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ท่ี AIE016/2564            วนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์  2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2563  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ( 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 488.52 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ
ส าหรับปี 2562 เท่ากบั 156.50 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดปี 2563 และ ปี 2562 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้น  
645.01  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 412.16  ทั้งน้ี บริษทัฯมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA ในปี 2563 เท่ากบั 608.81 ลา้นบาท เม่ือ

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2563 ปี 2562 YoY 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดข้ายสินคา้ 5,504.30  99.82%  1,964.18  99.17%  3,540.12  180.23%  

รายไดเ้ดินเรือ 9.78  0.18%  16.49  0.83%  (6.71) (40.69%) 

รวมรายได ้ 5,514.08  100.00%  1,980.67  100.00%  3,533.41  178.39%  

ตน้ทุนขาย (4,928.18) (89.53%) (1,972.43) (100.42%) 2,955.75  149.85%  

NRV เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 44.00  0.80%  (44.00) (2.24%) 88.00  200.00%  

ตน้ทุนบริการเดินเรือ (17.44) (178.39%) (29.81) (180.80%) 12.36  41.48%  

ก าไรขั้นตน้ 612.45  11.11%  (65.56) (3.31%) 678.02  1,034.13% 

รายไดอ้ื่น 4.95  0.09%  16.52  0.83%  (11.57) (70.03%) 

ค่าใชจ้่ายขายบริหาร (122.13) (2.21%) (99.34) (5.02%) 22.78  22.93%  

ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (6.76) (0.12%) (8.11) (0.41%) (1.35) (16.63%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 488.52  8.86%  (156.50) (7.90%) 645.01  412.16%  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 0.0934 (0.0299) 0.1233  412.16%  

ก าไร (ขาดทุน) หลงัปรับปรุง EBITDA 608.81  11.04%  (61.96) (3.13%) 670.76  1,082.66%  
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เทียบกบัปี 2562  ซ่ึงมีผลขาดทุนหลงัปรับปรุง EBITDA เท่ากบั 61.96 ลา้นบาท ก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA เพ่ิมขึ้น เท่ากบั 670.76 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,082.66   

โดยในปี 2563 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 496.76  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2562 ท่ีมีผล
ขาดทนุสุทธิเท่ากบั 148.86  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  645.62  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 433.70  ผลก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น
จากปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 
เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ส่งผลท าใหใ้นปี 2563 บริษทัฯ 
มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ลา้นลิตร และขึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 
2543 แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2563   ทั้งน้ี บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงการผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ โดยไดก้ าหนดนโยบาย
โดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในปี 2563 บริษทัฯมีอตัรา
การหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวร้ะหว่าง  20-30 วนั อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 เท่ากบั 13.86 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั  28.39 ลา้นบาท ขาดทุน
ลดลง 14.53  ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานท่ีมีผลขาดทุนอยา่งตอ่เน่ือง ในปัจจบุนับริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งหยดุด าเนินกิจการแลว้     

 

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทัฯ  มีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับ ปี 2563 เท่ากบั 621.12 ลา้นบาท  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 673.82 ลา้น
บาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,278.53  เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีขาดทนุขั้นตน้ เท่ากบั 52.70 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งหยดุด าเนินกิจการในปี 2563 มีผลขาดทนุขั้นตน้ 6.95 ลา้นบาท และปี 2562 มีผลขาดทนุขั้นตน้ 13.02 
ลา้นบาท  

  
 ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี  

ผลกำรด ำเนินงำน  ปี 2563                
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,363.58 0.00 140.72 9.78 5,514.08 4.95 5,519.03 

ตน้ทุนขายและบริการ (4,799.36) 0.00 (128.82) (17.44) (4,945.62) 0.00 (4,945.62) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 4.00 0.00 40.00 0.00 44.00   44.00 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 568.22 0.00 51.90 (7.66) 612.46 4.95 617.41 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  97.18 0.00 2.55 0.18 99.91 0.09 100.00 

อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  89.41 0.00 63.12 178.32 88.89 0.00 88.81 
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ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,956.11 7.01 1.06 16.49 1,980.67 16.52 1,997.19 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,966.46) (4.74) (1.23) (29.81) (2,002.24) 0.00 (2,002.24) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (4.00) 0.00 (40.00) 0.00 (44.00) 0.00 (44.00) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (14.35) 2.27 (40.17) (13.32) (65.57) 16.52 (49.05) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  97.94 0.35 0.05 0.83 99.17 0.83 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  100.73 67.62 3,889.62 180.78 103.31 0.00 102.46 

 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) 3,407.47 (7.01) 139.66 (6.71) 3,533.41 (11.57) 3,521.84 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 174.20 (100.00) 13,175.47 (40.69) 178.39 (70.04) 176.34 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 2,824.90 (4.74) 47.59 (12.37) 2,855.38 0.00 2,855.38 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 143.36 (100.00) 115.43 (41.50) 139.54 0.00 139.54 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย (11.33) (67.62) (3,826.50) (2.45) (14.42) 0.00 (13.64) 
 

รำยได้  

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากบั 5,514.08  ลา้นบาท และ 
1,980.67 ลา้นบาท ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกนั รายไดข้ายและบริการรวมเพ่ิมขึ้น 3,533.41  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 178.39  
ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับปี 2563  เพ่ิมขึ้นจากปี 2562  เท่ากบั 3,407.47  
ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 174.20  จากการเพ่ิมขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขาย  
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บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้ไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดร้วมในปี 2563  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.91  เม่ือ
เทียบกบั ปี 2562 และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 102.53 แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 96.32 และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.55 ส่งผลให้บริษทัฯมี
มูลค่าขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 201.45  ซ่ึงปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่มากขึ้นมากกว่าปี 2562  และผลจาก
การก าหนดให้ B10 เป็นน ้ ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ แต่อย่างไรก็ดีการเติบโตของปริมาณการใช้ไบโอดีเซลยงัไม่
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์เน่ืองจากผลกระทบจากการกลบัมาแพร่ระบาดอยา่งหนกัของไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563 
ท าให้ประชาชนส่วนมากลดการเดินทางลง ถึงแมว่้าจะเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวก็ตาม นอกจากน้ี ราคาขายเฉล่ียไบโอดีเซล
ปรับตวัเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ตามราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีเป็นวตัถุดิบหลกั เน่ืองจากสภาวะฝนตกชุกและน ้ าท่วมในหลายพ้ืนท่ี
ในต้นไตรมาส 4 ปี 2563 ประกอบกับการสนับสนุนการส่งออกน ้ ามันปาล์มดิบและน ้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ส่งผลให้
ปริมาณสต็อกน ้ามนัปาลม์ดิบในประเทศปี 2563 อยู่ในระดบั 200,000 ตนั ท าให้ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับตวัสูงขึ้น โดยใน
ปี 2563 มีราคาเฉล่ียท่ี 28,040 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่าปี 2562 ท่ีมีราคาเฉล่ีย 18,230 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) ท าให้
ราคาขายไบโอดีเซลเพ่ิมขึ้นตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา    

▪ การขายน ้ ามนับริโภคในปี 2563 มีปริมาณขายลดลงจากปี 2562 ในอตัราร้อยละ 17.91  และราคาขายเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 
55.09 มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 27.32  บริษทัฯ ยงัคงขายลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม ซ่ึงไดรั้บค าส่ังซ้ือจาก
การเขา้แข่งขนัประกวดราคา แต่ในบางไตรมาส ไม่สามารถแข่งขนัได้ ท าให้ไม่ไดรั้บค าส่ังซ้ือ ปริมาณขายจึงลดลง โดย
บริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและ
ระยะเวลาการจดัส่ง  ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นปี 2563 ซ่ึงมียอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.31  จากราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 25.17  ตามราคาตลาด
กลางของอุตสาหกรรม และมีปริมาณขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 67.46  เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงปริมาณขายเพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือ
จากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการบริการรับจา้งผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562  เน่ืองจากบริษทัฯ มีปริมาณขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้นจึง
ไม่สามารถให้บริการรับจา้งผลิตได ้ 

1.3 รำยได้จำกกำรขำยกลเีซอรีนบริสุทธิ์ 

ในปี 2563 มีรายไดเ้ท่ากบั 140.72  ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้น 139.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 13,175.47  จาก ปี 2562 ซ่ึงมี
รายได ้เท่ากบั 1.06 ลา้นบาท  จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายในอตัราร้อยละ 13,023.43 ทั้งน้ี บริษทัฯ เร่ิมขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิใน
ไตรมาส 4 ปี 2562 และมีการขายอยา่งต่อเน่ืองในปี 2563  

1.4 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  
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บริษทัยอ่ยหยดุด าเนินกิจการและอยูร่ะหว่างด าเนินการช าระบญัชีปิดกิจการ และขายเรือเดินทะเลให้กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึง
ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวโยง ในจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 25631 

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน  เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 4.95 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั 16.52 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดอ้ื่นใน
ปี 2562 เกิดจากรายไดเ้งินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัจ านวน 13.33 ลา้นบาท   

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและบริการรวมส าหรับปี 2563 เท่ากบั 4,901.62  ลา้นบาท คดิเป็นอตัราตน้ทนุขายรวมต่อ
รายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 88.89 และปี 2562 เท่ากบั 2,046.24 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวม 
ร้อยละ 103.31 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2562 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 14.42 ทั้งน้ี ปี 2563 มีการกลบั
รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากท่ีตั้งไว ้ ณ 31 ธนัวาคม  2562  จ านวน 44 ลา้นบาท และไม่มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 
(NRV) ณ 31 ธนัวาคม 2563  สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของปี 2563 ลดลงจากปี 2562  ร้อยละ 11.33  เป็นผลจากในปี 2563  บริษทัฯไดรั้บค า
ส่ังซ้ือเพ่ิมมากกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน ท าให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนคงท่ีได ้แมว่้าราคาน ้ามนัปาลม์ดิบจะมีความผนัผวนใน
บางช่วง  แตบ่ริษทัฯก็ยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ ไบโอดีเซล ในปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 11.10  คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.07  ผลจากปริมาณขายท่ี
เพ่ิมมากขึ้นท าให้สามารถปันส่วนตน้ทนุคงท่ีในการผลิตของบริษทัฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง บริษทัฯสามารถ
ควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตไดป้ระสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกบัราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีการปรับตวัเพ่ิมขึ้น
อยา่งต่อเน่ืองในไตรมาส 4 ปี 2563 และไดรั้บรู้การกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซลจากปี
ก่อนจ านวน 4 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2562  สถานการณ์ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบปรับตวัลดลงต่อเน่ือง ท าให้มีตน้ทุนสินคา้
คงเหลือสูงกว่าราคาขายในตลาด  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการวตัถดิุบและสินคา้ให้มีอตัรา

 
1 ตามมติอนุมติัคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยมีขนาดรายการซ่ึงค านวณดว้ยเกณฑต่์างๆ ท่ีก าหนด
โดยใชมู้ลค่าสูงสุดท่ีค านวณได ้ซ่ึงไดแ้ก่เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 0.95 ของสินทรัพยร์วม (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) ตาม
วิธีค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงมีขนาดรายการต ่ากว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพยร์วมบริษทัฯ จึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือด าเนินการใดๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดห้รือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ  
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การหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้อยูร่ะหว่าง 20-30 วนั เพ่ือไม่ใหต้น้ทนุขายเพ่ิมขึ้นจากสตอ็กสินคา้ท่ี
จดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ 

▪ น ้ามนับริโภค ในปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.17 คิดเป็นลดลงในอตัราร้อยละ 11.48 บริษทัฯมี
การส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้ ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการกบัตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีจะใช้ในการผลิตน ้ ามนับริโภคให้เกิดก าไร  แต่การจดัเก็บน ้ ามนัปาล์มดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้ จึงท าให้
ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคาวตัถุดิบในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  

▪ ผลพลอยได ้ในปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดล้ดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.04 คดิเป็นลดลงร้อยละ 0.92 บริษทัฯ
ก าหนดให้ราคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ือง
ท าให้ตน้ทุนสินคา้สูงกว่าราคาขายตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ราคาตลาดของผลิตภณัฑ์
พลอยไดป้รับราคาขึ้น แต่ยงัไม่สามารถท าก าไรไดใ้นปี 2563 
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจาก ปริมาณขายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าใหบ้ริษทัฯมี
ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วยปันส่วน
ตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

 

3. ส่วนงำนกลเีซอรีนบริสุทธิ์   

ในปี 2563 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่ากบัร้อยละ 63.12 บริษทัฯ สามารถท าก าไรจากราคาตลาดของกลี
เซอรีนบริสุทธ์ิท่ีปรับเพ่ิมขึ้นตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา และไดรั้บรู้การกลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของสินคา้คงเหลือ
กลุ่มสินคา้กลีเซอรีนบริสุทธ์ิจ านวน 40  ลา้นบาทจากปี 2562 

 

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

จากผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย (AIL) ท่ีประสบกบัผลขาดทนุมาอยา่งต่อเน่ืองท าให้ปัจจบุนับริษทัยอ่ยหยดุด าเนิน
กิจการ และอยูร่ะหว่างช าระบญัชีปิดกิจการ 

 

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุในการจดัจ าหน่ายปี 2563 เท่ากบั 34.51 ลา้นบาท และปี 2562 เท่ากบั 19.63 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายร้อยละ 0.63 และ 0.98 ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 14.88 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 75.83  ซ่ึงตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้
ท่ีตกลงกนั 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2563 และปี 2562 เท่ากบั 87.62 ลา้นบาท และ 78.10 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขายร้อยละ 1.59 และ 3.91 ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้นเทา่กบั 9.52 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.19 ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นเกิดจากผลขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น 7.06 ลา้นบาท และการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 2.00 
ลา้นบาท 

ในปี 2562  บริษทัยอ่ยมีผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเรือเดินทะเล เท่ากบั 1.62 ลา้นบาท    
 

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุทางการเงินในปี 2563 เท่ากบั 6.44 ลา้นบาท และในปี 2562 เท่ากบั 3.71 ลา้นบาท ซ่ึงระหว่างปี
บริษทัฯ มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึ้น และกูย้ืมจากบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ในปี 2563 เท่ากบั 0.32 ลา้นบาท และปี 2562 มีเท่ากบั 4.41  ลา้นบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน)                                                                                             

 

                                                                                                             (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์                   
                                                                               กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500 
Email: ir@aienergy.co.th 


