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ท่ี AIE108/2564            วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 YoY 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 1,455.25  100.00%  1,837.13  99.74%  (381.88) (20.79%) 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 0.00  0.00%  4.88  0.26%  (4.88) (100.00%) 

รวมรายได ้ 1,455.25  100.00%  1,842.01  100.00%  (386.76) (21.00%) 

ตน้ทุนขาย (1,319.00) (90.64%) (1,665.17) (90.64%) (346.17) (20.79%) 

ค่าเผื่อสินคา้เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0.00  0.00%  (3.35) (0.18%) (3.35) (100.00%) 

ตน้ทุนบริการเดินเรือ 0.00  0.00%  (10.35) (212.07%) (10.35) (100.00%) 

ก าไรขั้นตน้ 136.25  9.36%  163.14  8.86%  (26.89) (16.48%) 

รายไดอ้ื่นๆ 0.93  0.06%  1.55  0.08%  (0.62) (39.95%) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (26.79) (1.84%) (28.99) (1.57%) (2.20) (7.58%) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้ 0.25  0.02%  (3.46) (0.19%) (3.70) (107.12%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 110.64  7.60%  132.25  7.18%  (21.61) (16.34%) 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.0211  0.0253  (0.0041) (16.34%) 

ก าไร(ขาดทุน) EBITDA 140.59  9.66%  161.29  8.76%  (20.71) (12.84%) 
 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564  จ านวน 110.64 ลา้นบาท 
และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 132.25  ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 1 ปี 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานก าไรลดลง  21.61 ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 16.34   ทั้งน้ี บริษทัฯมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA  ในไตรมาส 1 
ปี 2564 เท่ากบั 140.59 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 1  ปี 2564  เท่ากบั 20.71 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.84 ซ่ึงปริมาณขายท่ี
ลดลงเป็นผลมาจากความตอ้งการใช้ดีเซลในประเทศลดน้อยลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคไวรัส 
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COVID-19 ตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2564 เป็นตน้มา อีกทั้ง การผลกัดนัให้ประชาชนหันมาใช ้B10 แทน B7 ของรัฐบาลนั้น ยงัคงไม่ไดรั้บ
การตอบรับตามท่ีคาดการณ์ไว ้

โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 114.48  ลา้นบาท เทียบกบัไตร
มาส 1 ปี 2563 ท่ีมีผลก าไรสุทธิเท่ากบั  133.26  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิลดลง  18.87  ลา้นบาท หรือลดลงร้อย 14.09 ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ยงัคงตระหนักถึงความเส่ียงการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ โดยไดก้ าหนดนโยบายโดยเน้นให้ความส าคญัในการ
บริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯมีอตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้และเก็บสตอ็กไวร้ะหว่าง  15-30 วนั อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 4.27 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั  
2.29  ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 1.98 ลา้นบาท  จากผลการด าเนินงานท่ีมีผลขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง ในปัจจุบนับริษทัย่อย (AIPT) หยุด
ด าเนินกิจการชัว่คราว   และ บริษทัยอ่ย(AIL) อยูร่ะหว่างด าเนินการช าระบญัชีปิดกิจการ  

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น 

บริษทั ฯ  มีผลการด าเนินงานก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 136.25 ลา้น
บาท  มีก าไรขั้นตน้ลดลง  26.89  ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 0.18  เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 1 ปี 2563 ท่ีมีผลก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 168.61 
ลา้นบาท    

  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2564 
 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค   

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,455.25 0.00 1,455.25 0.93 1,456.18 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,319.00) 0.00 (1,319.00) 0.00 (1,319.00) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 0.00 0.00 0.00   0.00 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 136.25 0.00 136.25 0.93 137.18 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.94 0.00 99.94 0.06 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  90.64 0.00 90.64 0.00 90.58 
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 1 ปี 2563 
 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค   

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,837.13 4.88 1,842.01 1.55 1,843.56 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,665.17) (10.35) (1,675.52) 0.00 (1,675.52) 

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (3.35) 0.00 (3.35) 0.00 (3.35) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 168.61 (5.47) 163.14 1.55 164.69 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.65 0.26 99.92 0.08 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  90.82 212.09 91.14 0.00 91.07 

      

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค   

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  (ลา้นบาท) (381.88) (4.88) (386.76) (0.62) (387.38) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) (20.79) (100.00) (21.00) (40.00) (21.01) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) (349.52) (10.35) (359.87) 0.00 (359.87) 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) (20.99) (100.00) (21.48) 0.00 (21.48) 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย (%) (0.18) (212.09) (0.51) 0.00 (0.49) 
 
 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 
1,455.25  ลา้นบาท และ 1,842.01 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ไตรมาส 1 ปี 2564 กบัไตรมาส 1 ปี 2563  รายไดข้ายและบริการ
รวมลดลง  386.76  ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.00  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค กลเีซอรีนบริสุทธิ์ และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 1 ปี 2564  
ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563  เท่ากบั  381.88  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ  20.79  จากการลดลงจากปริมาณขาย  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 1 ปี 2564  ลดลงร้อยละ 32.35  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 
และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 1 ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 17.05  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2564  มีปริมาณขายลดลงร้อยละ 25.40   และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.66  
จากไตรมาส 1/2563 ซ่ึงปริมาณขายลดลง จากการขายให้กบัลูกคา้รายเดิมซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้ลดลง โดยมีสาเหตุ
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกท่ี 2 และ 3 ตั้งแต่ตน้ปี 2564 ส่งผลให้มีการเดินทางลดน้อยลง 
เน่ืองจาก ประชาชนมีความกงัวลและระมดัระวงัในการเดินทางออกนอกเคหะสถานมากขึ้น ถึงแมว่้าจะไม่มีค าส่ัง 
Lock down จากรัฐบาล ประกอบกับความต้องการใช้น ้ ามันดีเซลน้อยลง ในส่วนเพื่อการเดินทางมวลชน การ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินคา้ต่างๆ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณการใชดี้เซลของประเทศลดลง อีกทั้ง การผลกัดนั B10 
เป็นดีเซลมาตรฐานแทน B7 นั้น ยงัไม่ไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคตามท่ีคาดการณ์ไว ้และในส่วนของราคาขายไบ
โอดีเซลเพ่ิมขึ้นตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ 
(วตัถุดิบหลกั) ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีราคาเฉล่ีย 37,600 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่าไตรมาส 1 ปี 2563  ท่ีมีราคาเฉล่ีย 33,900 
บาท/ตนั (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสต็อกของประเทศท่ีลดต ่าลงอยู่ท่ี 133,079 ตนั ณ มีนาคม 2564 
ซ่ึงเป็นผลมาจากผลผลิตปาลม์ท่ีไม่ออกตามฤดูลกาล 

▪ การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 1 ปี 2564 มีปริมาณขายลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ในอตัราร้อยละ 60.91 และ
ราคาขายเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 16.88  มูลค่าขายรวมลดลงในอตัราร้อยละ 53.84 จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิมท่ีมี
ความตอ้งการสินคา้ลดลงตามผลกระทบท่ีลูกคา้ไดรั้บจากการแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บค า
ส่ังซ้ือจากการเขา้แข่งขนัประกวดราคา โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมี
การท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง  ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหา
วตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด 

▪ การขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ  ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2563 ในอตัราร้อยละ 67.55 
และราคาขายเพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 76.51  มูลค่าขายรวมเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 195.73 จากการปรับเพ่ิมขึ้นของราคา
ขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิและปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้น  จากความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีอุปทานในตลาด
มีค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากการผลิตไบโอดีเซลในประเทศและต่างประเทศปรับตวัลดลงจากความตอ้งการใชน้ ้ามนัไบ
โอดีเซลลดลงทั้งในภาคท่องเท่ียว และขนส่ง จากผลกระทบของโรคไวรัส COVID-19  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2564  ไม่มีการขายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการ
ขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯ ขายผลพลอยไดต้ามราคาตลาดของผลิตภณัฑ ์
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1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีการใหบ้ริการรายไดบ้ริการรับจา้งผลิต ในไตรมาส 1 ปี 2564  และไตรมาส 1 ปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ปริมาณขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้น จึงไม่สามารถใหบริการรับจา้งผลิตได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ให้บริการรับจา้งผลิตอีกคร้ังในไตรมาสถดัไป  

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน, ค่าปรับจากการช าระล่าชา้ของลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เทา่กบั 0.93 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 
1.55 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเท่ากบั 0.62  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 39.95 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 1,319.00 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 90.64  และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 1,675.52 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 91.14  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัฯมี
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 0.51  ทั้งน้ี ไม่มีมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2564 และมี
การพิจารณากลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3.35 ลา้นบาท สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค กลเีซอรีนบริสุทธิ์ และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงเลก็นอ้ยจากไตรมาส 1 ปี 2563  ลดลงร้อยละ 0.18  
ถึงแมว่้าบริษทัฯไดรั้บค าส่ังซ้ือลดลง ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบทรงตวัระหว่างเดือนธนัวาคม 2563 -กุมภาพนัธ์ 2564 ก่อนท่ีจะมีการ
ปรับราคาลดลงในเดือนมีนาคม 2564 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิ 
ภาพสูงสุด  

▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 2.70  คิดเป็นเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.04  จากปริมาณขายท่ีลดลง ท าใหผ้ลิตสินคา้ลดลง  ความสามารถในการถวัเฉล่ียตน้ทุนคงท่ีลดลง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ พยายามควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทดแทนตน้ทุนคงท่ีๆ
เพ่ิมขึ้น และในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯสามารถบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้และเก็บสตอ็กไวใ้ห้อยูร่ะหว่าง 15-30 วนั เพ่ือไม่ให้ตน้ทนุขายเพ่ิมขึ้นจากสตอ็กสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้าก
เกินไป เพราะความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ โดย ณ 31 มีนาคม 
2564 บริษทัฯ ไม่ไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่มไบโอดีเซล  

▪ น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 9.23  คิดเป็นลดลงใน
อตัราร้อยละ 9.72  บริษทัฯมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทนุท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้  
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แต่เน่ืองจากการจดัเก็บน ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคา
วตัถุดิบในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  

▪ กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ร้อยละ 85.72 หรือลดลง
ร้อยละ 55.35 อนัเน่ืองมาจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ของโรคไวรัส COVID-19 ท าให้อุปทาน
ในตลาดมีจ ากดั ในขณะท่ีราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิปรับราคาเพ่ิมขึ้นตามความตอ้งการของตลาด  

▪ ผลพลอยได ้ ในไตรมาส 1 ปี 2564 ไม่มีการขายผลพลอยได ้เน่ืองจากน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑไ์บโอดีเซล และกลี
เซอรีนบริสุทธ์ิ ในขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 129.13 บริษทัฯก าหนดให้ราคา
ตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา  โดย ณ 31 
มีนาคม 2563 ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองจึงท าให้ตน้ทุนขายสูงกว่าราคาขาย บริษทัฯ ได้
พิจารณาการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่มผลพลอยได ้มูลค่า 1.00 ลา้นบาท 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิต ตั้งแตไ่ตรมาส 1  ปี 2563  เน่ืองจาก ปริมาณการขายของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
บริษทัไม่มีก าลงัผลิตเหลือส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วย
ปันส่วนตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทุนผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้  ทั้งน้ี จากปริมาณขายท่ีลดลงในไตรมาส 1 
ปี 2564 ท าใหบ้ริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการพิจารณาให้บริการรับจา้งผลิตกบัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆอีกคร้ัง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการขายไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบั 7.72 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 9.78 
ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายในการขายลดลงเท่ากบั 2.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.06  ซ่ึงค่าใชจ้่ายในการขายเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบั
การจดัส่งสินคา้ท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลงในไตรมาส 1 ปี 2564   

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 19.07 ลา้นบาท และ 
19.21 ลา้นบาท ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเท่ากบั 0.14  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.73   

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีตน้ทนุทางการเงิน และในไตรมาส 1 ปี 2563 เทา่กบั 3.23 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี ในไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการกูย้ืมเงินจากบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ 

 ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  มีรายไดภ้าษีเงินไดเ้ท่ากบั 0.25 ลา้นบาท และไตรมาส 1 ปี 2563 มีค่าใชจ้่าย
ภาษีเงินได ้เท่ากบั 0.22 ลา้นบาท 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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