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ท่ี AIE 028/2562            26  กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ( 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงนิรวม 
ปี 2561 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2560 

ตรวจสอบแล้ว 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

                บำท บำท บำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,570,917,679 2,461,057,268 (890,139,589) (36.17) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม 1,534,434,537 2,399,582,723 (865,148,186) (36.05) 

ค่าใชจ่้ายในการขายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายทางภาษี 

108,803,656 133,755,071 (24,951,415) (18.66) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (72,320,514) (72,280,526) (39,988) (0.06) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.015) (0.016) 0.001 6.25 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงาน ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 72.32 ลา้นบาท และปี 2560
เท่ากบั 72.28 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง ปี 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมข้ึน 0.04 ลา้นบาท หรือใน
อตัราร้อยละ 0.06 

โดยบริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 49.23 ลา้นบาท ในปี 2561 เทียบกบัปี 2560 ท่ีมีผล
ขาดทุนสุทธิเท่ากบั 173.44  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลขาดทุนลดลง 124.21 บาท หรือลดลงร้อยละ 71.62  ผลขาดทุนท่ีลดลงเป็นผลจาก
ปริมาณขายท่ีลดลงในขณะท่ีตน้ทุนขายปรับตวัลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากนโยบายการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหห้มุนเวยีนไม่เกิน 45 
วนั  และการปรับข้ึน-ลงของน ้ ามนัปาลม์ดิบในปี 2561 (ท่ีมีราคาปรับข้ึน-ลงอยู่ระหวา่งราคา 23.00 – 16.00 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากบั 
7.00 บาท/กิโลกรัม) ก็ยงัมีส่วนต่างนอ้ยกวา่ปี 2560 (ท่ีมีราคาปรับข้ึน-ลงอยูร่ะหวา่งราคา 32.00 – 19.00 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากบั 13.00 
บาท/กิโลกรัม) (ท่ีมา:กรมการคา้ภายใน) และในปี 2561 ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับตวัต ่าสุดในรอบกวา่ 10 ปีท่ีผา่นมา  โดยบริษทัฯไดรั้บรู้
ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 2.75 ลา้นบาท  ทั้ งน้ี ผลขาดทุน
ส่วนหน่ึงเกิดจาก ค่าเผื่อลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 12.00 ลา้นบาท และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจ านวน  2.78 ลา้นบาท 
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จากการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบท่ีผ่านมา สะทอ้นให้เห็นวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในอุตสาหกรรมการผลิตและ
จ าหน่ายไบโอดีเซลจากน ้ ามันปาล์มดิบนั้ นมีปัจจัยความเส่ียงหลักท่ีมีอยู่ตามลักษณะการด าเนินงานของบริษัทฯ (Inherent Risk) 
ท่ีสร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยปัจจยั
ท่ีส่งผลกระทบ ไดแ้ก่ การแทรกแซงดา้นราคาน ้ ามนัปาล์มดิบของภาครัฐ การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความตอ้งการบริโภค 
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน ้ ามนัปาลม์ดิบคา้งสต๊อก และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา น ้ ามนัปาลม์ดิบในตลาดโลกและในประเทศไทยมี
ความผนัผวนค่อนขา้งสูง บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และไดก้ าหนดนโยบายโดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและ
จดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) ใหมี้อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไวร้ะหวา่ง 30 - 45 วนั 
บริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอส าหรับการผลิตและจดัส่งในแต่ละเดือนภายใตส้ญัญาค าสั่งซ้ือรายไตรมาสและรายปีเท่านั้น อีกทั้ง
มีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่นโยบายดงักล่าวและการควบคุมอตัราการสูญเสียก็ไม่สามารถ
ก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ไดท้ั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงต่อผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯเท่านั้น 

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 23.09 ลา้นบาท และ ปี 2560  มีก าไรสุทธิ 101.16 ลา้นบาท  ในปี 
2561 ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์เป็นจ านวนเงิน 17.40 ลา้นบาท  และก าไรสุทธิของบริษทัยอ่ยในปี 2560 
ส่วนหน่ึงเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ดินและอาคารของบริษทัยอ่ยจ านวน 156.57 ลา้นบาท  

 

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  มีก าไรขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับปี 2561 เท่ากบั 27.92 ลา้นบาท  ก าไรเพ่ิมข้ึน 133.40 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 126.47 เม่ือเทียบกบั ปี 2560 ท่ีขาดทุนขั้นตน้ 105.48 ลา้นบาท 

 บริษทัยอ่ย มีก าไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการในปี 2561 เท่ากบั 0.44 ลา้นบาท และขาดทุนขั้นตน้จากการใหบ้ริการในปี 2560 
เท่ากบั 7.85 ลา้นบาท โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 8.29 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 105.66 
  
 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,459.23 49.46 54.11 1,562.80 8.12 1,570.92 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,444.40) (36.37) (53.66) (1,534.43) 0.00 (1,534.43) 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ตามส่วนงาน 14.83 13.09 0.45 28.37 8.12 36.49 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  92.89 3.15 3.44 99.48 0.52 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  98.98 73.53 99.17 98.18 0.00   
              

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2560       
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,176.30 77.03 32.92 2,286.25 174.81 2,461.06 

ตน้ทุนขายและบริการ (2,295.83) (62.98) (40.77) (2,399.58) 0.00 (2,399.58) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (119.53) 14.05 (7.85) (113.33) 174.81 61.48 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  88.43 3.13 1.34 92.90 7.10 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  105.49 81.76 123.85 104.96 0.00   

       

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  (717.07) (27.57) 21.19 (723.45) (166.69) (890.14) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) (32.95) (35.79) 64.37 (31.64) (95.35) (36.17) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน (851.43) (26.61) 12.89 (865.15) 0.00 (865.15) 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) (37.09) (42.25) 31.62 (36.05) 0.00 (36.05) 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย (6.51) (8.23) (24.68) (6.77) 0.00   
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับปี 2561 และ ปี 2560  เท่ากบั  1,562.80  ลา้นบาท และ 
2,286.25 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ปี 2561 กบัปี 2560  รายไดข้ายและบริการรวมลดลง 723.45  ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.64  ซ่ึงสรุป
ตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับปี 2561  ลดลงจากปี 2560  เท่ากบั  717.07  
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 32.95  จากการลดลงของปริมาณขายและราคาขายต่อหน่วยสินคา้  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในปี 2561 ลดลงร้อยละ 22.45 เม่ือเทียบกบัปี 2560 และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วย
สินคา้ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13.54 เป็นผลท าใหมู้ลค่าขายรวมลดลงร้อยละ 32.95 แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

- การขายไบโอดีเซลในปี 2561 มีปริมาณขายลดลงร้อยละ 18.32 เกิดจากการแข่งขนัสูงในการใหส่้วนลดจากราคาประกาศของไบ
โอดีเซล ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บค าสั่งซ้ือจากลูกคา้รายเดิมบางรายท่ีเคยไดรั้บในปี 2560 นอ้ยลง และราคาขายลดลงร้อยละ 17.86 
เน่ืองจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

- การขายน ้ ามนับริโภคในปี 2561 มีปริมาณขายลดลงจากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 15.99 เน่ืองจากในปัจจุบนัการขายน ้ ามนับริโภค 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะสั้ น ก าหนดปริมาณและ
ระยะเวลาการจดัส่ง ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด เพ่ือลดความเส่ียงใน
การผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  

- การขายผลพลอยไดใ้นปี 2561 ราคาขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 30.85 เน่ืองจากความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสินคา้
ท่ีมีอยูใ่นตลาดลดลง และมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 48.78 ซ่ึงปริมาณขายลดลงตามปริมาณขายไบโอดีเซล อีกทั้งบริษทัฯ ไม่ได้
จ าหน่ายกลีเซอรีนดิบ ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2561 เน่ืองจากตอ้งการเก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับการ Commissioning เคร่ืองจกัรผลิต
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถผลิตและขายไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2562 ทั้งน้ี บริษทัฯคาดวา่การด าเนินการผลิตกลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ 99.50% จะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้างเพ่ิมมูลค่าแก่ผลพลอยได ้สร้างผลก าไร และลดตน้ทุนในสินคา้หลกั (ไบโอ
ดีเซล) ได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการ
ผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

รายไดบ้ริการรับจา้งผลิตมาจากลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
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- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 5.29 ลา้นบาท หรือลดลงอตัรา
ร้อยละ 13.50 รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบเพ่ือผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลของลูกคา้ลดลง 

- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภคในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 22.28 ลา้นบาท หรือลดลงอตัราร้อยละ 58.85 เน่ืองจาก
บริษทัฯไดย้กเลิกสญัญากบัลูกคา้ทั้งสองราย ในเดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนกนัยายน 2561 ตามล าดบั สืบเน่ืองจากลูกคา้ไม่
สามารถปฏิบติัไดต้ามสญัญา 

 

1.3 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งส าหรับปี 2561 และ ปี 2560 เท่ากบั 54.11 ลา้นบาท และ 32.92 ลา้นบาท 
ตามล าดบั รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากการใหบ้ริการเดินเรืออยา่งต่อเน่ือง 

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าถงัเก็บน ้ ามนั, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้น ส าหรับปี 2561 เท่ากบั 8.12 ลา้นบาท และปี 2560 เท่ากบั 18.24 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั  
10.12 ลา้นบาท เป็นผลจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจ านวน 5.11 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับลดลง 1.68 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่าถงัเก็บ
น ้ ามนัลดลง 0.83 ลา้นบาท และในปี 2560 มีก าไรจากการขายสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยจ านวน 156.57 ลา้นบาท 

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับปี 2561 เท่ากบั 1,534.43 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวม
ต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 98.19 และปี 2560 เท่ากบั 2,399.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการ
รวม ร้อยละ 104.96 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปี 2561 และ 2560 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 6.77 สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ำ้มันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.54 เป็นผลจากราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในปี 2561 
ปรับตวัข้ึน-ลงต่อเน่ืองระหวา่งปี ส่วนต่างราคาท่ี 7.00 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ีปี 2560 มีการปรับราคาลดลงของวตัถุดิบมากกวา่ ซ่ึงมี
ส่วนต่างราคาท่ี 13.00 บาท/กิโลกรัม  ดงันั้น ในปี  2561 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบนอ้ยลด เม่ือเทียบกบัปี 2560 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใหมี้อตัราหมุนเวยีนของสินคา้
คงเหลือไม่ต ่ากวา่ 0.7 เท่า หรือระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียระหวา่ง 30 – 45 วนั  เพื่อลดความเส่ียงในสินคา้คงเหลือราคาสูงกวา่ราคา
ขายท่ีจะอาจเกิดข้ึนเม่ือราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

1.1 ในปี 2561 มีอตัราตน้ทุนขายไบโอดีเซลลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.13 คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.58 เน่ืองจากส่วนตา่งจากการ
ปรับตวัข้ึน-ลงของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบในปี  2561 นั้นมีความผนัผวนนอ้ยกวา่ในปี 2560 อีกทั้ง บริษทัฯสามารถควบคุม
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เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  และพยายามบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ใหมี้อตัราการ
หมุนเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไวใ้หอ้ยูร่ะหวา่ง 30-45 วนั 

1.2 ในปี 2561 มีอตัราตน้ทุนขายน ้ ามนับริโภคลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 9.01 คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.26 บริษทัฯมีความสามารถใน
การท าก าไรเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสัง่ซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to Order)  ซ่ึงเกิดจากการป้องกนั
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ  

1.3 ส าหรับผลพลอยได ้ ในปี 2561 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดเ้พ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 22.67 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.83 
บริษทัฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายไดส้ าหรับในไตรมาส 1-3 ปี 2561 แต่
เน่ืองจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ราคาตลาดของสินคา้ปรับลดลงจึงท าใหต้น้ทุนขายสูงกวา่ราคาขาย เป็นผลใหข้าดทุนขั้นตน้ และ
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทัฯไม่ไดข้ายผลพลอยไดช้นิดกลีเซอรีนดิบ เน่ืองจากตอ้งการจดัเก็บกลีเซอรีนดิบทั้งหมดไวใ้ชใ้น
การผลิตกลีเซิรีนบริสุทธ์ิ บริษทัฯไดปั้นส่วนตน้ทุนของผลพลอยได ้ตามราคาขายของสินคา้ท่ีผลิตจากผลพลอยไดห้กัดว้ย
ตน้ทุนผลิตสินคา้ ซ่ึงการปันส่วนตน้ทุนสินคา้ตามราคาขายของสินคา้หลกัจะท าใหต้น้ทุนผลพลอยไดมี้ราคาสูงข้ึน มีผลท าให้
ตน้ทุนการขายสินคา้หลกั (ไบโอดีเซล) มีตน้ทุนขายลดต ่าลง   
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง เม่ือเปรียบเทียบปี 2561 และปี 2560 ลดลงร้อยละ 13.35 ซ่ึงบริษทัฯยงัคง
มีอตัราก าไรในการรับจา้งผลิตอยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ งานรับจา้งผลิตเป็นส่วนงาน
ท่ีบริษทัฯ ใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชผ้ลิตงานส่วนน้ี  ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิต
สินคา้ของบริษทัฯได ้อตัราตน้ทุนรับจา้งต่อรายไดแ้ยกตามส่วนงานรับจา้งผลิต ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.1 งานรับจา้งผลิตน ้ ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้งในปี 
2561 เท่ากบัร้อยละ 76.68 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2560 ท่ีมีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้งเท่ากบั 75.28 และในหลายปีท่ีผา่น
มา บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราผลก าไรต่อรายไดรั้บจา้งส าหรับการรับจา้งผลิตส่วนน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 งานรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภคในปี 2561 มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง เท่ากบัร้อยละ 66.72 ในขณะปี 2560 มีอตัรา
ตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง เท่ากบัร้อยละ 86.84 นอกจากน้ีบริษทัฯไดย้กเลิกสญัญารับจา้งผลิตกบัลูกคา้กลุ่มน ้ ามนั
บริโภคแลว้ตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม และเดือนกนัยายน 2561 ตามล าดบั เน่ืองจากลูกคา้ไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสญัญา 
 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในปี 2561 บริษทัมีอตัราตน้ทุนบริการลดลงจากปี 2560 ในอตัราร้อยละ 19.92 เน่ืองจากค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษาเรือ
ขนส่งประจ าปีลดลง 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย  ในส่วนค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ปี 2561 เท่ากบั 8.33 ลา้น
บาท และปี 2560 เท่ากบั 11.95 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายขายลดลงเท่ากบั 3.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 30.25 เน่ืองจากการขายสินคา้ใน
ปี 2561 เป็นเง่ือนไขรับสินคา้หนา้โรงงานมากกวา่จดัส่งถึงลูกคา้ และเป็นการขายสินคา้ภายในประเทศมากกวา่ 95% ดงันั้น ค่าใชจ่้ายใน
การขายเพื่อส่งออกต่างประเทศจึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2560  

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2561 และ 2560 เท่ากบั 97.27 ลา้นบาท และ 90.95 ลา้นบาท ตามล าดบั  
มีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ีนเท่ากบั 6.32 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายบริหารในปี 2561 เกิดจาก การบนัทึกค่าเผื่อลดมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 12.00 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 17.40 ลา้นบาท   

 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในปี 2561 มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 0.001 ลา้นบาท และในปี 2560 มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 1.72
ลา้นบาท  ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชห้มุนเวยีนในกิจการ 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                             

                                                                                                             (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวบูิลย)์      
                                                                              กรรมการผูจ้ดัการ  

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


