บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311
ที่ AIE 117/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ( 1 มกราคม – 31 มีนาคม ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม

ไตรมำส 1 ปี 2562
สอบทำนแล้ ว
ล้ ำนบำท

ไตรมำส 1 ปี 2561
สอบทำนแล้ ว
ล้ ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

รายได้รวม

424.76

444.51

(19.75)

(4.44)

ต้นทุนขายและบริ การรวม

448.36

428.19

20.17

4.71

20.02

22.54

(2.52)

(11.18)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่

(43.62)

(6.22)

37.40

601.29

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

(0.008)

(0.001)

0.007

700.00

ค่าใช้จ่ายในการขายบริ หารและต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายทางภาษี

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม) มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จานวน 43.62 ล้านบาท และ
ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 6.22 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง ไตรมาส 1 ปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน
เพิ่มขึ้น 37.40 ล้านบาท หรื อในอัตราร้อยละ 601.29
โดยบริ ษทั ฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 42.07 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2562 เทียบกับไตรมาส
1 ปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุ ทธิ เท่ากับ 3.07 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 39.00 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,270 ผลขาดทุนที่
เพิ่มขึ้นเป็ นผลจากต้นทุนขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ถึงแม้วา่ บริ ษทั จะยังคงนโยบายการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือ
ให้หมุนเวียนไม่เกิน 45 วัน แต่การปรับราคาลงของน้ ามันปาล์มดิ บในไตรมาส 1 ปี 2562 (ที่ มีราคาปรับลดลงอยูร่ ะหว่างราคา 17.00 –
14.75 บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากับ 2.25 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ ไตรมาส 1 ปี 2561 (ที่มีราคาปรับขึ้น-ลงอยูร่ ะหว่างราคา 21.00 – 19.50
บาท มีส่วนต่างราคาเท่ากับ 1.50 บาท/กิโลกรัม) (ที่มา:กรมการค้าภายใน) โดยบริ ษทั ฯได้รับรู ้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซึ่ งได้บนั ทึกค่า

ที่ต้งั
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เผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2562 จานวน 19.25 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลขาดทุนส่ วนหนึ่ งเกิดจาก การด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย (AIL) จานวน 2.0 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 1.55 ล้านบาท และ ไตรมาส 1 ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ
3.15 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิลดลง 1.60 ล้านบาท หรื อลดลงอัตราร้อยละ 50.79
ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา ราคาน้ ามันปาล์มดิบซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักที่มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 90 ของวัตถุดิบเพื่อการผลิตสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯมีความผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้บริ ษทั ฯมีผลดาเนินงานขาดทุนสุทธิ เนื่องจาก ราคาขาย
น้ ามันไบโอดีเซลปรับตัวลดลงตามราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาด ในขณะที่ราคาต้นทุนน้ ามันปาล์มดิบของบริ ษทั ฯไม่สามารถปรับตัว
ลดลงได้ทนั ตามราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาด จึงทาให้บริ ษทั ฯมีราคาขายน้ ามันไบโอดีเซลที่ต่ากว่าราคาทุน พร้อมการบันทึกค่าเผื่อมูลค่า
สิ นค้าลดลง (NRV) ในบางไตรมาสที่ผา่ นมาส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของบริ ษทั ซึ่งสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผล
กระทบต่อผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์มทั้งหมดในภาพรวม ปั จจุบนั บริ ษทั ฯใช้กลยุทธ์กาหนดนโยบายเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิรับมือกับความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบ โดยเน้นให้ความสาคัญในการบริ หารจัดซื้อและจัดการวัตถุดิบ ให้มีอตั ราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ 30-45 วัน เพียงพอสาหรับการผลิตและจัดส่งในแต่ละเดือนภายใต้สญ
ั ญาคาสัง่ ซื้อรายไตร
มาสและรายปี เท่านั้น

หมำยเหตุ: *ราคา ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ที่มำ: ราคาน้ ามันปาล์มดิบเฉลี่ยต่อเดือน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์

จากการผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและผูป้ ระกอบการอื่นๆใน
อุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มดิบนั้นมีปัจจัยความเสี่ ยงหลักที่มีอยูต่ ามลักษณะการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ (Inherent Risk) ที่สร้างผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่ ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคา
ที่ต้งั
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น้ ามันปาล์มดิบ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ การแทรกแซงด้านราคาน้ ามันปาล์มดิบของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
ความต้องการบริ โภค และสภาพภูมิอากาศ แต่นโยบายดังกล่าวและการควบคุมอัตราการสูญเสี ยก็ไม่สามารถกาจัดความเสี่ ยงข้างต้นได้
ทั้งหมด เพียงแต่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ ยงต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯเท่านั้น
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ ซึ่งเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้ กลีเซอรี นดิบ ที่
ได้จากกระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ซึ่งมีกาลังการผลิตที่ 100 ตันกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ต่อวัน (pharmaceutical grade) และได้ดาเนินการ
ก่อสร้างไปแล้ว 100% (อยูร่ ะหว่างการ Commissioning) คาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิ ชย์ได้ในไตรมาส 2 ปี 2562 และสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลพลอยได้ สร้างผลกาไร และลดต้นทุนในสิ นค้าหลัก (ไบโอดีเซล) ได้ นอกจากนี้ ด้วยกาลังการผลิตของโรงงานผลิตกลี
เซอรี นบริ สุทธิ์ขา้ งต้น บริ ษทั ฯต้องมีการนาเข้า กลีเซอรี นดิบ เพิ่มเติมจากส่วนที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซล บริ ษทั ฯจึงได้มีนโยบายใช้
บริ การขนส่งทางเรื อของ บริ ษทั เอไอ โลจิสติกส์ จากัด (AIL) ในการนาเข้ากลีเซอรี นดิบจากต่างประเทศ และจัดเก็บกลีเซอรี นดิบที่คลัง
น้ ามันของ บริ ษทั เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลั ส์ จากัด (AIPT) ที่ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร อีกครั้ง ซึ่งแผนกลยุทธ์การใช้
บริ การบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ฯคาดว่าจะสามารถลดภาวะขาดทุนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ฯได้

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ ขาดทุนขั้นต้น จากการขายสิ นค้าและบริ การ สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 22.92 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 36.81
ล้านบาทหรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 265.01 เมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีกาไรขั้นต้น 13.89 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย ขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริ การในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 1.42 ล้านบาท และขาดทุนขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2561
เท่ากับ 0.02 ล้านบาท โดยมีขาดทุนขั้นต้นเพิม่ ขึ้น 1.40 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7,000
ประกอบด้วยสาเหตุ ดังต่อไปนี้
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2562
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นตามส่วนงาน
อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

ที่ต้งั

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล รับจ้างกลัน่
พลอยได้
น้ ามันปาล์ม
412.51
5.07
(436.78)
(3.72)
(24.27)
1.35
97.12
105.88

1.19
73.37

รวมรายได้
จากการขาย
เดินเรื อ
และบริ การ
6.44
424.02
(7.86)
(448.36)
(1.42)
(24.34)
1.52
122.05

99.83
105.74

รายได้อื่น
0.74
0.00
0.74

รายได้รวม
424.76
(448.36)
(23.60)

0.17
0.00

100.00
105.56
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ผลกำรดำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2561
(หน่ วย: ล้ ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
ผลต่างรายได้ ตามส่วนงาน
อัตราผลต่างรายได้ตามส่วนงาน (%)
ผลต่างต้นทุนขาย ตามส่วนงาน
อัตราผลต่างต้นทุนขายตามส่วนงาน (%)
ผลต่าง อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล
พลอยได้

รับจ้างกลัน่
น้ ามันปาล์ม

411.73
(402.34)

16.65
(12.15)

13.68
(13.70)

442.06
(428.19)

2.45
0.00

444.51
(428.19)

9.39

4.50

(0.02)

13.87

2.45

16.32

92.63
97.72

3.75
72.97

3.08
100.15

99.45
96.86

0.55
0.00

100.00
96.33

ไบโอดีเซล
น้ ามัน
บริ โภค ผล
พลอยได้

รับจ้างกลัน่
น้ ามันปาล์ม
0.78
(11.58)
0.19
(69.55)

เดินเรื อ

เดินเรื อ

รวมรายได้
จากการขาย
และบริ การ

รวมรายได้
จากการขาย
และบริ การ

รายได้อื่น

รายได้อื่น

รายได้รวม

รายได้รวม

(7.24)
(52.92)

(18.04)
(4.08)

(1.71)
(69.80)

(19.75)
(4.44)

34.44
8.56

(8.43)
(69.38)

(5.84)
(42.63)

20.17
4.71

0.00
0.00

20.17
4.71

8.16

0.40

21.90

8.88

0.00

9.23

รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
1. รำยได้ จำกกำรขำยและบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ
424.02 ล้านบาท และ 442.06 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ ไตรมาส 1 ปี 2562 กับไตรมาส 1 ปี 2561 รายได้ขายและบริ การรวมลดลง
18.04 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.08 ซึ่งสรุ ปตามส่วนงานได้ดงั นี้

1.1 รำยได้ จำกกำรขำยไบโอดีเซล นำ้ มันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภค และผลพลอยได้สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี
2561 เท่ากับ 0.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 จากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณขาย ในขณะที่ราคาขายต่อหน่วยสิ นค้าลดลง

ที่ต้งั
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บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้ารวมในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.57 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 และ
ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสิ นค้าในไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 19.35 เป็ นผลทาให้มูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.19 แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า ดังนี้
- การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริ มาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.80 บริ ษทั ฯ ได้รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจากลูกค้า
บางรายที่ไม่ได้รับในไตรมาส 1 ปี 2561 และราคาขายลดลงร้อยละ 25.89 เนื่องจากราคาน้ ามันปาล์มดิบ (วัตถุดิบหลัก) ปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง มูลค่าขายลดลงร้อยละ 13.58 ซึ่งการลดลงของราคาน้ ามันปาล์มดิบส่งผลกระทบต่อราคาขายไบโอดีเซล
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2557 ดังนี้
ไบโอดีเซล
ปี

ปริ มาณขาย
(ลิตร)

ราคาขาย / ลิตร
(บาท)

2557

101,156,955

28.72

2558

100,953,539

30.91

2559

84,985,695

31.21

2560

79,528,231

24.27

2561

64,508,273

20.08

Q1/2562

20,406,980

16.36

- การขายน้ ามันบริ โภคในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริ มาณขายคิดเป็ นอัตราร้อยละ 13.11 จากปริ มาณขายรวม และมูลค่าขายคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 16.43 จากมูลค่าขายสิ นค้ารวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ไม่มีการขายน้ ามันบริ โภค ปัจจุบนั การขาย
น้ ามันบริ โภค บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยมีการทาสัญญาซื้อขายระยะสั้น กาหนด
ปริ มาณและระยะเวลาการจัดส่ง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบภายใต้ตน้ ทุนขายที่บริ ษทั ฯกาหนด เพื่อลด
ความเสี่ ยงในการผันผวนของราคาวัตถุดิบ การลดลงของราคาน้ ามันปาล์มดิบส่งผลกระทบต่อราคาขายน้ ามันบบริ โภคอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2557 ดังนี้
น้ ามันบริ โภค
ปี

ที่ต้งั

ปริ มาณขาย
(กก.)

ราคาขาย / กก.
(บาท)

2557

32,963,247

30.32

2558

21,183,438

29.79

2559

18,358,222

35.45

2560

4,321,718

31.22

2561

3,630,585

23.86

Q1/2562

2,814,149

24.08
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- การขายผลพลอยได้ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริ มาณขายลดลง จากไตรมาส 1 ปี 2561 ในอัตราร้อยละ 41.81 และราคาขายของผล
พลอยได้ลดลงร้อยละ 36.25 ปริ มาณขายที่ลดลงเนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้จาหน่ายกลีเซอรี นดิบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
เนื่องจากต้องการเก็บไว้เป็ นวัตถุดิบสาหรับการ Commissioning เครื่ องจักรผลิตกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและ
ขายได้ในไตรมาส 2 ปี 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯคาดว่าการดาเนินการผลิตกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ 99.50% จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่ผลพลอยได้ สร้างผลกาไร และลดต้นทุนในสิ นค้าหลัก (ไบโอดีเซล) ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายในการ
ขายผลพลอยได้ในส่วนที่มีปริ มาณคงเหลือจากความต้องการใช้ในการผลิตไบโอดีเซลเท่านั้น

1.2 รำยได้ จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
รายได้บริ การรับจ้างผลิตมาจากลูกค้าแบ่งเป็ น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
- บริ การรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์มเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในไตรมาส 1 ปี 2562 มีปริ มาณลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลง
อัตราร้อยละ 58.45 และรายได้จากการให้บริ การลดลงอัตราร้อยละ 58.18 รายได้ที่ลดลงเกิดจากความต้องการใช้วตั ถุดิบเพื่อผลิต
น้ ามันไบโอดีเซลของลูกค้าลดลง
- บริ การรับจ้างผลิตน้ ามันบริ โภค ไม่มีการรับจ้างในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯได้ยกเลิกสัญญากับลูกค้าทั้งสองราย ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนกันยายน 2561 ตามลาดับ สื บเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามสัญญา

1.3 ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่งสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 6.44 ล้านบาท
และ 13.18 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ที่ลดลงเกิดจากการ หยุดให้บริ การเดินเรื อ เนื่องจากจอดซ่อม

2. รำยได้ อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าถังเก็บน้ ามัน, รายได้จากการจาหน่ายเศษวัสดุ, ดอกเบี้ยรับ,
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น, กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 0.74 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 2.45
ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 1.71 ล้านบาท

ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 448.36 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
ต้นทุนขายรวมต่อรายได้ขายและบริ การรวมร้อยละ 105.74 และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 428.19 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวม
ต่อรายได้ขายและบริ การรวม ร้อยละ 96.86 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายต่อ
ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.88 สรุ ปตามส่วนงาน ดังนี้
ที่ต้งั
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1. ต้ นทุนขำยไบโอดีเซล นำ้ มันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 1 ปี 2562 เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 8.16 เป็ นผลจากราคา
น้ ามันปาล์มดิบในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องระหว่างงวดไตรมาส ส่วนต่างราคาที่ -2.25 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ไตร
มาส 1 ปี 2561 มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ซึ่งมีส่วนต่างราคาที่ +1.50 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น จึงทาให้ในไตรมาส 1 ปี 2562
บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือที่มีราคาสูงส่งผลให้มีอตั ราต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังคง
นโยบายในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยให้มีอตั ราหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือไม่ต่ากว่า 0.7 เท่า
หรื อระยะเวลาการขายสิ นค้าเฉลี่ยไม่เกิน 45 วัน เพื่อลดความเสี่ ยงในสิ นค้าคงเหลือราคาสูงกว่าราคาขายที่จะอาจเกิดขึ้นเมื่อราคา
น้ ามันปาล์มดิบมีการปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
1.1 ไบโอดีเซล ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตั ราต้นทุนขายไบโอดีเซลเพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 10.91 คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 11.08 เนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากราคาตลาดของวัตถุดิบที่ปรับราคาลดลง ส่งผลให้ราคา
ประกาศ สนพ.เพือ่ ขายไบโอดีเซลลดลง จึงเกิดผลขาดทุนจากต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือที่มีราคาสูง
1.2 น้ ามันบริ โภค ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตั ราต้นทุนขายน้ ามันบริ โภค ร้อยละ 83.44 และไตรมาส 1 ปี 2561 ไม่มียอดขาย
บริ ษทั ฯมีความสามารถในการทากาไรส่วนน้ ามันบริ โภค เนื่องจากสัง่ ซื้อวัตถุดิบตามปริ มาณและราคาต้นทุนที่เสนอขาย (Made
to Order) ซึ่งเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบ
1.3 ผลพลอยได้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีอตั ราต้นทุนขายผลพลอยได้เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้อยละ 51.12 คิดเป็ นเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 59.76 บริ ษทั ฯกาหนดให้ราคาต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็ นไปตามราคาตลาดของสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้
แต่เนื่องจากใน ไตรมาส 1 ปี 2562 ราคาตลาดของสิ นค้าปรับลดลงจึงทาให้ตน้ ทุนขายสูงกว่าราคาขาย เป็ นผลให้ขาดทุนขั้นต้น
บริ ษทั ฯได้ปันส่วนต้นทุนของผลพลอยได้ ตามราคาขายของสิ นค้าที่ผลิตจากผลพลอยได้หกั ด้วยต้นทุนผลิตสิ นค้า ซึ่งการปั น
ส่วนต้นทุนสิ นค้าตามราคาขายของสิ นค้าหลักจะทาให้ตน้ ทุนผลพลอยได้มีราคาสูงขึ้น มีผลทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าหลัก (ไบโอ
ดีเซล) มีตน้ ทุนขายลดลง

2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนรับจ้างผลิตต่อรายได้รับจ้าง เมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี 2562 และไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 0.40 ซึ่งบริ ษทั ฯยังคงมีอตั รากาไรในการรับจ้างผลิตอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการผันผวนของราคาวัตถุดิบ งาน
รับจ้างผลิตเป็ นส่วนงานที่บริ ษทั ฯ ใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือมาใช้ผลิตงานส่วนนี้ ซึ่งช่วยปั นส่วนต้นทุนคงที่ของบริ ษทั ฯ ทาให้
สามารถลดต้นทุนผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้ อัตราต้นทุนรับจ้างต่อรายได้แยกตามส่วนงานรับจ้างผลิต ดังนี้
2.1 งานรับจ้างผลิตน้ ามันปาล์มกึ่งสาเร็ จรู ปเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตั ราต้นทุนรับจ้างผลิตต่อรายได้รับจ้างใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 73.37 ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีอตั ราต้นทุนรับจ้างผลิตต่อรายได้รับจ้างเท่ากับ
75.90 และในหลายปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังคงมีอตั ราผลกาไรต่อรายได้รับจ้างสาหรับการรับจ้างผลิตส่วนนี้อย่างสม่าเสมอ
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2.2 ไม่มีการรับจ้างผลิตน้ ามันบริ โภคในไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561 มีอตั ราต้นทุนรับจ้างผลิตต่อรายได้รับจ้าง
เท่ากับร้อยละ 65.07 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ยกเลิกสัญญารับจ้างผลิตกับลูกค้ากลุ่มน้ ามันบริ โภคแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และเดือน
กันยายน 2561 ตามลาดับ เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา

3. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ย่อย (AIL) มีอตั ราต้นทุนบริ การเท่ากับ 122.05 เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที่มีอตั ราต้นทุน
บริ การเท่ากับ 100.15 ในอัตราร้อยละ 21.90 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ทาให้ไม่สามารถปั นส่วนต้นทุนคงที่ ที่มีอยูไ่ ด้

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีคา่ ใช้จ่ายในการขาย ในส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าขนส่งสิ นค้าภายในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 2562
เท่ากับ 4.43 ล้านบาท และไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 1.81 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.62 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
144.75 เนื่องจากการขายสิ นค้าในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็ นเงื่อนไขจัดส่งสิ นค้าถึงโรงงานลูกค้ามากกว่ารับสิ นค้าหน้าโรงงาน

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในไตรมาส 1 ปี 2562 และ ไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ 15.57 ล้านบาท และ
19.60 ล้านบาท ตามลาดับค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงเท่ากับ 4.03 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 20.56 การลดลงของค่าใช้จ่ายบริ หารใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 เกิดจากขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินลดลง 1.87 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล ของบริ ษทั ย่อย (AIPT) ลดลง
2.76 ล้านบาท

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ไม่มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงิน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายเลขานุการโทร. 034-877-485-8 ต่อ 500
Email: ir@aienergy.co.th
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