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ท่ี AIE041/2563            วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ( 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำรงบกำรเงินรวม 
ปี 2562 

ตรวจสอบแล้ว 
ปี 2561 

ตรวจสอบแล้ว 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,997.19 1,570.92 426.27 27.14 

รายไดข้ายและบริการ 1,980.67 1,562.80 417.87 26.74 

รายไดอ้ื่น        16.52          8.12  8.40 103.45 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (2,046.23) (1,534.44) 511.79 33.35 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (65.56) 28.36 (93.92) (331.17) 

ค่าใชจ้่ายขาย บริหารงาน  ตน้ทุนทางการเงิน และ 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

(107.46) (108.80) (1.34) (1.23) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (156.50) (72.32) 84.18 116.40 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.030) (0.015) 0.0149 99.40 

 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงาน ขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 156.50 ลา้นบาท และปี 
2561 เท่ากบั 72.32 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพ่ิมขึ้น 84.18 ลา้นบาท 
หรือในอตัราร้อยละ 116.40 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 148.86  ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 ท่ีมี
ผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 54.54  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลขาดทนุเพ่ิมขึ้น  94.32  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 172.94 ผลขาดทุนท่ีเพ่ิมขึ้น
เป็นผลจากการปรับขึ้น-ลงของน ้ ามนัปาลม์ดิบระหว่างปี 2562 (ท่ีมีราคาปรับขึ้น-ลงอยู่ระหว่างราคา 35.50 – 14.00 บาท มีส่วนต่าง
ราคาเท่ากบั 21.50 บาท/กิโลกรัม) ซ่ึงมีส่วนต่างมากกว่าปี 2561 (ท่ีมีราคาปรับขึ้น-ลงอยูร่ะหว่างราคา 23.00 – 16.00 บาท มีส่วนต่าง
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ราคาเท่ากบั 7.00 บาท/กิโลกรัม) (ท่ีมา:กรมการคา้ภายใน)  ซ่ึงในปี 2562 ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบปรับราคาขึ้น-ลงมากท่ีสุดในรอบกว่า 
10 ปีท่ีผ่านมา  ทั้งน้ี ผลขาดทุนส่วนหน่ึงเกิดจาก บริษทัฯไดรั้บรู้ผลขาดทุนจาก Stock loss ซ่ึงไดบ้นัทึกค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 
(NRV) ณ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 44.00 ล้านบาท ส าหรับกลีเซอรีนดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
รวมถึงการพิจารณาตั้งดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 20.75  ลา้นบาท  

ในปี 2562 มีปริมาณผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบออกสู่ตลาดในปริมาณมากจนเกิดภาวะน ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดและมี
ปริมาณสตอ็กปาลม์น ้ามนัในประเทศเพ่ิมขึ้นถึง 500,000 ตนั จาก Safety Stock อยูท่ี่ประมาณ 200,000 ตนั ส่งผลให้ราคาน ้ามนั
ปาลม์ดิบเฉล่ียปรับลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยในช่วงไตรมาส 1 ถึงตน้ไตรมาส 4 ราคาตน้ทนุเฉล่ียของวตัถุดิบน ้ามนั
ปาลม์ดิบของบริษทัฯ สูงกว่าราคาน ้ามนัปาลม์ดิบในตลาด ถึงแมว่้าในช่วงเวลาดงักล่าวรัฐบาลจะพยายามออกมาตรการกระตุน้ราคา
น ้ามนัปาลม์ดิบดว้ยการประกนัราคาทลายปาลม์ดิบ การสนบัสนุนการใชไ้บโอดีเซลซ่ึงปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซล
เพ่ิมขึ้นเป็น B10 บางส่วนในประเทศและ B20 ส าหรับ Fleet รถในภาคขนส่งโดยการอุดหนุนราคาให้ต  ่ากว่าดีเซล B7 อีกทั้ง ได้
มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซ้ือน ้ามนัปาลม์ดิบเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีโรงไฟฟ้า
บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แลว้ก็ตาม  จนถึงในปลายไตรมาส 4 ปี 2562 (เดือนพฤศจิกายน) ราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาลม์ดิบเร่ิม
ปรับตวัสูงขึ้น เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เผชิญภยัแลง้ส่งผลให้ปริมาณผลปาลม์ออกสู่ตลาดนอ้ยลง ปริมาณสตอ็กในประเทศ
ลดลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัความตอ้งใชน้ ้ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดมาตรการปรับ
เพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นทางการทัว่ประเทศ  

อยา่งไรก็ตามการผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีผา่นมาสร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งมี
นยัส าคญั   ซ่ึงความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ ท าใหบ้ริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว โดยไดก้ าหนด
นโยบายโดยเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) ให้มีอตัราการ
หมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวไ้ม่เกิน 30 วนั บริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหเ้พียงพอส าหรับการผลิตและจดัส่งในแต่
ละเดือนภายใตสั้ญญาค าส่ังซ้ือรายไตรมาสและรายปีเท่านั้น อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ก็ไม่สามารถก าจดัความเส่ียงขา้งตน้ไดท้ั้งหมด เพียงแต่ช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯเท่านั้น 

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2562 ขาดทนุสุทธิ 28.39 ลา้นบาท และปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 35.26 ลา้นบาท ในปี 
2562 การด าเนินงานของบริษทัยอ่ยเป็นการสนบัสนุนงานของกลุ่มบริษทัเป็นหลกั โดยบริษทัยอ่ย (AIL) ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าเรือเดินทะเล 1.62 ลา้นบาท ในปี 2562 และบริษทัยอ่ย(AIPT) ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
17.40 ลา้นบาท ในปี 2561  

  

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  มีผลการด าเนินงานขาดทุนขั้นตน้ จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับปี 2562 เท่ากบั 52.70 ลา้นบาท  ขาดทุน
เพ่ิมขึ้น 80.62  ลา้นบาทหรือร้อยละ 288.75 เม่ือเทียบกบั ปี 2561 ท่ีมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 27.92 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้ในปี 2562 เท่ากบั 12.88 ลา้นบาท และมีก าไรขั้นตน้ในปี 2561 เท่ากบั 0.44 ลา้นบาท โดยมี
ขาดทนุขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 13.32  ลา้นบาท  
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 ประกอบดว้ยสาเหตุ ดงัต่อไปน้ี  

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 (1,966.45) (4.74) (1.23) (29.81) (2,002.23) 0.00 (2,002.23) 

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

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (14.34) 2.27 (40.17) (13.32) (65.56) 16.52 (49.04) 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  97.94 0.35 0.05 0.83 99.17 0.83 100.00 
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  100.53 67.62 116.04 180.81 103.31 0.00 102.46 

 

ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,459.23 49.46 0.00 54.11 1,562.80 8.12 1,570.92 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,441.65) (36.37) 0.00 (53.67) (1,531.69) 0.00 (1,531.69) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (2.75) 0.00 0.00 0.00 (2.75) 0.00 (2.75) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 14.83 13.09 0.00 0.44 28.36 8.12 36.48 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  92.89 3.15 0.00 3.44 99.48 0.52 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  98.80 73.54 0.00 99.19 98.19 0.00 97.68 

 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  496.88 (42.45) 1.06 (37.62) 417.87 8.40 426.27 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 34.05 (85.83) 100.00 (69.53) 26.74 103.51 27.14 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 526.05 (31.63) 41.23 (23.86) 511.79 0.00 511.79 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 36.40 (86.97) 100.00 (44.46) 30.72 0.00 30.72 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย 1.73 (5.92) 116.04 81.62 5.12 0.00 4.78 
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับปี 2562 และปี 2561 เท่ากบั 1,980.67  ลา้นบาท และ 
1,562.80 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ปี 2562 กบัปี 2561  รายไดข้ายและบริการรวมเพ่ิมขึ้น 417.87 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26.74  
ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับปี 2562  เพ่ิมขึ้นจากปี 2561  เท่ากบั  
496.88  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.05  จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขาย  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในปี 2562  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.75  เม่ือเทียบกบัปี 2561 และราคาขายเฉล่ียต่อ
หน่วยสินคา้ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 26.31  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในปี 2562  มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.59  และราคาขายต่อตนัลดลงร้อยละ 6.67 ซ่ึงปริมาณ
ขายเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่เพ่ิมเติมจากปี 2561  และปริมาณขายส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นมากในช่วง
ปลายไตรมาส 4 ปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ โดย
ลูกคา้กลุ่มผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 ไดมี้การส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้นตามมาตราการของภาครัฐในเดือนธนัวาคม 2562 ส่วนราคา
ขายต่อตนัท่ีลดลง เกิดจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ปี 2562 มีราคาเฉล่ีย 18,230 บาท/ตนั ซ่ึงต ่ากว่าปี 2561  
ท่ีมีราคาเฉล่ีย 19,570 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) 

▪ การขายน ้ามนับริโภคในปี 2562 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ในอตัราร้อยละ 166.51  จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม
รายเดิม ซ่ึงได้รับค าส่ังซ้ือจากการเข้าแข่งขันประกวดราคา โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง ท าให้บริษทัฯ 
สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นปี 2562  ซ่ึงมีราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 20.31 ตามราคาตลาดกลางของอุตสาหกรรมเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน และมีปริมาณขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 46.95 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงปริมาณขายเพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ีมีปริมาณคงเหลือ
จากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

รายไดบ้ริการรับจา้งผลิต  แบ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
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▪ รับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซล ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ านวน 31.06  ลา้นบาท หรือลดลง
อตัราร้อยละ 82.54  รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากบริษทัฯ ไม่มีการให้บริการรับจา้งผลิตในไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 ปี 2562 
เน่ืองจาก บริษทัฯหยุดซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในส่วนท่ีใช้รับจา้งผลิต ท าให้ก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ  

▪ ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีรายการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค ลดลงจากปี 2561 ในอตัราร้อยละ 100 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 
15.58 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัฯหยุดซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในส่วนท่ีใชรั้บจา้งผลิต ท าให้ก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู่ไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ  

    

1.3 รำยได้จำกกำรขำยกลเีซอรีนบริสุทธิ์ 

บริษทัฯ สามารถผลิตและเร่ิมขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2562 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 1.06 ลา้นบาท   

 

1.4 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

  บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการเดินเรือขนส่งส าหรับปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากบั 16.49 ลา้นบาท และ 54.11 ลา้น
บาท ตามล าดบั รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากการหยดุให้บริการเดินเรือในต่างประเทศแก่ลูกคา้ภายนอก และจะน ามาใชเ้พื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานภายในกลุ่มธุรกิจ 

 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้าการเช่าถงัเก็บน ้ามนั, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, 
ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน  เป็นตน้ 

ในปี 2562  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัจ านวน 13.33 ลา้นบาท    

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับปี 2562 เท่ากบั 3.19  ลา้นบาท และปี 2561 เท่ากบั 8.12 ลา้นบาท รายไดอ้ื่น
ลดลงเท่ากบั 4.93 ลา้นบาท  ซ่ึงรายไดท่ี้ลดลงจากปี 2561 เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทุนลดลง 1.77 ลา้นบาท, ดอกเบ้ียรับ 
ลดลง 1.40 ลา้นบาท, ค่าบริการเช่าถงัเก็บน ้ามนั ลดลง 0.87 ลา้นบาท, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลง 0.62 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับปี 2562 เท่ากบั 2,046.23 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุน
ขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 103.31 และปี 2561 เท่ากบั 1,534.44 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายได้
ขายและบริการรวม ร้อยละ 98.19  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราตน้ทนุขายต่อยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.12
สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 
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1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.55 เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บผลกระทบ
จากราคาตน้ทนุวตัถุดิบในช่วงไตรมาส 1 ถึงตน้ไตรมาส 4 ท าให้บริษทัฯ มีราคาวตัถุดิบสินคา้คงเหลือสูงกว่าราคาขาย เพราะ
ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง และสามารถบริหารจดัการไดใ้นช่วงปลายไตรมาส 4 ท่ีราคาน ้ามนัปาลม์
ดิบปรับตวัสูงขึ้นเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  

▪ ไบโอดีเซล ในปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.24 คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.26 ทั้งน้ี บริษทัฯ 
พยายามควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยงัคงนโยบายบริหารจดัการ
วตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้ห้อยูร่ะหว่าง 30 วนั เพื่อไม่ให้
ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสตอ็กสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ 

▪ น ้ามนับริโภค ในปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.96  คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.15 บริษทัฯ
มีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทนุท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้  แต่เน่ืองจากการจดัเก็บ
น ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้ จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคาวตัถุดิบในช่วงเวลาท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

▪ ผลพลอยได ้ ในปี 2562 มีอตัราตน้ทุนขายผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.36 คดิเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.94
บริษทัฯก าหนดให้ราคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ ปี 2562 ราคาตลาดของ
สินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองจึงท าให้ตน้ทุนขายสูงกว่าราคาขาย ท าให้ตอ้งรับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) 
จ านวน 4.00 ลา้นบาทส าหรับกลีเซอรีนดิบท่ีท าสัญญาซ้ือขายไวแ้ลว้  บริษทัฯไดปั้นส่วนตน้ทุนของผลพลอยได ้
ตามราคาตลาดของผลพลอยได ้ 

 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทนุรับจา้งผลิตต่อรายไดรั้บจา้ง เม่ือเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2561 ลดลงร้อยละ 5.92 ซ่ึงบริษทัฯ
ยงัคงมีอตัราก าไรในการรับจา้งผลิต เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ งานรับจา้งผลิตเป็นส่วนงานท่ี
บริษทัฯ ใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชผ้ลิตงานส่วนน้ี  ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุนคงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทุนผลิต
สินคา้ของบริษทัฯได ้อตัราตน้ทนุรับจา้งต่อรายไดแ้ยกตามส่วนงานรับจา้งผลิต ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 

▪ งานรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตต่อ
รายไดรั้บจา้งในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 67.62 ซ่ึงลดลงจากปี 2561 ท่ีมีอตัราตน้ทุนรับจา้งผลิตตอ่รายไดรั้บจา้ง
เท่ากบั 73.54 และในหลายปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราผลก าไรต่อรายไดรั้บจา้งส าหรับการรับจา้งผลิตส่วนน้ี
เสมอ  
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▪ งานรับจา้งผลิตน ้ามนับริโภคในปี 2562 ไม่มีการรับจา้งผลิต 

3. ส่วนงำนกลเีซอรีนบริสุทธิ์   

 ในปี 2562 บริษทัฯมีอตัราตน้ทนุขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เท่ากบัร้อยละ 116.04 เหตเุพราะตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 
บริษทัฯไม่ไดข้ายผลพลอยไดช้นิดกลีเซอรีนดิบ ทั้งน้ีเพ่ือตอ้งการจดัเกบ็กลีเซอรีนดิบทั้งหมดไวใ้ชใ้นการผลิตกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ท าให้ตอ้งรับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงของมูลค่าวตัถุดิบท่ีจะน ามาผลิตเป็นกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ (NRV) จ านวน 40.00 ลา้นบาท 
เน่ืองจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัประเทศอินโดนีเซียประกาศเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซลในดีเซลเป็น B30 
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ส่งผลให้มีกลีเซอรีนดิบออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมากเกินความตอ้งการในตลาด ราคากลีเซอรีนดิบและ
กลีเซอรีนบริสุทธ์ิในตลาดโลกปรับตวัลดลง  

 

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

ในปี 2562 บริษทัยอ่ยมีอตัราตน้ทุนบริการเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ในอตัราร้อยละ 81.62 เน่ืองจากหยดุให้บริการเดินเรือแก่
ลูกคา้ภายนอก และน ามาสนบัสนุนงานในกลุ่มธุรกิจ 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้า่ยในการขายปี 2562 เท่ากบั 19.63 ลา้นบาท และปี 2561 เท่ากบั 8.33 ลา้นบาท โดย
ค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 11.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 135.57  ซ่ึงค่าใชจ้่ายขายท่ีเพ่ิมขึ้นเกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึง
เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นในปี 2562 เท่ากบั 6.90 ลา้นบาท และมีค่านายหนา้เพ่ิมขึ้น 3.72 ลา้นบาท   

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2562 และปี 2561 เท่ากบั 78.10 ลา้นบาท และ 79.87 ลา้นบาท 
ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเท่ากบั 1.77 ลา้นบาท   

ในปี 2562 บริษทัยอ่ยรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าใน ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัยอ่ย (AIL) จ านวน 1.62 ลา้นบาท ลดลง
จ านวน 15.78 ลา้นบาท จากท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 และค่าเผื่อการดอ้ยค่าใน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย (AIPT) จ านวน 
17.40 ลา้นบาท    

 

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 3.71 ลา้นบาท และในปี 2561 มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 
0.001 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ในปี 2562  บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีการกูย้ืมเงินจากบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ 
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 ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 4.41 ลา้นบาท และปี 2561 เท่ากบั 3.20 ลา้นบาท โดยใน
ปี 2562 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีจ านวน 4.15 ลา้นบาท เน่ืองจากคาดว่าจะไม่ได้
ใชป้ระโยชนท์างภาษ ี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
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