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ท่ี AIE217/2563            วนัท่ี  12 พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563  ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน  2563  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ( 1 กรกฎาคม – 30  กนัยายน)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 YoY   ไตรมาส 2/2563 QoQ 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

%  ลา้น 
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% 

รายไดข้ายสินคา้ 1,030.23 100.00% 373.43 99.79% 656.80 175.88%   1,036.71  99.53%  (6.48) (0.63%) 

รายไดเ้ดินเรือ 0.00 0.00% 0.77 0.21% (0.77) (100.00%)   4.90  0.47%  (4.90) (100.00%) 

รวมรายได ้ 1,030.23 100.00% 374.20 100.00% 656.03 175.32%   1,041.61  100.00%  (11.38) (1.09%) 

ตน้ทุนขาย (948.15) (92.03%) (407.91) (109.23%) 540.24 132.44%   (994.77) (95.95%) (46.62) (4.69%) 

NRV เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 2.55 0.25% (21.41) (5.73%) 23.96 111.91%   44.15  4.26%  (41.60) 94.22%  

ตน้ทุนบริการเดินเรือ 0.00 0.00% (5.91) (767.53%) 5.91 100.00%   (7.10) (144.90%) 7.10  100.00%  

ก าไรขั้นตน้ 84.63 8.21% (61.03) (16.31%) 145.66 (238.67%)   83.89  8.05%  0.74  0.88%  

รายไดอ้ื่น 1.06 0.10% 14.21 3.80% (13.15) (92.54%)   1.48  0.14%  (0.42) (28.38%) 

ค่าใชจ้่ายขายบริหาร (29.96) (2.91%) (27.48) (7.34%) 2.48  9.02%    (34.84) (3.34%) 4.88  14.01%  

ตน้ทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้

(0.75) (0.07%) (5.67) (1.52%) (4.92) (86.77%)   (2.12) 244.32%  (1.37) (64.62%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 54.98  5.34%  (79.97) (21.37%) 134.95  168.75%    48.41  4.65%  6.57  13.57%  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.0105  (0.0153) 0.0258  168.75%    0.0253  (0.01) (58.43%) 

ก าไร(ขาดทุน) หลงั
ปรับปรุง EBITDA 

85.37  8.29%  (53.20) (14.22%) 138.57  260.47%    78.27  7.51%  7.10  9.08%  
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ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563  จ านวน 54.98 ลา้นบาท และ
ขาดทุนสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 79.97 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีผลการ
ด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้น  134.95  ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 168.75  และเม่ือเทียบไตรมาส 3  ปี 2563 กบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไร
สุทธิจ านวน 48.41 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 6.57 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.58  ทั้งน้ี บริษทัฯมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA  
ในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 85.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2562  เท่ากบั 138.58 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 260.49   เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึงมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA เท่ากบั 78.27 ลา้นบาท  ก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA เพ่ิมขึ้นเท่ากบั 
7.11 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.08  

โดยในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 57.48  ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 3 
ปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากบั 75.95  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  133.43  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 175.69  ผลก าไร
สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก 
B7 เป็น B10 เป็นน ้ ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ส่งผลท าให้ในปี 
2563 บริษทัฯ มีปริมาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ลา้นลิตร และขึ้นทะเบียนเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนั
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 แลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน 2563   ทั้งน้ี บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ โดยได้
ก าหนดนโยบายโดยเนน้ให้ความส าคญัในการบริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 
3 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสต็อกไวร้ะหว่าง  15-20 วนั อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจาก
การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 2.50 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั  12.30 
ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 9.80  ลา้นบาท  ในปัจจุบนับริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งหยดุด าเนินกิจการแลว้     

 

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทั ฯ  มีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 84.63 ลา้นบาท  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 
145.66 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 238.66  เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 3 ปี 2562 ท่ีขาดทุนขั้นตน้ เท่ากบั 61.03 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยหยดุด าเนินกิจการ และในไตรมาส 3 ปี 2562 มีผลขาดทุนขั้นตน้ 5.76  ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี  
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 3 ปี 2563                
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 996.67 0.00 33.56 0.00 1,030.23 1.06 1,031.29 

ตน้ทุนขายและบริการ (920.07) 0.00 (28.08) 0.00 (948.15) 0.00 (948.15) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 2.55 0.00 0.00 0.00 2.55   2.55 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 79.15 0.00 5.48 0.00 84.63 1.06 85.69 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  96.64 0.00 3.25 0.00 99.90 0.10 100.00 

อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  92.06 0.00 83.67 0.00 91.79 0.00 91.69 

 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 3 ปี 2562               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 373.38 0.05 0.00 0.77 374.20 14.21 388.41 

ตน้ทุนขายและบริการ (407.87) (0.04) 0.00 (5.91) (413.82) 0.00 (413.82) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (21.41) 0.00 0.00 0.00 (21.41) 0.00 (21.41) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (55.90) 0.01 0.00 (5.14) (61.03) 14.21 (46.82) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  96.13 0.01 0.00 0.20 96.34 3.66 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  114.97 80.00 0.00 767.53 116.31 0.00 112.05 

 

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค 
ผลพลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ามนั
ปาลม์ 

กลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ 

รายได้
อื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) 623.29 (0.05) 33.56 (0.77) 656.03 (13.15) 642.88 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 166.93 0.00 100.00 (100.00) 175.32 (92.54) 165.52 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 488.24 (0.04) 28.08 (5.91) 510.37 0.00 510.37 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 113.73 (100.00) 0.00 (100.00) 117.26 0.00 117.26 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย (22.91) (80.00) 83.67 (767.53) (24.52) 0.00 (20.36) 
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รำยได้ 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 1,030.23  
ลา้นบาท และ 374.20 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดเดียวกนักบัปีก่อนรายไดข้ายและบริการรวมเพ่ิมขึ้น 656.03  ลา้นบาท หรือร้อยละ 
175.32  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 3 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 
2562  เท่ากบั  623.29  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 166.93  จากการเพ่ิมขึ้นทั้งเชิงปริมาณและราคาขาย  

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้ไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลพลอยไดร้วมในไตรมาส 3 ปี 2563  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
123.02  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 และราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 3 ปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2562 ร้อย
ละ 56.08  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 3 ปี 2563 มีปริมาณขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 153.76  และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.36  ซ่ึง
ปริมาณขายเพ่ิมขึ้น จากการขายให้กบัลูกคา้รายใหม่มากขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2562  และปริมาณขายเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจาก
การสนบัสนุนและก าหนดให้ B10 เป็นน ้ามนัดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ ส่งผลให้บริษทัฯมีมูลค่าขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 130.54  
โดยราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ (วตัถุดิบหลกั) ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีราคาเฉล่ีย 23,500 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่าไตรมาส 3 ปี 2562  ท่ี
มีราคาเฉล่ีย 20,000 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) ราคาขายเมทิลเอสเทอร์เพ่ิมขึ้นตามการปรับเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนั
ปาลม์ดิบเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา   ปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ในไตรมาส 3 ปี 2563 ปรับเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.76  
จากไตรมาส 2 ปี 2563    ผลจากราคาน ้ามนัปาลม์ดิบค่อนขา้งทรงตวัในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯ จึงไดรั้บผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบนอ้ยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562   

▪ การขายน ้ ามนับริโภคในไตรมาส 3 ปี 2563 มีปริมาณขายลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 56.24 และราคาขาย
เพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 40.04  มูลค่าขายรวมลดลงในอตัราร้อยละ 41.52  บริษทัฯ ยงัคงขายลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม ซ่ึง
ไดรั้บค าส่ังซ้ือจากการเขา้แข่งขนัประกวดราคา แต่ในงวดไตรมาส 3 ปี 2563 ไม่สามารถแข่งขนัได้ ปริมาณขายจึงลดลง
โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ัน ก าหนดปริมาณ
และระยะเวลาการจดัส่ง  ท าให้บริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ีบริษทัฯก าหนด  

▪ การขายผลพลอยไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2563 ซ่ึงมียอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 148.64  จากราคาขายเฉล่ียลดลงร้อยละ 17.16  ตาม
ราคาตลาดกลางของอุตสาหกรรม และมีปริมาณขายของผลพลอยไดเ้พ่ิมขึ้นร้อยละ 200.15  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2562 
ซ่ึงปริมาณขายเพ่ิมขึ้นตามปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วน
ท่ีมีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 

 



 

ท่ีตั้ง         55/2 หมู ่8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           5 of 8                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: ir@aienergy.co.th 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited                        
ทะเบียนเลขที่  0107556000311 
 

 

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการบริการรับจา้งผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562  เน่ืองจากบริษทัฯ มีปริมาณขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้นจึง
ไม่สามารถให้บริการรับจา้งผลิตได ้ 

1.3 รำยได้จำกกำรขำยกลเีซอรีนบริสุทธิ์ 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีรายไดเ้ทา่กบั 33.56  ลา้นบาท  ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึงมีรายได ้เท่ากบั 43.04 ลา้นบาท  หรือ
ลดลงอตัราร้อยละ 22.00 จากการปรับลดลงของปริมาณการขายในอตัราร้อยละ 22.54   เน่ืองจากการหยดุปรับปรุงคร่ืองจกัร 

1.4 ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

  บริษทัยอ่ยหยดุด าเนินกิจการ และขายเรือเดินทะเลให้กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงไมเ่ป็นบคุคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง ในจ านวนเงิน 

20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 25631. 

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน  เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เทา่กบั 1.06 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 14.21 
ลา้นบาท ซ่ึงรายไดอ้ื่นในไตรมาส 3 ปี 2562 เกิดจากรายไดเ้งินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัจ านวน 13.33 ลา้นบาท   

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 945.60  ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 91.79 และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 435.03 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อ
รายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 116.31   ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 3 ปี 2563 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขายลดลงร้อยละ 24.53  ทั้งน้ี ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีการกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากไตรมาสก่อน จ านวน 2.55 ลา้น

 
1 ตามมติอนุมติัคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 รายการดงักล่าวจดัเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์โดยมีขนาดรายการซ่ึงค านวณดว้ยเกณฑต่์างๆท่ีก าหนด

โดยใชมู้ลค่าสูงสุดท่ีค านวณได ้ซ่ึงไดแ้ก่เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 0.95 ของสินทรัพยร์วม (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษทัฯส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563) ตาม

วิธีค านวณขนาดรายการตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงมีขนาดรายการต ่ากว่าร้อยละ 15 ของสินทรัพยร์วมบริษทัฯจึงไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือด าเนินการใดๆตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการไดห้รือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 รวมถึงประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ 
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บาท และไม่มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 กนัยายน 2563  และ ณ 30 กนัยายน 2562  มีการตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้
ลดลง (NRV) จ านวน 21.41  ลา้นบาท สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค และผลพลอยได้   

บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562  ร้อยละ 24.52   คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 21.09   เป็นผลจากในไตรมาส 3 ปี 2563  บริษทัฯไดรั้บค าส่ังซ้ือเพ่ิมมากกว่าในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ
ไม่ผนัผวนมากนกั  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯยงัคงนโยบายในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งตามกลุ่ม
สินคา้ ดงัน้ี 

▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 ร้อยละ 21.54  คิดเป็นลดลงร้อยละ 
18.82  ปริมาณขายท่ีเพ่ิมมากขึ้นท าให้ผลิตสินคา้มากขึ้นและสามารถน ามาเฉล่ียตน้ทุนคงท่ีให้ลดลง บริษทัฯ พยายาม
ควบคุมเปอร์เซ็นต์การสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีราคาปรับขึ้น-ลงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม -กนัยายน 2563 (20.00 - 25.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่าง +/-5.00 บาท/กิโลกรัม  และไดพ้ิจารณากลบั
รายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซลจากไตรมาสก่อน เป็นจ านวน 2.49 ลา้นบาท ในขณะท่ีไตร
มาส 3 ปี 2562 ราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ ปรับตวัลดลงต่อเน่ืองภายในงวดไตรมาส  (20.50 - 15.00 บาท/กิโลกรัม) ส่วนต่าง
ราคา -5.50 บาท/กิโลกรัม บริษทัฯมีการบนัทึกค่าเผื่อสินคา้ลดลง ณ 30  กนัยายน 2562 เท่ากบั 21.41 ลา้นบาท อยา่งไรก็
ตามบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและ
เก็บสต็อกไวใ้ห้อยู่ระหว่าง 15-20 วนั เพ่ือไม่ให้ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสต็อกสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความ
ผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ 

▪ น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 ร้อยละ 32.54  คดิเป็นลดลงในอตัรา
ร้อยละ 28.62  เน่ืองจาก บริษทัฯ เขา้ร่วมแข่งขนัเสนอราคาล่วงหนา้ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีราคาสูง เม่ือถึงเวลา
ส่งมอบสินคา้ราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบกลบัมีราคาตลาดท่ีลดลง เป็นผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรจากส่วนต่างของราคา
วตัถุดิบกบัราคาขาย ณ วนัผลิตและส่งมอบสินคา้  อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคา
ตน้ทุนท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้  แต่เน่ืองจากการจดัเก็บน ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้จึงท าให้
ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคาวตัถุดิบในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยในไตรมาส 3 ปี 2563 ไดพ้ิจารณากลบั
รายการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือในกลุ่มน ้ามนับริโภค จ านวน 0.06 ลา้นบาทจากงวดไตรมาสก่อน 

▪ ผลพลอยได ้ ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีอตัราตน้ทนุขายผลพลอยไดล้ดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 ร้อยละ 49.06 คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 35.94  บริษทัฯก าหนดใหร้าคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดว่าจะขายได ้ ราคาตลาด
ของสินคา้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองท าใหต้น้ทนุสินคา้สูงกว่าราคาขายตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นตน้มา จนถึง เดือน
มีนาคม 2563 ราคาตลาดของผลิตภณัฑพ์ลอยไดป้รับราคาขึ้น ท าให้สามารถท าก าไรไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2563 
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2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจาก ปริมาณขายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าใหบ้ริษทัไม่
มีก าลงัผลิตเหลือส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุน
คงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทนุผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

3. ส่วนงำนกลเีซอรีนบริสุทธิ์   

 ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ เท่ากบัร้อยละ 83.67  บริษทัฯ สามารถท าก าไรไดจ้าก
ราคาตลาดของกลีเซอรีนบริสุทธ์ิท่ีปรับเพ่ิมขึ้น ตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา  อยา่งไรก็ตามไตรมาส 3 ปี 2563 ยงัมีค่าเผือ่
การลดลงของสินคา้คงเหลือกลุ่มสินคา้กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ คงเหลือท่ี 0.65 ลา้นบาท ณ 30 กนัยายน 2563  

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

 จากผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย  (AIL) ท่ีประสบกบัผลขาดทนุมาอยา่งต่อเน่ืองท าให้ปัจจบุนับริษทัยอ่ยหยดุด าเนิน
กิจการ  

ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย ไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 7.94 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 5.33 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 0.77 และ 1.37  ตามล าดบั  โดยค่าใชจ้่ายในการขายเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 2.61 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.94  ซ่ึงตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ตามเง่ือนไข
การส่งมอบสินคา้ท่ีตกลงกนั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563 และไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 22.02 ลา้นบาท และ 22.15 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 2.14 และ 5.70  ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเท่ากบั 0.13  ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.46    

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2563  เท่ากบั 0.99  ลา้นบาท และในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 1.47 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ในไตรมาส 3 ปี 2563  บริษทัฯ มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน  และกูย้ืมจากบริษทัและบคุคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มนุเวียน
ในกิจการ 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดภ้าษีเงินได ้ในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 0.25 ลา้นบาท และไตรมาส 3 ปี 2562 มีค่าใชจ้่ายภาษี
เงินไดเ้ท่ากบั 4.20  ลา้นบาท 
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