บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
ทะเบียนเลขที่ 0107556000311
ที่ AIE016/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย สาหรับ
ปี 2563 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดาเนินงาน
รายได้ขายสิ นค้า

ปี 2563
ล้านบาท
%
5,504.30
99.82%

ปี 2562
ล้านบาท
%
1,964.18
99.17%

YoY
ล้านบาท
3,540.12

%
180.23%

9.78

0.18%

16.49

0.83%

(6.71)

(40.69%)

รวมรายได้

5,514.08

100.00%

1,980.67

100.00%

3,533.41

178.39%

ต้นทุนขาย

(4,928.18)

(89.53%)

(1,972.43)

(100.42%)

2,955.75

149.85%

44.00

0.80%

(44.00)

(2.24%)

88.00

200.00%

ต้นทุนบริ การเดินเรื อ

(17.44) (178.39%)

(29.81)

(180.80%)

12.36

41.48%

กาไรขั้นต้น

612.45

11.11%

(65.56)

(3.31%)

678.02

1,034.13%

4.95

0.09%

16.52

0.83%

(11.57)

(70.03%)

(122.13)

(2.21%)

(99.34)

(5.02%)

22.78

22.93%

(6.76)
488.52

(0.12%)
8.86%

(8.11)
(156.50)

(0.41%)
(7.90%)

(1.35)
645.01

(16.63%)
412.16%

0.1233

412.16%

670.76

1,082.66%

รายได้เดินเรื อ

NRV เพิ่มขึ้น(ลดลง)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายขายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) หลังปรับปรุ ง EBITDA

(0.0299)

0.0934
608.81

11.04%

(61.96)

(3.13%)

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย (งบการเงินรวม) มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2563 จานวน 488.52 ล้านบาท และขาดทุนสุ ทธิ
สาหรับปี 2562 เท่ากับ 156.50 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างงวดปี 2563 และ ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานกาไรเพิ่มขึ้น
645.01 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 412.16 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีกาไรหลังปรับปรุ ง EBITDA ในปี 2563 เท่ากับ 608.81 ล้านบาท เมื่อ
ที่ต้ งั
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เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุนหลังปรับปรุ ง EBITDA เท่ากับ 61.96 ล้านบาท กาไรหลังปรับปรุ ง EBITDA เพิ่มขึ้น เท่ากับ 670.76 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,082.66
โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการดาเนินงานกาไรสุ ทธิ 496.76 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ที่มีผล
ขาดทุนสุ ทธิเท่ากับ 148.86 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลกาไรสุ ทธิเพิม่ ขึ้น 645.62 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 433.70 ผลกาไรสุ ทธิที่เพิม่ ขึ้น
จากปริ มาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากการสนับสนุนและการปรับเพิ่มสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็ น B10
เป็ นน้ ามันดีเซลพื้นฐานและบังคับใช้อย่างเป็ นทางการทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นมา ส่งผลทาให้ในปี 2563 บริ ษทั ฯ
มีปริ มาณขายไบโอดีเซลเกิน 120 ล้านลิตร และขึ้นทะเบียนเป็ นผูค้ า้ น้ ามันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.
2543 แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงการผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มดิบ โดยได้กาหนดนโยบาย
โดยเน้นให้ความสาคัญในการบริ หารจัดซื้อและจัดการวัตถุดิบ (น้ ามันปาล์มดิบ) และสิ นค้า (ไบโอดีเซล) โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯมีอตั รา
การหมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ระหว่าง 20-30 วัน อีกทั้งมีการควบคุมอัตราการสู ญเสี ยจากการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
บริ ษทั ย่อย มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี 2563 เท่ากับ 13.86 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 28.39 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลง 14.53 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานที่มีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่งหยุดดาเนินกิจการแล้ว

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าและบริ การ สาหรับ ปี 2563 เท่ากับ 621.12 ล้านบาท มีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 673.82 ล้าน
บาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,278.53 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุนขั้นต้น เท่ากับ 52.70 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่งหยุดดาเนินกิจการในปี 2563 มีผลขาดทุนขั้นต้น 6.95 ล้านบาท และปี 2562 มีผลขาดทุนขั้นต้น 13.02
ล้านบาท
ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
ผลกำรดำเนินงำน ปี 2563
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ

ไบโอดีเซล รับจ้างกลัน่
รวมรายได้
น้ ามันบริ โภค
น้ ามัน
กลีเซอรี น
จากการขาย รายได้
ผลพลอยได้
ปาล์ม
บริ สุทธิ์ เดินเรื อ และบริ การ
อื่น
0.00
140.72
9.78
5,514.08 4.95
5,363.58
(4,799.36)

0.00

4.00

0.00

40.00

0.00

44.00

568.22

0.00

51.90

(7.66)

612.46

4.95

617.41

อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)

97.18

0.00

2.55

0.18

99.91

0.09

100.00

อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

89.41

0.00

63.12

178.32

88.89

0.00

88.81

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน

ที่ต้ งั

(128.82) (17.44)

(4,945.62)
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ผลกำรดำเนินงำน ปี 2562
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน
อัตรารายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม (%)
อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย (%)

เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน

ไบโอดีเซล
น้ ามันบริ โภค
ผลพลอยได้

รับจ้างกลัน่
รวมรายได้
น้ ามัน
กลีเซอรี น
จากการขาย รายได้
ปาล์ม
บริ สุทธิ์
เดินเรื อ และบริ การ อื่น รายได้รวม
7.01
1.06
16.49
1,980.67 16.52
1,997.19
1,956.11
(1,966.46)
(4.74)
(1.23) (29.81) (2,002.24) 0.00 (2,002.24)
(4.00)

0.00

(40.00)

0.00

(44.00)

0.00

(44.00)

(14.35)

2.27

(40.17)

(13.32)

(65.57)

16.52

(49.05)

97.94

0.35

0.05

0.83

99.17

0.83

100.00

100.73

67.62

3,889.62

180.78

103.31

0.00

102.46

รวมรายได้
จากการขาย
และบริ การ

รายได้
อื่น

รายได้รวม

ไบโอดีเซล รับจ้างกลัน่
น้ ามันบริ โภค
น้ ามัน
ผลพลอยได้
ปาล์ม

กลีเซอรี น
บริ สุทธิ์

เดินเรื อ

(7.01)

139.66

(6.71)

3,533.41

(11.57)

3,521.84

อัตราผลต่างรายได้ตามส่วนงาน (%)

3,407.47
174.20

(100.00)

13,175.47

(40.69)

178.39

(70.04)

176.34

ผลต่างต้นทุนขาย ตามส่วนงาน

2,824.90

(4.74)

47.59

(12.37)

2,855.38

0.00

2,855.38

อัตราผลต่างต้นทุนขายตามส่วนงาน (%)

143.36

(100.00)

115.43

(41.50)

139.54

0.00

139.54

ผลต่าง อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย

(11.33)

(67.62)

(3,826.50)

(2.45)

(14.42)

0.00

(13.64)

ผลต่างรายได้ ตามส่วนงาน (ล้านบาท)

รำยได้
1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายและบริ การรวมสาหรับปี 2563 และ ปี 2562 เท่ากับ 5,514.08 ล้านบาท และ
1,980.67 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกัน รายได้ขายและบริ การรวมเพิ่มขึ้น 3,533.41 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 178.39
ซึ่งสรุ ปตามส่วนงานได้ดงั นี้

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภค และผลพลอยได้สาหรับปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 3,407.47
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 174.20 จากการเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริ มาณและราคาขาย
ที่ต้ งั
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บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการจาหน่ายสิ นค้าไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภค และผลพลอยได้รวมในปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.91 เมื่อ
เทียบกับ ปี 2562 และราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยสิ นค้าในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 102.53 แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า ดังนี้
▪ การขายไบโอดีเซลในปี 2563 มีปริ มาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.32 และราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.55 ส่งผลให้บริ ษทั ฯมี
มูลค่าขายเพิม่ ขึ้นร้อยละ 201.45 ซึ่งปริ มาณขายเพิม่ ขึ้นจากการขายให้กบั ลูกค้ารายใหม่มากขึ้นมากกว่าปี 2562 และผลจาก
การกาหนดให้ B10 เป็ นน้ ามันดีเซลพื้นฐานของประเทศ แต่อย่างไรก็ดีการเติบโตของปริ มาณการใช้ไบโอดีเซลยังไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์เนื่องจากผลกระทบจากการกลับมาแพร่ ระบาดอย่างหนักของไวรัส COVID-19 ในช่วงปลายปี 2563
ทาให้ประชาชนส่ วนมากลดการเดินทางลง ถึงแม้ว่าจะเป็ นฤดูกาลท่องเที่ยวก็ตาม นอกจากนี้ ราคาขายเฉลี่ยไบโอดีเซล
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามราคาน้ ามันปาล์มดิบที่เป็ นวัตถุดิบหลัก เนื่องจากสภาวะฝนตกชุกและน้ าท่วมในหลายพื้นที่
ในต้นไตรมาส 4 ปี 2563 ประกอบกับการสนับสนุ นการส่ งออกน้ ามันปาล์มดิบและน้ ามันเมล็ดในปาล์มดิบ ส่ งผลให้
ปริ มาณสต็อกน้ ามันปาล์มดิบในประเทศปี 2563 อยู่ในระดับ 200,000 ตัน ทาให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวสู งขึ้น โดยใน
ปี 2563 มีราคาเฉลี่ยที่ 28,040 บาท/ตัน ซึ่ งสู งกว่าปี 2562 ที่มีราคาเฉลี่ย 18,230 บาท/ตัน (ที่มา : กรมการค้าภายใน) ทาให้
ราคาขายไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นตามการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันปาล์มดิบเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
▪ การขายน้ ามันบริ โภคในปี 2563 มีปริ มาณขายลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 17.91 และราคาขายเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ
55.09 มูลค่าขายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27.32 บริ ษทั ฯ ยังคงขายลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรายเดิม ซึ่งได้รับคาสั่งซื้ อจาก
การเข้าแข่งขันประกวดราคา แต่ในบางไตรมาส ไม่สามารถแข่งขันได้ ทาให้ไม่ได้รับคาสั่งซื้ อ ปริ มาณขายจึงลดลง โดย
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นให้มีการขายในลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเป็ นหลัก โดยมีการทาสัญญาซื้ อขายระยะสั้น กาหนดปริ มาณและ
ระยะเวลาการจัดส่ง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบภายใต้ตน้ ทุนขายที่บริ ษทั ฯกาหนด
▪ การขายผลพลอยได้ในปี 2563 ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.31 จากราคาขายเฉลี่ยลดลงร้อยละ 25.17 ตามราคาตลาด
กลางของอุตสาหกรรม และมีปริ มาณขายของผลพลอยได้เพิม่ ขึ้นร้อยละ 67.46 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งปริ มาณขายเพิม่ ขึ้น
ตามปริ มาณขายไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้กาหนดนโยบายในการขายผลพลอยได้ในส่วนที่มีปริ มาณคงเหลือ
จากความต้องการใช้ในการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ เท่านั้น

1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากการบริ การรับจ้างผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีปริ มาณขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นจึง
ไม่สามารถให้บริ การรับจ้างผลิตได้

1.3 รำยได้ จำกกำรขำยกลีเซอรีนบริสุทธิ์
ในปี 2563 มีรายได้เท่ากับ 140.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.66 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 13,175.47 จาก ปี 2562 ซึ่งมี
รายได้ เท่ากับ 1.06 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของปริ มาณขายในอัตราร้อยละ 13,023.43 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เริ่ มขายกลีเซอรี นบริ สุทธิ์ใน
ไตรมาส 4 ปี 2562 และมีการขายอย่างต่อเนื่องในปี 2563

1.4 ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ที่ต้ งั
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บริ ษทั ย่อยหยุดดาเนินกิจการและอยูร่ ะหว่างดาเนินการชาระบัญชีปิดกิจการ และขายเรื อเดินทะเลให้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่ง
ไม่เป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่เกี่ยวโยง ในจานวนเงิน 20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 25631

2. รำยได้อื่น
รายได้อื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย รายได้จากการจาหน่ายเศษวัสดุ, ดอกเบี้ยรับ, กาไรจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น เป็ นต้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้อนื่ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 4.95 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 16.52 ล้านบาท ซึ่งรายได้อื่นใน
ปี 2562 เกิดจากรายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันภัยจานวน 13.33 ล้านบาท

ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและบริ การรวมสาหรับปี 2563 เท่ากับ 4,901.62 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวมต่อ
รายได้ขายและบริ การรวมร้อยละ 88.89 และปี 2562 เท่ากับ 2,046.24 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายรวมต่อรายได้ขายและบริ การรวม
ร้อยละ 103.31 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบปี 2563 และปี 2562 บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 14.42 ทั้งนี้ ปี 2563 มีการกลับ
รายการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลงจากที่ต้งั ไว้ ณ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 44 ล้านบาท และไม่มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
(NRV) ณ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปตามส่วนงาน ดังนี้

1. ต้ นทุนขำยไบโอดีเซล น้ำมันบริโภค และผลพลอยได้
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.33 เป็ นผลจากในปี 2563 บริ ษทั ฯได้รับคา
สั่งซื้อเพิ่มมากกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน ทาให้สามารถบริ หารจัดการต้นทุนคงที่ได้ แม้ว่าราคาน้ ามันปาล์มดิบจะมีความผันผวนใน
บางช่วง แต่บริ ษทั ฯก็ยงั คงนโยบายในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด แบ่งตามกลุ่มสิ นค้า ดังนี้
▪ ไบโอดีเซล ในปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 11.10 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 11.07 ผลจากปริ มาณขายที่
เพิ่มมากขึ้นทาให้สามารถปันส่วนต้นทุนคงที่ในการผลิตของบริ ษทั ฯได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้ง บริ ษทั ฯสามารถ
ควบคุมเปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยจากการผลิตได้ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ ามันปาล์มดิบมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในไตรมาส 4 ปี 2563 และได้รับรู ้การกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซลจากปี
ก่อนจานวน 4 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 สถานการณ์ราคาน้ ามันปาล์มดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทาให้มีตน้ ทุนสิ นค้า
คงเหลือสู งกว่าราคาขายในตลาด อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการวัตถุดิบและสิ นค้าให้มีอตั รา

ตามมติอนุมตั ิคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคานวณด้วยเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนด
โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คานวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.95 ของสิ นทรัพย์รวม (พิจารณาจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) ตาม
วิธีคานวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15 ของสิ นทรัพย์รวมบริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลหรื อดาเนินการใดๆ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นรายการได้หรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
1

ที่ต้ งั
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การหมุนเวียนของสิ นค้าที่เร็ วขึ้นและเก็บสต็อกไว้ให้อยูร่ ะหว่าง 20-30 วัน เพื่อไม่ให้ตน้ ทุนขายเพิ่มขึ้นจากสต็อกสิ นค้าที่
จัดเก็บไว้มากเกินไป เพราะความผันผวนของราคาน้ ามันปาล์มยังเป็ นปัจจัยสาคัญในการทากาไรของบริ ษทั ฯ
▪ น้ ามันบริ โภค ในปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.17 คิดเป็ นลดลงในอัตราร้อยละ 11.48 บริ ษทั ฯมี
การสั่งซื้ อวัตถุดิบตามปริ มาณและราคาต้นทุนที่เสนอขาย (Made to Order) ไว้แล้ว ซึ่ งเป็ นการบริ หารจัดการกับต้นทุน
วัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ ามันบริ โภคให้เกิดกาไร แต่การจัดเก็บน้ ามันปาล์มดิบไม่สามารถแยกจัดเก็บได้ จึงทาให้
ต้นทุนการผลิตผันแปรไปตามราคาวัตถุดิบในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
▪ ผลพลอยได้ ในปี 2563 มีอตั ราต้นทุนขายผลพลอยได้ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.04 คิดเป็ นลดลงร้อยละ 0.92 บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ราคาต้นทุนขายเป็ นไปตามราคาตลาดของสิ นค้าที่คาดว่าจะขายได้ ราคาตลาดของสิ นค้าปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู งกว่าราคาขายตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นต้นมา จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ราคาตลาดของผลิตภัณฑ์
พลอยได้ปรับราคาขึ้น แต่ยงั ไม่สามารถทากาไรได้ในปี 2563

2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯ ไม่มีการรับจ้างผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เนื่องจาก ปริ มาณขายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้บริ ษทั ฯมี
กาลังการผลิตไม่เพียงพอสาหรับส่วนงานนี้ ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯใช้กาลังการผลิตส่วนที่เหลือมาใช้ในการผลิตงานส่วนนี้ ซึ่งช่วยปันส่วน
ต้นทุนคงที่ของบริ ษทั ฯ ทาให้สามารถลดต้นทุนผลิตสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้

3. ส่ วนงำนกลีเซอรีนบริสุทธิ์
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีอตั ราต้นทุนขายกลีเซอรี นบริ สุทธิ์เท่ากับร้อยละ 63.12 บริ ษทั ฯ สามารถทากาไรจากราคาตลาดของกลี
เซอรี นบริ สุทธิ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา และได้รับรู ้การกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
กลุ่มสิ นค้ากลีเซอรี นบริ สุทธิ์จานวน 40 ล้านบาทจากปี 2562

4. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
จากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย (AIL) ที่ประสบกับผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยหยุดดาเนิน
กิจการ และอยูร่ ะหว่างชาระบัญชีปิดกิจการ

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายปี 2563 เท่ากับ 34.51 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 19.63 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนต่อรายได้จากการขายร้อยละ 0.63 และ 0.98 ตามลาดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 14.88 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 75.83 ซึ่งต้นทุนในการจัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า
ที่ตกลงกัน
ที่ต้ งั
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี 2563 และปี 2562 เท่ากับ 87.62 ล้านบาท และ 78.10 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนต่อรายได้จากการขายร้อยละ 1.59 และ 3.91 ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นเท่ากับ 9.52 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
12.19 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกิดจากผลขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 7.06 ล้านบาท และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจานวน 2.00
ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าเรื อเดินทะเล เท่ากับ 1.62 ล้านบาท

ต้ นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2563 เท่ากับ 6.44 ล้านบาท และในปี 2562 เท่ากับ 3.71 ล้านบาท ซึ่งระหว่างปี
บริ ษทั ฯ มีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และกูย้ ืมจากบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวโยงเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2563 เท่ากับ 0.32 ล้านบาท และปี 2562 มีเท่ากับ 4.41 ล้านบาท
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
ที่ต้ งั
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