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ท่ี AIE146/2564            วนัท่ี  13  สิงหาคม  2564 

เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564  ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนให้ทราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน)  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 YoY   ไตรมาส 1/2564 QoQ 

ลา้นบาท % 
ลา้น
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

%  ลา้น 
บาท 

% 
ลา้น
บาท 

% 

รายไดข้ายสินคา้ 1,404.30  100.00%  1,036.71  99.53%  367.59  35.46%    1,455.25  100.00%  (50.95) (3.50%) 
รายไดเ้ดินเรือ 0.00  0.00%  4.90  0.47%  (4.90) (100.00%)   0.00  0.00%  0.00  0.00%  
รวมรายได ้ 1,404.30  100.00%  1,041.61  100.00%  362.69  34.82%    1,455.25  100.00%  (50.95) (3.50%) 
ตน้ทุนขาย (1,283.14) (91.37%) (950.63) (91.70%) 332.51  34.98%    (1,319.00) (90.64%) (35.87) (2.72%) 
NRV เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 0.00  0.00%  0.00  0.00%  0.00  0.00%   0.00  0.00%  0.00  0.00%  
ตน้ทุนบริการเดินเรือ 0.00  0.00%  (7.10) (144.85%) (7.10) (100.00%)   0.00  0.00%  0.00  0.00%  
ก าไรขั้นตน้ 121.17  8.63%  83.89  8.05%  37.28  44.44%    136.25  9.36%  (15.08) (11.07%) 
รายไดอ้ื่น 1.40  0.10%  1.48  0.14%  (0.07) (4.81%)   0.93  0.06%  0.47  50.64%  
ค่าใชจ้่ายขายบริหาร (50.37) (3.59%) (34.84) (3.34%) 15.53  44.58%    (26.79) (1.84%) (23.58) (88.00%) 
ตน้ทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได ้ 4.36  0.31%  (2.12) (0.20%) (6.47) (305.76%)   0.25  (8.05%) (4.11) 1,670.73%  
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 76.56  5.45%  48.41  4.65%  28.15  58.15%    110.64  7.60%  (34.08) (30.80%) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 0.0150  0.0090  0.0060  66.67%    0.0211  (0.01) (29.06%) 
ก าไร(ขาดทุน) หลงั
ปรับปรุง EBITDA 

124.66  8.88%  77.45  7.44%  47.21  60.96%    140.59  9.66%  (15.92) (11.33%) 
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ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย (งบการเงินรวม) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564  จ านวน 76.56 ลา้นบาท และ
ก าไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 48.41 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2564 และ ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯ มีผล
การด าเนินงานก าไรเพ่ิมขึ้น 28.15 ลา้นบาท หรือในอตัราร้อยละ 58.15 และเม่ือเทียบไตรมาส 2  ปี 2564 กบัไตรมาส 1 ปี 2564 ท่ีมีก าไร
สุทธิจ านวน 110.64 ลา้นบาท ก าไรสุทธิลดลงเท่ากบั 34.08 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 30.80  ทั้งน้ี บริษทัฯมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA  
ในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 124.66 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563  เท่ากับ 47.21 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 60.96 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564 ซ่ึงมีก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA เท่ากบั 140.59 ลา้นบาท  ก าไรหลงัปรับปรุง EBITDA ลดลงเท่ากบั 
15.92 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.33  

โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 80.25 ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาส 2 
ปี 2563 ท่ีมีผลก าไรสุทธิเท่ากบั 49.56  ลา้นบาท บริษทัฯมีผลก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 30.69  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.52  ผลก าไรสุทธิท่ี
เพ่ิมขึ้นจากปริมาณขายไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการสนบัสนุนและก าหนดมาตรการปรับเพ่ิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซล
จาก B7 เป็น B10 เป็นน ้ ามนัดีเซลพ้ืนฐานและบงัคบัใชอ้ย่างเป็นทางการทัว่ประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้มา ทั้งน้ี บริษทัฯ
ไม่มีค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน 2564  แต่มีการรับรู้ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 3.20 
ลา้นบาท บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงการผนัผวนของราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ โดยได้ก าหนดนโยบายโดยเน้นให้ความส าคญัในการ
บริหารจดัซ้ือและจดัการวตัถุดิบ (น ้ ามนัปาลม์ดิบ) และสินคา้ (ไบโอดีเซล) โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯมีอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวร้ะหว่าง 15 - 20 วนั อีกทั้งมีการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

บริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 3.68 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1.08   
ลา้นบาท ซ่ึงปัจจุบนับริษทัยอ่ยทั้งสองหยดุด าเนินกิจการ โดยเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 บริษทั เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AIL”) ไดจ้ด
ทะเบียนเลิกบริษทั กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหว่างด าเนินการช าระบญัชี 

ก ำไร (ขำดทุน) ข้ันต้น 

บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้และบริการ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 123.17 ลา้นบาท  มีก าไรขั้นตน้เพ่ิมขึ้น 
35.09 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.76 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 86.08 ลา้นบาท   

 บริษทัยอ่ยหยดุด าเนินการกิจการ และในไตรมาส 2 ปี 2563 มีผลขาดทุนขั้นตน้ เท่ากบั 2.20 ลา้นบาท  
  
 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  
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ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 2 ปี 2564                
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค   

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายไดจ้าก
การขายและ

บริการ รายไดอ้ื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,404.30 0.00 1,404.30 1.40 1,405.70 

ตน้ทุนขายและบริการ (1,283.14) 0.00 (1,283.14) 0.00 (1,283.14) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 0.00 0.00 0.00   0.00 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 121.16 0.00 121.16 1.40 122.56 

อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.90 0.00 99.90 0.10 100.00 

อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  91.37 0.00 91.37 0.00 91.28 

 

ผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำส 2 ปี 2563               
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล 
น ้ามนับริโภค 

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายได้
จากการขาย
และบริการ รายไดอ้ื่น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,036.71 4.90 1,041.61 1.48 1,043.09 

ตน้ทุนขายและบริการ (994.78) (7.10) (1,001.88) 0.00 (1,001.88) 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 44.15 0.00 44.15 0.00 44.15 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 86.08 (2.20) 83.88 1.48 85.36 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  99.39 0.47 99.86 0.14 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  91.70 144.90 91.95 0.00 91.82 

 

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนับริโภค   

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ 
ผลพลอยได ้ เดินเรือ 

รวมรายไดจ้าก
การขายและ

บริการ รายไดอ้ื่น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) 367.59 (4.90) 362.69 (0.08) 362.61 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 35.46 (100.00) 34.82 (5.41) 34.76 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 332.51 (7.10) 325.41 0.00 325.41 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 33.43 (100.00) 32.48 0.00 32.48 

ผลต่าง อตัราตน้ทนุขายต่อยอดขาย (0.32) (144.90) (0.57) 0.00 (0.54) 



 

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           4 of 7                     
               55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

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

 

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 

1. รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 
1,404.30  ลา้นบาท และ 1,041.61 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2564 กบัไตรมาส 2 ปี 2563  รายไดข้ายและบริการรวม
เพ่ิมขึ้น 362.69  ลา้นบาท หรือร้อยละ 34.82  ซ่ึงสรุปตามส่วนงานไดด้งัน้ี 

1.1 รำยได้จำกกำรขำยไบโอดีเซล น ้ำมันบริโภค กลเีซอรีนบริสุทธิ์ วัตถุดิบและผลพลอยได้  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไบโอดีเซล น ้ามนับริโภค กลีเซอรีนบริสุทธ์ิและผลพลอยไดส้ าหรับไตรมาส 2 ปี 2564  เพ่ิมขึ้น
จากไตรมาส 2 ปี 2563  เท่ากบั  367.59  ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.46   

บริษทัฯ มีปริมาณการจ าหน่ายสินคา้รวมในไตรมาส 2 ปี 2564  ลดลงร้อยละ 14.95  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 และ
ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยสินคา้ในไตรมาส 2 ปี 2564 เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 59.27  แบ่งตามกลุ่มสินคา้ ดงัน้ี 

▪ การขายไบโอดีเซลในไตรมาส 2 ปี 2564 มีปริมาณขายลดลงร้อยละ 6.06  และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.18  โดย
ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบ (วตัถุดิบหลกั) ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีราคาเฉล่ีย 33,750 บาท/ตนั ซ่ึงสูงกว่า 11,750 บาท/ตนั เม่ือ
เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563  ท่ีมีราคาเฉล่ีย 22,200 บาท/ตนั  (ท่ีมา : กรมการคา้ภายใน) ราคาขายเมทิลเอสเทอร์เพ่ิมขึ้นตาม
การปรับเพ่ิมขึ้นของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบของประเทศปรับลดลงจาก
ระดบั 520,000 ตนั ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 มาอยู่ท่ีระดบั 300,000 ตนั ณ ไตรมาส 2 ปี 2564  เน่ืองจากผลผลิตไม่ออกตาม
ฤดูกาลในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2564  อีกทั้ง ปริมาณการขายเมทิลเอสเทอร์ลดลง จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีมีสถานการณ์รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณการใช้ดีเซลของประเทศในไตรมาส 2 ปี 2564 
ลดลง  

▪ การขายน ้ามนับริโภคในไตรมาส 2 ปี 2564 มีปริมาณขายลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ในอตัราร้อยละ 31.91 และราคาขาย
เพ่ิมขึ้นอตัราร้อยละ 15.20  มูลค่าขายรวมลดลงในอตัราร้อยละ 38.56 จากลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมและร้านอาหารรายเดิม 
ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากมาตรการภาครัฐยกเลิกการนัง่รับประทานภายในร้านอาหาร ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บค าส่ังซ้ือจากการ
เขา้แขง่ขนัประกวดราคา โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้ให้มีการขายในลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสัญญาซ้ือขาย
ระยะส้ัน ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัส่ง  ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภายใตต้น้ทุนขายท่ี
บริษทัฯก าหนด  

▪ การขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 อตัราร้อยละ 152.08 จากการ
เพ่ิมขึ้นของราคาตลาดกลีเซอรีนบริสุทธ์ิในอตัราร้อยละ 91.18 และปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 31.85  จากความ
ตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมขึ้นทั้งในและต่างประเทศ 

▪ การขายวตัถุดิบและผลพลอยไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2564 มีรายไดล้ดลงร้อยละ 38.56  และมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 91.80  
เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ซ่ึงปริมาณขายท่ีลดลง เน่ืองจากบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายในการขายผลพลอยไดใ้นส่วนท่ี
มีปริมาณคงเหลือจากความตอ้งการใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลและกลีเซอรีนบริสุทธ์ิเท่านั้น 
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1.2 รำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการบริการรับจา้งผลิต ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562  เน่ืองจากบริษทัฯ มีปริมาณขายสินคา้เพ่ิมมากขึ้นจึง
ไม่สามารถให้บริการรับจา้งผลิตได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯอยูใ่นระหว่างการพิจารณาให้บริการรับจา้งผลิตอีกคร้ังในไตรมาสถดัไป  

2. รำยได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไรจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนระยะส้ัน, การใหบ้ริการฝากเก็บน ้ามนั เป็นตน้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ้ืน่ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เทา่กบั 1.40 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1.48 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเท่ากบั  0.08 ลา้นบาท   

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 1,283.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายรวมต่อรายไดข้ายและบริการรวมร้อยละ 91.37 และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1,001.88 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวม
ต่อรายไดข้ายและบริการรวม ร้อยละ 91.95  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขายลดลงร้อยละ 0.58  ทั้งน้ี ไม่มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (NRV) ณ 30 มิถุนายน 2564  โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 มี
การกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจากไตรมาสก่อน จ านวน 44.15 ลา้นบาท สรุปตามส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ต้นทุนขำยไบโอดีเซล  น ้ำมันบริโภค กลเีซอรีนบริสุทธิ์ วัตถุดิบและผลพลอยได้ 

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทนุขายต่อยอดขายของไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 0.32  และยงัคงนโยบาย
ในการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

▪ ไบโอดีเซล ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 2.32 คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.40  
บริษทัฯ พยายามควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัใน
การบริหารจดัการวตัถุดิบและสินคา้ให้มีอตัราการหมนุเวียนของสินคา้ท่ีเร็วขึ้นและเก็บสตอ็กไวใ้หอ้ยูร่ะหว่าง 15-20 วนั 
เพ่ือไม่ให้ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากสตอ็กสินคา้ท่ีจดัเก็บไวม้ากเกินไป เพราะความผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ยงัเป็นปัจจยั
ส าคญัในการท าก าไรของบริษทัฯ โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไม่มีการพิจารณาค่าเผื่อมูลค่าลดลง  ในขณะท่ี ณ 30  
มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงในกลุ่มไบโอดีเซล เป็นจ านวน 2.90 ลา้นบาท  

▪ น ้ามนับริโภค ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 21.06 คดิเป็นเพ่ิมขึ้นในอตัรา
ร้อยละ 28.50 เน่ืองจาก บริษทัฯ เขา้ร่วมแข่งขนัเสนอราคาล่วงหนา้ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีราคาต ่ากว่า ราคาน ้ามนั
ปาลม์ดิบ ณ เวลาส่งมอบสินคา้ เป็นผลให้บริษทัฯ มีส่วนต่างของราคาวตัถุดิบกบัราคาขาย ณ วนัผลิตและส่งมอบสินคา้
ลดลง อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบตามปริมาณและราคาตน้ทนุท่ีเสนอขาย (Made to Order) ไวแ้ลว้ แต่
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เน่ืองจากการจดัเก็บน ้ามนัปาลม์ดิบไม่สามารถแยกจดัเก็บได ้จึงท าให้ตน้ทุนการผลิตผนัแปรไปตามราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ
ในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  

▪ ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯมีอตัราตน้ทุนขายกลีเซอรีนบริสุทธ์ิ ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบัร้อยละ 36.86   คิด
เป็นลดลงร้อยละ 39.52 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทัว่โลก ส่งผลให้ปริมาณกลีเซอรี
นบริสุทธ์ิออกสู่ตลาดนอ้ยลง ประเทศผูผ้ลิตหลกัและเป็นเจา้ใหญข่องตลาดโลก Lock down ส่งผลให้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตออกสู่ตลาดลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ประกอบกบัตลาดในประเทศมีกลีเซอรีนบริสุทธ์ิออกสู่ตลาดค่อนขา้งจ ากดัเน่ืองจาก
วตัถุดิบที่ไดจ้ากการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซลปรับลดลงตามปริมาณกการผลิตน ้ามนัไบโอดีเซล ดงันั้น ราคาขายของกลีเซอรี
นบริสุทธ์ิจึงยงัคงมีราคาสูงอยา่งต่อเน่ือง 

▪ วตัถุดิบและผลพลอยได ้ ในไตรมาส 2 ปี 2564 มีอตัราตน้ทุนขายลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2563 ร้อยละ 49.38 คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 33.74 โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ ขายวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ก่ึงบริสุทธ์ิ เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเป็นการ
ขายภายใตต้น้ทนุท่ีสามารถก าหนดก าไรได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัคงก าหนดราคาตน้ทนุขายของผลพลอยไดเ้ป็นไปตามราคา
ตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะขายได ้อตัราตน้ทนุขายสูงกว่าราคาขายในไตรมาส 2 ปี 2563  เกิดจากราคาตลาดของผลิตภณัฑ์
พลอยได ้ปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองและมีการท าสัญญาซ้ือขายไวก่้อน  

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

บริษทัฯ ไม่มีการรับจา้งผลิตตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจาก ปริมาณขายสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท าใหบ้ริษทัไม่
มีก าลงัผลิตเหลือส าหรับส่วนงานน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯใชก้ าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือมาใชใ้นการผลิตงานส่วนน้ี ซ่ึงช่วยปันส่วนตน้ทุน
คงท่ีของบริษทัฯ  ท าให้สามารถลดตน้ทนุผลิตสินคา้ของบริษทัฯได ้ทั้งน้ี จากปริมาณขายท่ีลดลง ท าให้บริษทัฯ อยูใ่นระหว่างการ
พิจารณาให้บริการรับจา้งผลิตกบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไบโอดีเซลอีกคร้ัง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการขาย ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 8.93 ลา้นบาท และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 9.11 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 0.64 และ 0.94 ตามล าดบั โดยค่าใชจ้่ายในการขายลดลงเท่ากบั 0.18 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.98 ซ่ึงค่าใชจ้่ายในการขายเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลง ตามเง่ือนไขการส่งมอบสินคา้
ท่ีตกลงกนั 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ้่ายในการบริหารในไตรมาส 2 ปี 2564 และไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 19.15 ลา้นบาท และ 
25.72 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย ร้อยละ 1.36 และ 2.47  ตามล าดบั มีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงเท่ากบั 6.57  ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 25.55    

ทั้งน้ี รายการค่าใชจ้่ายบริหารส าคญัท่ีท าให้ค่าใชจ้่ายบริหารสูงขึ้นในไตรมาส 2 ปี 2563 ไดแ้ก่ การลดหน้ีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่
บริษทัยอ่ย เป็นจ านวนเงิน 8.50 ลา้นบาท เน่ืองจาก AIL มีผลขาดทนุต่อเน่ืองไมส่ามารถท าก าไรได ้ไดข้ายทรัพยสิ์นทั้งหมดพร้อมหยดุ
ประกอบกิจการ จึงไม่สามารถช าระหน้ีทั้งหมดไดค้รบตามจ านวน 
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ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัฯ มีผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ของลูกหน้ีรายหน่ึง
ของกลุ่มสินคา้ไบโอดีเซล จ านวน 22.29 ลา้นบาท  

ต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทนุทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2564  เท่ากบั 0.05 ลา้นบาท และในไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 1.99  
ลา้นบาท ทั้งน้ี การเงินกูย้ืมส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เกิดจากการกูย้ืมในกลุ่มบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวโยงเพื่อใชห้มุนเวียนในกิจการ  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดภ้าษีเงินได ้ในไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากบั 4.40 ลา้นบาท และ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 2 
ปี 2563 เท่ากบั 0.13 ลา้นบาท   

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                      บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

                                                                                             

                                                                                                              (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรัตนาวิบูลย)์                   
                                                                               กรรมการผูจ้ดัการ  

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


