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วันที 14 พฤษภาคม 2563
เรือง

คําอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2563

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเชียน อิน ซูเ ลเตอร์ จํา กัด (มหาชน) ใคร่ข อชีแจงผลการดําเนิน งานตามงบการเงิน รวม ไตรมาส 1 ปี 2563
โดยสรุปรายการทีสําคัญดังต่อไปนี
รายการ (ล้านบาท)

ไตรมาส 1 ปี 2563

ไตรมาส 1 ปี 2562

% เพิม(ลด)

รายได้รวม

2,088.67

629.09

232.01

ค่าใช้จ่ายรวม

1,868.86

597.57

212.74

กําไรก่อนภาษีเงินได้

219.81

31.52

597.37

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2.38

4.85

(50.93)

กําไรสุทธิ

217.43

26.67

715.26

กําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่

166.70

43.34

284.63

ผลดําเนินงานกําไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทฯในไตรมาส1 ปี 2563 จํานวน 166.70 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับ ปี 2562
ซึงมีกําไรสุทธิเท่ากับ 43.34 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 123.36 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ284.63โดยมีสาเหตุหลักดังนี
ผลการดําเนินงาน (งบการเงินรวม)
 มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบ ในไตรมาส 1 ปี 2563 จํานวน 206.96 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าและวัตถุดิบ ไตรมาส 1 ปี 2562 จํานวน 191.85 ล้านบาท หรือเพิมขึน
15.11 ล้า นบาท (7.88%) และมีต ้น ทุน จากการจํา หน่า ยลูก ถ้ว ยไฟฟ้า ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่า กับ 108.46 ล้า นบาท
เปรียบเทียบกับต้นทุนการจําหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าไตรมาส1 ปี 2562 จํานวน 104.47 ล้านบาท หรือเพิมขึน 3.99 ล้านบาท
(3.82%) โดยมีกําไรขันต้น 98.50 ล้านบาท เนืองจากมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้าทีเพิมขึน
 มีร ายได้จากการรับเหมาก่อ สร้างในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 36.48 ล้า นบาท เปรียบเทียบกับ รายได้จาการรับเหมา
ก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 9.91 ล้านบาท เพิมขึน 26.57 ล้านบาท (268.11%) และมีต้นทุนจากการรับเหมา
ก่อสร้างเท่ากับ 30.58 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2563 เปรียบเทียบกับต้มทุนการรับเหมาก่อสร้างในไตรมาส 1 ปี 2562
เท่ากับ 4.01 ล้านบาท เพิมขึน 26.57 ล้านบาท (662.59%) โดยมีกําไรขันต้น 5.90 ล้านบาท
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รายได้จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 1,842.00
ล้านบาท เปรียบเทียบกับรายได้จากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล (B100) นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 1
ปี 2562 เท่ากับ 424.01 ล้านบาท เพิมขึน 1,417.99 ล้านบาท (334.42%) มีต้นทุนจากการจําหน่ายนํามันไบโอดีเซล นํามัน
พืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 1,678.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับต้นทุนจากการจําหน่ายนํามัน
ไบโอดีเซล นํามันพืช และผลผลิตพลอยได้ในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 448.36 ล้านบาท เพิมขึน 1,230.50 ล้านบาท
(274.44%) โดยมีผลกําไรขันต้นในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 163.14 ล้านบาท เนืองจากปริมาณขายไบโอดีเซลทีเพิมขึน
เป็นผลมาจากการสนับสนุนและกําหนดมาตรการปรับเพิมสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในดีเซลจาก B7 เป็น B10 (หรือจาก
7% เป็น 10%) เป็นนํามันดีเซลพืนฐานและบังคับใช้อย่างเป็นทางการทัวประเทศ ตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 50.07 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 40.72 ล้านบาท เพิมขึน 9.35ล้านบาท (22.96%)


ฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
 สินทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 3,835.48 ล้านบาท เมือเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 3,598.45 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 237.03 ล้านบาท (6.59%) มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของการเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
 หนีสินรวม ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 550.21 ล้านบาท เมือเทียบกับหนีสินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน
530.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 19.60 ล้านบาท (3.69%) มีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของเงินกู้ยืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 3,285.27 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 จํานวน 3,067.84 ล้านบาท คิดเป็นเพิมขึนเท่ากับ 217.43ล้านบาท (7.09%)
สภาพคล่อง (งบการเงินรวม)
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 3.52 เท่า เมือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงเท่ากับ 6.67 เท่า คิดเป็นลดลงจํานวน 3.15เท่า
 อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.17 เท่า เมือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนหนีสิน
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงเท่ากับ 0.07 เท่า คิดเป็นเพิมขึนจํานวน 0.10เท่า
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ )
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
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