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ท่ี AIE 115/2561 
          วนัท่ี  14 พฤษภาคม 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด 
ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (1 มกราคม – 31 มีนาคม )  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 

ไตรมำส 1 ปี 2561 
สอบทำนแล้ว 

ไตรมำส 1 ปี 2560 
สอบทำนแล้ว 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 444.51 501.45 (56.94) (11.36) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (428.19) (577.56) (149.37) (25.86) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงิน (21.41) (22.66) (1.25) (5.52) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (6.22) (98.65) 92.43 93.69 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) (0.0014) (0.0218) 0.0204 93.58 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 เท่ากบั  6.22 ลา้นบาท และ  เท่ากบั
98.65  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2561 กบังวดไตรมาส 1ปี 2560   ผลการด าเนินงานเป็นขาดทุนลดลง เท่ากบั 92.43 ลา้น
บาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 93.69   ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
  
 
 
 
 
 



 

  

 

    
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 
                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. 

รำยได้ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ  2560  เท่ากบั  444.51  ลา้นบาท และ 501.45  ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2561 กบัปี 2560   รายไดร้วมลดลง   56.94  ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลงร้อยละ 11.36  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงานได้
ดงัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำส 1 ปี 2561 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

บริการท่า
เทียบเรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ   411.73 16.65 13.68 0.00 2.45 444.51 

ตน้ทุนขายและบริการ (402.34) (12.15) (13.70) 0.00 0.00 (428.19) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 9.39 4.50 (0.02) 0.00 2.45 16.32 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  92.63 3.74 3.08 0.00 0.55 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  97.72 72.97 100.15 0.00 0.00 96.33 
              

ผลกำรด ำเนินงำนงวดไตรมำส 1 ปี 2560 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

บริการท่า
เทียบเรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 477.94 7.00 12.94 0.00 3.57 501.45 

ตน้ทุนขายและบริการ (553.97) (8.67) (14.92) 0.00 0.00 (577.56) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (76.03) (1.67) (1.98) 0.00 3.57 (76.11) 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  95.31 1.40 2.58 0.00 0.71 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  115.91 123.86 115.30 0.00 0.00 115.18 

       

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ เดินเรือ 

บริการท่า
เทียบเรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  (ลา้นบาท) (66.21) 9.65 0.74 0.00 (1.12) (56.94) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) (13.85) 137.86 5.72 (100.00) (31.37) (11.36) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน (ลา้นบาท) (151.63) 3.48 (1.22) 0.00 0.00 (149.37) 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) (27.37) 40.14 (8.18) 0.00 0.00 (25.86) 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย (%) (18.19) (50.89) (15.15) 0.00 0.00 (18.85) 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล น ำ้มนัปำล์มบริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้  
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซล น ้ ามนัปาล์มบริโภค และผลิตภณัฑ์พลอยไดส้ าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ  2560 

เท่ากบั 411.73 ลา้นบาท และ 477.94 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 92.63 และ  อตัราร้อยละ 95.31 
ตามล าดบั  ทั้งน้ี รายไดส่้วนงานปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 66.21 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.85   

ไตรมาส 1 ปี 2561  มีปริมาณการจ าหน่าย 17,490 ตนั ท่ีราคาขายเฉล่ีย  23,540 บาท/ตนั 
ไตรมาส 1 ปี 2560  มีปริมาณการจ าหน่าย  15,790  ตนั  ราคาขายเฉล่ีย  31,830 บาท/ตนั 
บริษทัฯ มี ปริมาณการจ าหน่ายสินคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 1,700 ตนั  หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.77 เน่ืองจาก บริษทัคู่คา้ตามมาตรา 7 ไดมี้

การสัง่ซ้ือไบโอดีเซลเพ่ิมเติมจากสญัญาจ านวน 2 ลา้นลิตร ซ่ึงเป็นการเก็บส ารองและฝากเก็บไว ้ณ ถงัเก็บน ้ ามนัของบริษทัฯ ท าสญัญาเช่าถงั
ฝากเก็บ  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการใชน้ ้ ามนัปาล์มดิบให้มากข้ึน เน่ืองจากสภาวะน ้ ามนัปาลม์ดิบลน้ตลาด เป็นผลให้ราคาน ้ ามนั
ปาลม์ดิบผนัผวนและตกต ่าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2560 ซ่ึงมีผลต่างราคาขายเฉล่ียท่ีปรับลดลง เท่ากบั 8,290 บาท / ตนั  หรือลดลงร้อย
ละ 26.04   

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  
       บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 3.74  และ  อตัราร้อยละ 1.40   ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2561  มีรายไดเ้ท่ากบั 16.65 ลา้นบาท และ ปี 2560  มีรายได ้เท่ากบั 7.00 ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายไดไ้ตรมาส 1 ปี 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เท่ากบั 9.65   ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 137.86  

รายไดบ้ริการรับจา้งผลิตมาจากลูกคา้แบ่งเป็น 2 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ  
- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนัก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือใชใ้นการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล ในปี 2561 เท่ากบั 12.11 ลา้นบาท ในปี 2560 เท่ากบั 

2.13 ลา้นบาท  รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนเกิดจากความตอ้งการใชว้ตัถุดิบเพ่ือผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซลของลูกคา้เพ่ิมข้ึน 
- บริการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค  ในปี 2561 เท่ากบั 4.54 ลา้นบาท และ ปี 2560 เท่ากบั 4.87 ลา้นบาท  

 
3.  ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

       บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายได้
รวม ในอตัราร้อยละ 3.08  และ  อตัราร้อยละ 2.58  ไตรมาส 1 ปี 2561  มีรายได ้เท่ากบั  13.68   ลา้นบาท และ ไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากบั   
12.94  ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการกบัลูกคา้ต่างประเทศรายเดิม เช่นเดียวกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน 
 

4. รำยได้อ่ืน  
รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่าถงัเก็บน ้ ามนั, รายไดจ้ากการจ าหน่ายเศษวสัดุ, ดอกเบ้ียรับ, ก าไร

จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน, ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้ 
       บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560  คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อย
ละ 0.55 และ  อตัราร้อยละ 0.71 ไตรมาส 1 ปี 2561 มีรายได ้ 2.45 ลา้นบาท และ งวดปี 2560 เท่ากบั 3.57 ลา้นบาท   
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 428.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุน
ขายรวมต่อรายไดร้วมร้อยละ 96.33  และ ปี 2560 เท่ากบั 557.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายรวมต่อรายไดร้วม ร้อยละ 115.18 ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2561 กบังวดปี 2560 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 18.85  แยกตามส่วนงานได ้ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล  น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้   
ไตรมาส 1  ปี 2561  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 402.34 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดส่้วนงาน คิดเป็นร้อยละ 97.72    
ไตรมาส 1  ปี 2560  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 553.97 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดส่้วนงาน คิดเป็นร้อยละ 115.91   

บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายของงวดไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงจาก งวดไตรมาส 1 ปี 2560 ร้อยละ 18.19 เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากผลกระทบในอดีตจากการประกาศปรับสดัส่วนผสมจาก  B7 เป็น B3 ในเดือนสิงหาคม 2559 และประกาศปรับสดัส่วนผสมอีก
คร้ังเดือนพฤศจิกายน 2559 จาก B3 เป็น B5   ในขณะท่ีราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบมีราคาปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองส่งผลกระทบใหไ้ตรมาส 1 ปี 2560  
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาขาย  ท าใหบ้ริษทัมีความพยายามท่ีบริหารจดัการสินคา้คงเหลือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้
มีอตัราหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ และระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียลดลง  รายละเอียดดงัตาราง ท าใหไ้ตรมาส 1 ปี 2561 อตัราตน้ทุนขาย
ลดลง เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

 
รำคำน ำ้มนัปำล์มดบิ กทม. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลีย่ 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การตั้งค่าเผื่อสินคา้ลดลงไว ้ณ 31 มีนาคม 2560  จ านวน 8.63 ลา้นบาท และ ณ 31 มีนาคม  2561 จ านวน  10.23 

ลา้นบาท  เน่ืองจากน ้ ามนัปาลม์ดิบมีการปรับราคาลดลงอยา่งต่อเน่ือง ตามขอ้มูลราคาน ้ ามนัปาลม์ดิบ กรมการคา้ภายใน 
 

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 

ปี 2560    0.48     0.58     0.78     0.88     1.11     1.12     1.02     1.10     1.40     0.78     0.82     0.90  
ปี 2561    0.85     1.08     0.85   - -  -  -  -  -  -  -  - 
2. ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วนั) 

ปี 2560       63        52        38        34        27        27        29        27        21        39        37        33  
ปี 2561       35        28        35   - -  -  -  -  -  -  -  - 
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2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 
ไตรมาส 1 ปี 2561  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 12.15 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 72.97 
ไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั  8.67 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 123.86 
บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2561 กบังวดเดียวกนัปี 2560 

ลดลงร้อยละ 40.14 ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิต อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  
ส่วนงานรับจา้งผลิตเป็นส่วนงานท่ีช่วยปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิต ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิต ในสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

3. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  
ไตรมาส 1 ปี 2561  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 13.70  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 100.15 
ไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 14.92  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 115.30 

       บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย ในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 1.22  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.18  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าขนส่งสินคา้ภายในประเทศและค่าใชจ่้ายศุลกากรส าหรับ

ส่งออกต่างประเทศ  ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 1.81 ลา้น และ ไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากบั 2.04 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง
งวดเดียวกนัปี 2561 กบัปี 2560 ค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 0.23 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 11.27 เน่ืองจาก การขายสินคา้เป็นเง่ือนไข รับสินคา้
หนา้โรงงาน มากกวา่ จดัส่งถึงลูกคา้ และ ยอดขายต่างประเทศลดลง 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับไตรมาส 1  ปี 2561 และ 2560  เท่ากบั 19.60 ลา้นบาท และ 19.73 ลา้น
บาท  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2561 กบังวดไตรมาส ปี 2560 ค่าใชจ่้ายบริหารงานลดลงเท่ากบั 0.13 ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 0.66    

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีตน้ทุนทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2561 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2560  มีตน้ทุนทางการเงิน
เท่ากบั 0.89 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 100   เน่ืองจาก ไม่มีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน    
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
                   
               (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 509 
Email : ir@aienergy.co.th 

 


