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ท่ี AIE 038/2560 
          วนัท่ี  1 มีนาคม  2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด 
ไตรมาส 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม)  ปี 2559  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ไตรมำส 1 ปี 2559 ไตรมำส 1 ปี 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,148.64 841.14 307.50  36.56 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (1,085.84) (852.50) 233.33 27.37 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารงาน (38.58) (31.25) 7.33 23.47 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 23.42 (37.59) 61.01 162.31 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.01) 0.02 200.00 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 และ 2558 เท่ากบั  23.42  ลา้นบาท 
และ (37.59) ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2559 กบัปี 2558   จะมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรเพ่ิมข้ึน เท่ากบั 61.01  ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 162.31   ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
  

รำยได้ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 และ  2558  เท่ากบั  1,148.64  ลา้นบาท และ 841.14 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2559 กบัปี 2558   รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน   307.50 ลา้นบาท หรือมีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.56  ซ่ึง
สรุปแยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และผลติภัณฑ์พลอยได้  
1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2559 และ  2558 คิดเป็นสัดส่วนรายได้

ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 83.45 และ  อตัราร้อยละ 72.48   ดงัน้ี 
ไตรมาส 1 ปี 2559 รายไดเ้ท่ากบั  953.94  ลา้นบาท  ปริมาณการจ าหน่าย  28,712  ตนั   ราคาขายเฉล่ีย  33,225 บาท/ตนั      
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดเ้ท่ากบั  605.50 ลา้นบาท   ปริมาณการจ าหน่าย  15,690 ตนั    ราคาขายเฉล่ีย  38,590 บาท/ตนั 
บริษทัฯ มีรายได ้งวดไตรมาส 1 ปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 348.44 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.55  ปริมาณ

การขายเพ่ิมข้ึนจ านวน 13,021 ตนั  หรือ ร้อยละ 82.99 และราคาขายเฉล่ียลดลง เท่ากบั 5,366  บาท / ตนั  หรือลดลงร้อยละ 13.91  
1.2 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ  2558 

คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดต่้อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.42 และ  อตัราร้อยละ 2.69   ดงัน้ี 
ไตรมาส 1 ปี  2559 รายไดเ้ท่ากบั 16.22  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่าย เท่ากบั 3,085  ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย 5,270 บาท/ตนั      
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดเ้ท่ากบั  22.46  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั  3,481 ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย  6,450 บาท/ตนั 
บริษทัฯ มีรายได ้ในไตรมาส 1 ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 6.24 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 27.78  ปริมาณการขาย

ลดลงจ านวน 400 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 11.50  และราคาขายเฉล่ียลดลง เท่ากบั 1,190 บาท / ตนั  หรือลดลงร้อยละ 18.45 ทั้งน้ี 
ราคาขายและ ปริมาณการขายท่ีลดลง มาจาก บริษทัฯ ไดน้ า กรดไขมนัปาลม์ ท่ีไดม้าจากการผลิตไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบ
โอดีเซลทั้งหมด เพ่ือตอ้งการลดตน้ทุนผลิตส าหรับการผลิตไบโอดีเซล    

 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค  

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ  2558 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 13.17 และอตัราร้อยละ 22.33 ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2559  รายไดเ้ท่ากบั  151.29  ลา้นบาท  ปริมาณขาย  4,372  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  34,600 บาท/ตนั    
ไตรมาส 1 ปี  2558  รายไดเ้ท่ากบั  187.79  ลา้นบาท ปริมาณขาย  4,650  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  40,400  บาท/ตนั    
บริษทัฯ มีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2559  ลดลงจากปี 2558  เท่ากบั  36.50  ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 19.44   ในขณะท่ี

ปริมาณการขายลดลง  274  ตนั หรือลดลงร้อยละ 5.89  ราคาขายลดลง  1,190 บาท/ตนั หรือ  ลดลงร้อยละ 18.45  ซ่ึงในปี 2559  
บริษทัฯ ไม่สามารถขยายฐานลูกคา้รายใหม่เพ่ิมเติมได ้   

 
3. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  

       บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ  2558 คิดเป็นสดัส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.71 และ  อตัราร้อยละ 0.83   ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีรายไดเ้ท่ากบั 8.16 ลา้นบาท และ ปี  2558  มีรายได ้เท่ากบั  6.99  ลา้นบาท  บริษทัฯ มีรายไดไ้ตร
มาส 1 ปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 1.17 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.74  
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4. ส่วนงำนให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำแข็ง 
       บริษทัยอ่ย จะไม่แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯ เท่านั้น และบริษทัยอ่ย
จะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ  2558 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงาน
ต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.52  และ  อตัราร้อยละ 0.81    ดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2559 เท่ากบั 5.93 ลา้นบาท และงวดปี 2558  มีรายได้
เท่ากบั 6.74 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย มีรายได ้ปี 2559 ลดลงจาก ปี 2558  เท่ากบั  0.81 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 12.02 
 

5.  ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  
       บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ  2558คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.72  และ  อตัราร้อยละ 0.71   ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีรายได ้เท่ากบั 8.29  ลา้นบาท และ ปี 2558 เท่ากบั 5.91  ลา้นบาท   
บริษทัยอ่ย มีรายได ้ไตรมาส 1 ปี 2559 เพ่ิมข้ึน  จาก ปี 2558  เท่ากบั 2.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.27 เน่ืองจาก 

ในปี 2559 บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งระหวา่งประเทศ อยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี ปี 2558 รายไดท่ี้เป็นการ
ใหบ้ริการเดินเรือขนส่งจะใหบ้ริการกบับริษทัฯ เป็นหลกั 

 
6. รำยได้อ่ืน  

       บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.18 และอตัราร้อยละ 0.68 ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2559 มีรายได ้ 2.09 ลา้นบาท และ งวดปี 2558 เท่ากบั 5.75 ลา้นบาท   
บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นปี 2559 ลดลง  จาก ปี 2558  เท่ากบั 3.66  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 63.65 เน่ืองจาก

ในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีรายไดใ้นส่วนค่าบริการเช่าถงัเกบ็สินคา้ และ ค่าบริการขนส่งสินคา้ ซ่ึง ในปี 2558 มีรายไดค่้าบริการเช่าถงั
เกบ็สินคา้ 2.64 ลา้นบาท  

 
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม  ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558  
เท่ากบั  1,085.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 94.79 และ ปี 2558 เท่ากบั 852.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 102.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1ปี 2559 กบังวดปี 2558  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 
ลดลง ร้อยละ 7.26  แยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมันไบโอดเีซล  
ไตรมาส 1  ปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 909.03 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 93.88    
ไตรมาส 1  ปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 640.40 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 101.94 
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ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ลดลง ร้อยละ 8.06 เน่ืองจาก บริษทัฯ มี
การใชว้ตัถุดิบท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ท าใหร้าคาตน้ทุนผลิตของบริษทัฯลดลง ทั้งยงัมีการ
ติดตามผลผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตและควบคุมการสูญเสียจากการผลิต ซ่ึงในปี 2559 อตัราผลผลิตท่ีไดจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานของ
สูตรการผลิตท่ีบริษทัก าหนดไว ้  

 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมันบริโภค  

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 156.48 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 101.60  
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 190.43  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 101.09 
บริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนขายต่อ ยอดขาย ในส่วนน ้ามนับริโภค ในไตรมาส 1 ปี 2559 และปี 2558 ในอตัราใกลเ้คียงกนั  

 
3. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 6.75 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 79.33 
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 5.90 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 84.41 
บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2559 กบังวดปี 2558 

ลดลง ร้อยละ 5.08  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิต อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบ  และถา้หากบริษทัฯ มีปริมาณยอดขายนอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีบริษทัฯมี  ส่วนงานรับจา้งผลิตกจ็ะเป็น
ส่วนหน่ึงในการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตออกไป ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิต ในสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

 
4. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำแข็ง  

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั  5.81  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 97.86 
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั  5.84 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 86.73 

 บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ ในงวดไตรมาส 1 ปี2559 เพ่ิมข้ึนจาก 
ปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ 11.13 

 
5. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

ไตรมาส 1 ปี 2559  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 7.77  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 93.68 
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 9.94 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 168.10 

        บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย ในไตรมาส 1 ปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 74.42 เน่ืองจาก
น าเรือไปรับจา้งกบัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึนกวา่ปี 2558 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  และ 2558 ซ่ึงงวดปี 

2559  เท่ากบั 9.10 ลา้นบาท  และ ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 10.63 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558 ท่ี
ค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 1.53 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 14.39    

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558  เท่ากบั 
27.59 ลา้นบาท และ   17.40  ลา้นบาทตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2559 กบังวดปี 2558 ค่าใชจ่้ายบริหารงาน
เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 10.19 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 58.56  ซ่ึงค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 เกิดจาก บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ เพ่ิมข้ึนจ านวน  10 ลา้นบาท ส าหรับลูกหน้ีผิดนดัช าระเกิน 1ปี  
 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ซ่ึง 
เท่ากบั 2.32 ลา้นบาทและ เท่ากบั 3.22  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2559 กบังวดปี 2558  มีตน้ทุนทางการเงินลดลง 
เท่ากบั 0.90  ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 27.95   ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน มาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง  เพราะบริษทั
และบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้ืมลดลง    
  
 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
            
                                                                                                              (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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