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

ท่ี AIE 023/2560          วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ปี 2559 ปี 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 3,489.97 3,533.44 (43.47)  (1.25) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม 3,323.36 3,502.84 (173.78) (5.40) 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารงาน 121.98 120.69 1.29 1.06 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทั
ใหญ่ 

42.70 (82.53) 126.31 288.51 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.02) 0.03 300.00 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
เท่ากบั  42.70  ลา้นบาท และ (82.53) ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ ปี 2559 กบัปี 2558   จะมีผลการด าเนินงานเป็นก าไร
เพ่ิมข้ึน เท่ากบั 125.23  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 151.74   ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
  
รำยได้ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558  เท่ากบั  3,489.97  ลา้น
บาท และ3,533.44   ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบปี 2559 กบัปี 2558   รายไดร้วมลดลง  43.47 ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลง
ร้อยละ 1.25  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล และผลติภัณฑ์พลอยได้  

1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558 คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 75.99 และ  อตัราร้อยละ 76.39    ดงัน้ี 

งวดบญัชีปี 2559 รายไดเ้ท่ากบั  2,652.04  ลา้นบาท  ปริมาณการจ าหน่าย  73,513  ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย  
36,080 บาท/ตนั      
งวดบัญชีปี 2558 รายได้เท่ากบั  2,699.26 ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่าย 87,325 ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย  
30,510 บาท/ตนั 

บริษทัฯ มีรายได ้ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 47.22 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.75  ปริมาณ
การขายลดลงจ านวน 13,812 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 15.82  และราคาขายเฉล่ียเพ่ิมข้ึน เท่ากบั 5,510 บาท / ตนั  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.26   รายได้ของทั้งสองปีจะมีมูลค่าขายใกลเ้คียงกนั  แต่เม่ือเปรียบเทียบ ปริมาณการ
จ าหน่าย จะเห็นไดว้่า ปริมาณขายลดลงจากปี 2558    ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีท าให้ปริมาณการขายลดลง คือ ประกาศ
ของกรมธุรกิจพลงังานเร่ือง การปรับลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ ามันดีเซล  2 ช่วงระยะเวลา คือ   
ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม 2559 ราคาน ้ามนัปาลม์ดิบมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เพราะ 
ปริมาณน ้ามนัปาลม์ดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดน ้ามนับริโภค กรมธุรกิจพลงังานจึงประกาศใหล้ด
ปริมาณส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซล จาก อตัราส่วนผสมในน ้ามนัดีเซลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7 และไม่สูง
กว่าร้อยละ 10   เป็น อตัราสัดส่วนผสม ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7   ตั้งแต่ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2559  และ เม่ือสถานการณ์ราคาน ้ ามนัปาลม์ยงัคงปรับข้ึนไปอีก  ทางกรมธุรกิจพลงังานจึงออกประกาศปรับ
อตัราสัดส่วนผสมอีกคร้ัง  วนัท่ี 25 สิงหาคม  2560  เป็นอตัราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ามนัดีเซล ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 3 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7   ทั้งน้ี กรมธุรกิจพลงังานใหเ้หตุผลการปรับลดอตัราสัดส่วนการใชน้ ้ ามนั
ปาลม์ดา้นพลงังานลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกนัการขาดแคลนของน ้ามนัปาลม์ส าหรับการบริโภคใน
ประเทศ  จึงท าใหบ้ริษทัฯ คู่คา้ปรับลดปริมาณการสัง่ซ้ือลงตามประกาศดงักล่าว  ทั้ งน้ีราคาต้นทุนเฉล่ียของ
วตัถุดิบน ้ ามนัปาล์มดิบ ในปี 2559 เท่ากบั 31,500 บาท/ตนั และในปี 2558 เท่ากบั 25,500 บาท /ตนั เพ่ิมข้ึน 
6,000 บาท/ตนั มีผลต่อราคาขายเฉล่ียในปี 2559 เพ่ิมข้ึน จากราคาขายเฉล่ียปี 2558 เท่ากบั 5,570 บาท/ตนั     

1.2 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558 
คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดต่้อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.53 และ  อตัราร้อยละ 2.51   
ดงัน้ี 

งวดบญัชีปี  2559 รายไดเ้ท่ากบั  53.36  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่าย เท่ากบั 9,980  ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย  
5,350 บาท/ตนั      
งวดบญัชีปี 2558 รายไดเ้ท่ากบั  88.58  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั  13,040 ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย  
6,790 บาท/ตนั 
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บริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 35.23  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 39.77  
ปริมาณการขายลดลงจ านวน 3,060 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 23.47  และราคาขายเฉล่ียลดลง เท่ากบั 1,450 บาท / 
ตนั  หรือลดลงร้อยละ 21.35 ทั้งน้ี รายไดใ้นส่วนน้ีลดลง เน่ืองจาก ปริมาณการขายท่ีลดลง ส่วนหน่ึงเกิดจาก 
ปริมาณผลิตภณัฑพ์ลอยไดล้ดลง เพราะมีการผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลท่ีลดลง ตามท่ีกล่าวมาแลว้ และอีก
ส่วนหน่ึงมาจาก บริษทัฯ ไดน้ า กรดไขมนัปาลม์ ท่ีไดม้าจากการผลิตไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
ทั้งหมด เพ่ือตอ้งการลดตน้ทุนผลิตส าหรับการผลิตไบโอดีเซล    
 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค  

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 19.78 และ  อตัราร้อยละ 17.84    ดงัน้ี 

งวดบญัชีปี 2559  รายไดเ้ท่ากบั  690.27  ลา้นบาท  ปริมาณขาย  19,538  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  35,330 บาท/ตนั    
งวดบญัชีปี  2558  รายไดเ้ท่ากบั 630.36  ลา้นบาท ปริมาณขาย  20,086  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  31,380  บาท/ตนั    

บริษทัฯ มีรายไดใ้นปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปี 2558  เท่ากบั  59.91  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.50  ในขณะท่ี
ปริมาณการขายลดลง 548 ตนั หรือลดลงร้อยละ 2.73 ราคาขายท่ีเพ่ิมข้ึน 3,950 บาท/ตนั หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.58  ซ่ึงใน
ปี 2559 มีปริมาณขายลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบเฉล่ียของบริษทัฯ มีราคาสูงกว่าราคาตลาด  ท าให้ไม่
สามารถแข่งขนักบับริษทัคู่แข่งได ้บริษทัฯ จึงไม่สามารถขยายฐานลูกคา้รายใหม่เพ่ิมเติมได ้  ซ่ึงรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน เกิดจาก
ราคาขายท่ีเพ่ิมข้ึน ตามราคาวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบท่ีเพ่ิมข้ึน  

 
3.  ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  

       บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558คิดเป็นสดัส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.93 และ  อตัราร้อยละ 1.30    ดงัน้ี 

งวดบญัชีปี 2559  มีรายไดเ้ท่ากบั 32.58 ลา้นบาท และ งวดปี  2558  มีรายได ้เท่ากบั  45.81  ลา้นบาท  บริษทัฯ 
มีรายไดปี้ 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบั 13.23 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 28.88 เน่ืองจาก บริษทัฯคู่คา้ส่งวตัถุดิบเพ่ือ
จา้งผลิตลดลง อนัเป็นผลมาจาก ประกาศของกรมธุรกิจพลงังาน เร่ืองการปรับลดของ อตัราส่วนผสมของไบโอดีเซลใน
น ้ามนัดีเซล ท าให ้บริษทัฯคู่คา้มีความตอ้งการวตัถุดิบท่ีจะน าไปใชเ้พ่ือน าไปผลิตไบโอดีเซลลดลง  ยอดรายไดใ้นส่วนน้ี
จึงลดลงไปดว้ย  

 
4.  ส่วนงำนให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  ผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็ง 

       บริษทัยอ่ย จะไม่แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯ เท่านั้น และ
บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558คิดเป็นสดัส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.60 และ  อตัราร้อยละ 0.81    ดงัน้ี 
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บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับงวดปี 2559 เท่ากบั 20.91 ลา้นบาท และงวดปี 2558  
มีรายไดเ้ท่ากบั 28.54 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย มีรายได ้ปี 2559 ลดลงจาก ปี 2558  เท่ากบั  7.63 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
26.73 เน่ืองจาก บริษทัยอ่ย ด าเนินกิจการจ าหน่ายน ้าแขง็ ในปี 2559 เพียง 10 เดือน คือ ตั้งแต่มกราคม - ตุลาคม 2559 และ
เลิกด าเนินกิจการในส่วนท่าเทียบเรือ และโรงน ้าแขง็ ท่ีท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร โดยไดท้ าสญัญาจะขายและใหเ้ช่ากบั
บริษทัแห่งหน่ึง 

 
5. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

       บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ  2558คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.86  และ  อตัราร้อยละ 0.55    ดงัน้ี  

งวดบญัชีปี 2559  มีรายได ้เท่ากบั 29.94 ลา้นบาท และ ปี 2558 เท่ากบั 19.55 ลา้นบาท   

บริษทัยอ่ย มีรายได ้ปี 2559 เพ่ิมข้ึน  จาก ปี 2558  เท่ากบั 10.39  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 53.14  เน่ืองจาก 
ในปี 2559 บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งระหวา่งประเทศ อยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี ปี 2558 รายไดท่ี้
เป็นการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งจะใหบ้ริการกบับริษทัฯ เป็นหลกั 

 
6. รำยได้อ่ืน  

       บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.31 และ  อตัราร้อยละ 0.60    ดงัน้ี  

งวดบญัชีปี 2559 มีรายได ้ 10.87 ลา้นบาทบาท และ งวดปี 2558 เท่ากบั 21.34 ลา้นบาท   

บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นปี 2559 ลดลง  จาก ปี 2558  เท่ากบั 10.47  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 49.06 
เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีรายไดใ้นส่วนค่าบริการเช่าถงัเก็บสินคา้ และ ค่าบริการขนส่งสินคา้ ซ่ึง ในปี 2558 มี
รายไดค่้าบริการเช่าถงัเกบ็สินคา้ 7.49 ลา้นบาท  และ  ค่าบริการขนส่งสินคา้  3.24  ลา้นบาท      

 
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  
เท่ากบั  3,323.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 95.22  และ ปี 2558 เท่ากบั 3,502.84 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 99.13 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขาย ลดลง ร้อยละ 3.91 แยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมันไบโอดเีซล  

ส าหรับงวดปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 2,501.95 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
94.34    
ส าหรับงวดปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 2,664.00 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
98.69 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ลดลง ร้อยละ 4.35  เน่ืองจาก 
บริษทัฯ มีการใชว้ตัถุดิบท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑพ์ลอยได ้เป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตไบโอดีเซล ท าใหร้าคาตน้ทุนผลิตของ
บริษทัฯลดลง โดยมียอดขายส าหรับไบโอดีเซลท่ีผลิตจากกรดไขมนัปาลม์ คิดเป็นร้อยละ 10.50 จากปริมาณ
ขายไบโอดีเซลรวม ซ่ึงช่วยใหต้น้ทุนขายลดลง อีกทั้งยงัมีการติดตามผลผลิตท่ีไดจ้ากการผลิตและควบคุมการ
สูญเสียจากการผลิต ซ่ึงในปี2559 อตัราผลผลิตท่ีไดจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานของสูตรการผลิตท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 
หากในช่วงไตรมาส 3ไม่มีเหตุการณ์การผนัผวนของราคาน ้ามนัปาลม์ดิบ ซ่ึงราคาวตัถุดิบปรับข้ึนและลงอยา่ง
รวดเร็ว บริษทัฯ จึงไดรั้บผลกระทบจากวตัถุดิบน ้ามนัปาลม์ดิบคงเหลือท่ีมีราคาสูงกวา่ราคาตลาด ท าใหมี้ผล
ขาดทุนในไตรมาส 3 - 4  ประมาณ 50 ลา้นบาท 
 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมันบริโภค  

ส าหรับงวดปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 706.09 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
102.29  
ส าหรับงวดปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 663.77 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
105.30 

บริษทัฯ มีตน้ทุนขายในส่วนน ้ามนับริโภค มากกวา่ ยอดขาย ในปี 2559 และปี 2558 ท าใหบ้ริษทัฯขาดทุน 
ในส่วนงานการผลิตและจ าหน่ายน ้ามนับริโภค  ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจาก การผนัผวนราคาของน ้ามนัปาลม์ดิบท า
ใหบ้ริษทัฯไม่สามารถก าหนดราคาขายใหส้มัพนัธ์กบัตน้ทุนผลิตท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม บริษทัฯมีอตัราตน้ทุน
ขายต่อยอดขาย ลดลง จากปี 2558  ร้อยละ 3.00  

 
3. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 

ส าหรับงวดปี 2559  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 26.85 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
82.41 
ส าหรับงวดปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 37.00 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
80.77 

บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  
ท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.64  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิต อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียง
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เร่ืองการผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  และถา้หากบริษทัฯ มีปริมาณยอดขายนอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ี
บริษทัฯมี  ส่วนงานรับจา้งผลิตกจ็ะเป็นส่วนหน่ึงในการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตออกไป ท าใหส้ามารถลด
ตน้ทุนผลิต ในสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

 
4. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำแข็ง  

ส าหรับงวดปี 2559  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 17.81 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 85.17 
ส าหรับงวดปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 24.26 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 85.00 

บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายท่ีคงท่ี จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ได ้อยา่งสม ่าเสมอ  
 

5. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

ส าหรับงวดปี 2559  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 28.98 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
96.79 
ส าหรับงวดปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 22.59 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 
115.55 

        บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 18.76 
 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น  

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ส าหรับปี ส้ินสุด 31ธนัวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั ร้อยละ 
4.46 และ ร้อยละ 0.86   ปี 2559 จะมีอตัราก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน จาก ปี 2558  ร้อยละ 3.60   ซ่ึงแยกตามส่วนงาน
ไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้  มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ ปี 2559 เท่ากบั 
ร้อยละ 6.10 และ ปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ  1.21  มีอตัราก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.89 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ามนับริโภค มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ ปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ (2.29) และ ปี 
2558 เท่ากบั ร้อยละ  (5.30)  มีอตัราขาดทุนขั้นตน้ ลดลงร้อยละ 3.01 

3. ส่วนงานรับจา้งผลิต มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ ปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 17.58 และ ปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ 
19.22 มีอตัราก าไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 1.64 

4. ส่วนงานใหบ้ริการท่าเทียบเรือ  ผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ ปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 
14.81 และ ปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ  15.00  อตัราก าไรขั้นตน้  ลดลงร้อยละ 0.19 

5. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง มีอตัราก าไร(ขาดทุน) ขั้นตน้ ปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 3.21  และ ปี 2558 
เท่ากบั ร้อยละ (15.55) มีอตัราก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.76 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 ซ่ึงงวดปี 
2559 เท่ากบั 32.32 ลา้นบาท  และ งวดปี 2558 เท่ากบั 43.12 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558 ท่ี
ค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 10.80 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 25.04   ซ่ึงกลุ่มค่าใชจ่้ายในการขายส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งและประกนัภยัสินคา้ลดลง 8.5 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงสมัพนัธ์กบัปริมาณการขายสินคา้ท่ีลดลง  

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  ซ่ึง
งวดปี 2559 เท่ากบั 81.64 ลา้นบาท และ งวดปี 2558 เท่ากบั 66.81  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558 
ค่าใชจ่้ายบริหารงานเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 14.83 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.20  ซ่ึงค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 เกิด
จาก ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี ค่าตรวจสอบพิเศษเก่ียวกบัรายละเอียดประกอบรายการปรับปรุงงบการเงินปี 2557  
เพ่ิมข้ึนจ านวน  5.56 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ เพ่ิมข้ึนจ านวน 9.50  ลา้นบาท ส าหรับลูกหน้ีผิด
นดัช าระเกิน 1ปี  
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ซ่ึงงวดปี 
2559 เท่ากบั 8.01 ลา้นบาทและ งวดปี 2558 เท่ากบั 10.75  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2559 กบังวดปี 2558  มีตน้ทุน
ทางการเงินลดลง เท่ากบั 2.74 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 25.49   ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากเงินกูย้ืม
ของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวนลดลง จากยอดเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 128.00 ลา้นบาท  และ 324.03 ลา้นบาท  ตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง มาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ี
ลดลง  เพราะบริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้ืมลดลง  196.03 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 60.50   
  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
             
                                           

      (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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