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ท่ี AIE 081/2561 
          วนัท่ี  26 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.ใหแ้กไ้ข) (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับงวด ไตรมาส 1 
(1 มกราคม – 31 มีนาคม )  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 

ไตรมำส 1 ปี 2558 
(ฉบบัแก้ไข) 

ไตรมำส 1 ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 841.14 1,265.18 (424.04) (33.52) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม 873.94 1,157.11 (283.17) (24.47) 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารและตน้ทุน
ทางการเงิน 

31.25 35.24 (3.99) (11.13) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (59.03) 58.74 (117.77) (200.49) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.05) 0.05 (0.10) (200.00) 

 
ก าไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ 2557 เท่ากบั  (59.03) ลา้นบาท และ 
58.74 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2558 กบัปี 2557   จะมีผลการด าเนินงานเป็นก าไรลดลง เท่ากบั 117.77 ลา้นบาท หรือลดลงใน
อตัราร้อยละ 200.49   ดว้ยสาเหตดุงัน้ี.- 
  

รายได ้
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ  2557  เท่ากบั  841.14 ลา้นบาท และ 1,265.18 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบไตรมาส 1 ปี 2558 กบัปี 2557   รายไดร้วมลดลง   424.04  ลา้นบาท หรือมีอตัราลดลงร้อยละ 33.52  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงาน
ไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยไบโอดเีซล น ำ้มนัปำล์มบริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้  
1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ  2557  คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วน

งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 71.89  และ  อตัราร้อยละ 56.11 ตามล าดบั  ดงัน้ี 
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายไดเ้ท่ากบั  604.69 ลา้นบาท   ปริมาณการจ าหน่าย  15,690  ตนั  ราคาขายเฉล่ีย  34,510 บาท/ตนั 
ไตรมาส 1 ปี 2557 รายไดเ้ท่ากบั  709.89  ลา้นบาท  ปริมาณการจ าหน่าย  18,270  ตนั   ราคาขายเฉล่ีย   38,860 บาท/ตนั      
บริษทัฯ มีรายได ้งวดไตรมาส 1 ปี 2558  ลดลงจากปี 2557  เท่ากบั 105.20 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ  14.82  ปริมาณการขาย

ลดลงจ านวน 2,580 ตนั  หรือ ร้อยละ 6.64 และราคาขายเฉล่ียลดลง เท่ากบั 4,350  บาท / ตนั  หรือลดลงร้อยละ 11.19 
1.2 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ  2557คิดเป็น

สดัส่วนรายไดส่้วนผลิตภณัฑพ์ลอยไดต้่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 2.70 และ  อตัราร้อยละ 7.04  ดงัน้ี 
ไตรมาส 1 ปี  2558 รายไดเ้ท่ากบั 22.69  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่าย เท่ากบั 3,482  ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย 6,520 บาท/ตนั      
ไตรมาส 1 ปี 2557 รายไดเ้ท่ากบั  89.05  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั 5,326 ตนั  ท่ีราคาขายเฉล่ีย 17,128 บาท/ตนั 
และในไตรมาส 1 ปี 2557 มีรายไดจ้ากการขายน ้ ามนัปาลม์ดิบเท่ากบั  105.29  ลา้นบาท ปริมาณการจ าหน่ายเท่ากบั 3,396 ตนั  ท่ี

ราคาขายเฉล่ีย 31,000 บาท/ตนั 
บริษทัฯ มีรายได ้ในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 66.36 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 74.52 ปริมาณการขายลดลง

จ านวน 1,844 ตนั  หรือ ลดลงร้อยละ 34.62  และราคาขายเฉล่ียลดลง เท่ากบั 10,608 บาท / ตนั  หรือลดลงร้อยละ 61.93ทั้งน้ี ราคาขายและ 
ปริมาณการขายท่ีลดลง มาจาก บริษทัฯ ไดน้ า กรดไขมนัปาลม์ ท่ีไดม้าจากการผลิตมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลทั้งหมดในปี 
2558 เน่ืองจากเคร่ืองจกัร Plant Ester 80% ท่ีใชก้รดปาลม์เป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลสามารถด าเนินการผลิตไดแ้ลว้  
 1.3 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ  2557 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 13.23 และ  อตัราร้อยละ 24.29  ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี  2558  รายไดเ้ท่ากบั  188.37  ลา้นบาท ปริมาณขาย  4,967  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  33,120  บาท/ตนั  
 ไตรมาส 1 ปี 2557  รายไดเ้ท่ากบั  295.14  ลา้นบาท  ปริมาณขาย  8,387  ตนั ราคาขายเฉล่ีย  35,190 บาท/ตนั    
บริษทัฯ มีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2558  ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั  106.77  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 36.18 และมีปริมาณการขาย

ลดลง 3,420 ตนั หรือลดลงร้อยละ 40.78  ราคาขายลดลง  2,070 บาท/ตนั หรือ  ลดลงร้อยละ 5.88   

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ  
       บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.83 และ  อตัราร้อยละ 3.47   ดงัน้ี 

ไตรมาส 1 ปี 2558  มีรายไดเ้ท่ากบั 6.99 ลา้นบาท และ ปี 2557  มีรายได ้เท่ากบั 43.91 ลา้นบาท บริษทัฯ มีรายได้ไตรมาส 1 ปี 
2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 36.92  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 84.08     

รายไดท่ี้ลดลง  เน่ืองจากความตอ้งการใชสิ้นคา้ของผูว้า่จา้งลดลง 

3. ส่วนงำน ผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แขง็ 
       บริษทัย่อยจะมีรายได้จากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็นสัดส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.80  และ  อตัราร้อยละ 0.55   ดงัน้ี 

บริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ าแข็ง ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 6.74 ลา้นบาท และงวดปี 2557  มี
รายไดเ้ท่ากบั 6.91 ลา้นบาท บริษทัยอ่ย มีรายได ้ปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557  เท่ากบั  0.17 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.46 
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4.  ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  

       บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.70 และ  อตัราร้อยละ 0.91   ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2558  มีรายได ้เท่ากบั 5.91   ลา้นบาท และ ไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากบั 11.54  ลา้นบาท   
บริษทัยอ่ย มีรายได ้ไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557  เท่ากบั 5.63 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 48.79  เน่ืองจาก การใหบ้ริการ

มุ่งเนน้ใหบ้ริการขนส่งใหก้บับริษทัฯ เป็นส าคญั 
 
5. รำยได้อ่ืน  

       บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม 
ในอตัราร้อยละ 0.68 และ  อตัราร้อยละ 0.27    ดงัน้ี  

ไตรมาส 1 ปี 2558 มีรายได ้ 5.75 ลา้นบาท และ งวดปี 2557 เท่ากบั 3.45 ลา้นบาท   
บริษทั และบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นปี 2558 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2557  เท่ากบั 2.30  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.67  
 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เท่ากบั 873.94 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 104.61 และ ปี 2557 เท่ากบั 1,157.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 91.71 
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กบังวดปี 2557 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.90  แยกตามส่วนงานได ้ดงัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล  น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้   
ไตรมาส 1  ปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 852.26 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 104.48    
ไตรมาส 1  ปี 2557  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 1,112.17 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 92.73 

อตัราตน้ทุนขายท่ีสูงกวา่ยอดขาย เกิดจากการผลิตในระหวา่งเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 ซ่ึงไดผ้ลผลิต (Production Yield) ท่ีต  ่า
กวา่ปกติ บริษทัไดว้า่จา้งศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติตรวจสอบประเมินผล
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริษทัเพื่อประเมินความเหมาะสมของผลผลิตท่ีต ่ากวา่ปกติขา้งตน้พบวา่ปริมาณน ้ ามนัท่ีสูญเสียไปในส่วน
กระบวนการลา้งน ้ า ไดเ้ป็นผลสอดคลอ้งกบั Yield การผลิตน ้ ามนัท่ีบริษทัรายงาน ส่วนการสูญเสียน ้ ามนัหายไปในกระบวนการท่ีส่งผลให ้
Yield ลดต ่าผิดปกติ สนันิษฐานจากการแยกชั้นไม่สมบูรณ์ 

บริษทัฯ พบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการบนัทึกปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวนเงินของ
รายการปรับปรุงมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  โดยปรับปรุงลดมูลค่าสินคา้
คงเหลือ เท่ากบั 62.31 ลา้นบาท นอกจากน้ี การปรับปรุงรายการของงบการเงินปี 2557 ซ่ึงมีการปรับเพ่ิมสินคา้คงเหลือยกมา จ านวน 9.87 
ลา้นบาท ซ่ึงไดผ้ลิตและจ าหน่ายทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2558 ก็มีผลต่อตน้ทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยตน้ทุนขายปรับเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 21.44 ลา้น
บาท  

2. ส่วนงำนรับจ้ำงผลติ 
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 5.90 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 84.41 
ไตรมาส 1 ปี 2557  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 30.63 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 69.76 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited. 

บริษทัฯ  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจา้งผลิต เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กบังวดปี 2557 ลดลง 
24.73 ลา้นบาท ร้อยละ 80.74 ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีผลก าไรในการรับจา้งผลิต อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากไม่มีความเส่ียงเร่ืองการผนัผวน          
ของราคาวตัถุดิบ  และถา้หากบริษทัฯ มีปริมาณยอดขายนอ้ยกวา่ก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรท่ีบริษทัฯมี  ส่วนงานรับจา้งผลิตก็จะเป็นส่วน
หน่ึงในการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตออกไป ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนผลิต ในสินคา้ของบริษทัฯได ้ 

3. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็ง  
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั 5.84 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 86.65 
ไตรมาส 1 ปี 2557  มีตน้ทุนขาย เท่ากบั  5.13 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 74.24 

 บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแขง็ ในงวดไตรมาส 1 ปี2558 เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2557   
เท่ากบั 0.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  
ไตรมาส 1 ปี 2558  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 9.94  ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 168.19 
ไตรมาส 2 ปี 2557  มีตน้ทุนบริการ เท่ากบั 9.18 ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 79.55 

       บริษทัยอ่ย มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 0.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เท่ากบั 10.63 ลา้น และ ไตร

มาส 1 ปี 2557 เท่ากบั 12.27 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2558 กบังวดปี 2557 ท่ีค่าใชจ่้ายลดลงเท่ากบั 1.64 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 
13.37    

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557  เท่ากบั 17.40 
ลา้นบาท และ 19.57 ลา้นบาทตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กบังวดปี 2557 ค่าใชจ่้ายบริหารงานลดลงเท่ากบั 2.17 ลา้น
บาท  หรือลดลงร้อยละ 11.09 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ซ่ึง เท่ากบั 3.22 ลา้น
บาทและ เท่ากบั 3.39  ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กบังวดปี 2557  มีตน้ทุนทางการเงินลดลง เท่ากบั 0.17 ลา้นบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 5.01  ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน มาจากดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลง  เพราะบริษทัและบริษทัยอ่ย มีเงินกูย้มืลดลง    
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
                   
               (นายพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 503 หรือ 500 

 


