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

 

 

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

 

 

 

 

    
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 

ท่ี AIE   083 /2561 
          วนัท่ี  26 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงบการเงินไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2558 (ฉบบัท่ี กลต.ใหแ้กไ้ข) (แกไ้ข) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ส าหรับงบการเงินไตรมาส 3       
(1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน) ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ไตรมำส 3 ปี 2558 ไตรมำส 3 ปี 2557  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 851.16 1,017.71 (166.55) (16.37) 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (854.84) (1,006.56) (151.72) (15.07) 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน (29.73) (37.21) (7.48) (20.10) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (32.44) (29.42) 3.02 10.27 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.007) (0.007) 0.00 0.00 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 3 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน)  ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2558 จ านวน 32.44  
ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 3.02  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.27  เม่ือเทียบกบัปี 2557  ท่ีมีขาดทุนสุทธิรวม  29.42 ลา้นบาท ดว้ย
สาเหตุดงัน้ี.- 
 
รำยได้ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3  ปี2558 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558  จ านวน 851.16 ลา้นบาท  ลดลง 
166.55 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.37 เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 3 ปี 2557  ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 1,017.71 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล  น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้  
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภค และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558 และ  
2557 เท่ากบั 820.70 ลา้นบาท และ 977.33 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 96.42  และ  อตัราร้อยละ 
96.03 ตามล าดบั  
 1.1     รายไดน้ ้ ามนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ในไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากบั   684.60 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ต่อรายไดต้่อธุรกิจน ้ ามนัปาล์ม ร้อยละ 83.42  และ ไตรมาส 3 ปี 2557 เท่ากบั   757.09  ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดต้่อธุรกิจ
น ้ ามนัปาล์มร้อยละ 77.47 ซ่ึงลดลงร้อยละ 9.57 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลและ
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดใ้น ปี 2558 นอ้ยกวา่ ปี 2557 ท่ีเท่ากบั 2,664  ตนั ท่ีราคาแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย  คือ 

 ปี 2558  บริษทัฯ มีปริมาณการขายเท่ากบั 25,606  ตนั ท่ีราคาขาย  26,740 บาท/ตนั   
 ปี 2557  บริษทัฯมีปริมาณการขาย เท่ากบั 28,270  ตนั ท่ีราคาขาย 26,780 บาท/ตนั  

 1.2 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ  2557 
คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานตอ่รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 15.99 และ  อตัราร้อยละ  21.64    ดงัน้ี 
 ไตรมาส 3 ปี 2558  บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์โอเลอีนเท่ากบั 136.10  ลา้นบาท จ านวนขาย 4,763.50 ตนั 
ราคาขายเฉล่ีย 35.00 บาท/กก.   และ งวดบญัชีปี  2557 มีรายไดเ้ท่ากบั 220.24 ลา้นบาท จ านวนขาย 6,759 ตนั ราคาขายเฉล่ีย 30.69  บาท/
กก.   บริษทัฯ มีรายไดล้ดลงจากปี 2557 เท่ากบั  84.14  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 38.20  เป็นผลมาจาก มีการแข่งขนัดา้นราคาสูง ในกลุ่ม
ผูค้า้น ้ ามนัปาลม์บริโภค ท าใหไ้ม่สามารถขยายฐานลูกคา้ได ้
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  
 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2558 และ  2557 คิดเป็นสดัส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.80 และ  อตัราร้อยละ 1.90   ดงัน้ี 
 ไตรมาส 3 ปี 2558  มีรายไดเ้ท่ากบั 15.31 ลา้นบาท เปรียบเทียบ ไตรมาส 3 ปี  2557  ซ่ึงมีรายได ้เท่ากบั 19.31 ลา้นบาท 
ลดลง  4.00  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 20.71 
 

3. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็งและให้บริกำรท่ำเทยีบเรือ  
  งบการเงินรวมบริษทัยอ่ยจะไม่แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือเน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯเท่านั้น   
บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแขง็ ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2558 และ  2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.82  และ  อตัราร้อยละ 0.80    ดงัน้ี  
 ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2558  มีรายไดส่้วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแขง็เท่ากบั 6.96 ลา้นบาท ลดลง จาก ปี 2557 เท่ากบั  1.23
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.02  
 

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง  ไตรมาส 3 ปี 2558 ไม่มีรายไดจ้ากบริการเดินเรือขนส่ง  ไตรมาส 3 ปี 2557  
เท่ากบั 6.12 ลา้นบาท  

 
5. รำยได้อ่ืน ไตรมาส 3 ปี 2558 มีรายได้ จ านวน 8.19 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2557 เท่ากับ 3.35 ลา้นบาท หรือ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.21 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.96  และ  อตัราร้อยละ 0.48 ตามล าดบั  
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 
 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2558 มีจ านวน 854.84 ลา้นบาท อตัราตน้ทุนขาย
ต่อยอดขาย ร้อยละ 100.43 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.53  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้ ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2558 และปี 2557 มี
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 834.55 ลา้นบาท และ 976.64 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 101.69 และ 99.93  
2. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2558 และปี 2557 มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดบริการ จ านวน 14.29 
ลา้นบาทและ 8.12 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 93.34 และ 42.05    
3. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็ง ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2558 และปี 2557 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 6.00  ลา้นบาท 
และ 6.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.21 และ 81.42 
4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง ส าหรับงวดปี 2558 เป็นการใหบ้ริการกบับริษทัเท่านั้น โดยงวดไตรมาส 3 ปี 2557   มีอตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 13.66 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 223.20 

 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 3  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจ านวน 10.18 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 3.51 ลา้นบาท  
หรือลดลงร้อยละ 25.64  เม่ือเทียบกับงวดปี 2557 ท่ีมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 13.69 ลา้นบาท กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายส าคญัเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งและประกนัภยัสินคา้  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจ านวน 16.53 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 0.26 ลา้นบาท 
หรือ ลดลงร้อยละ 1.55  เม่ือเทียบกบังวดไตรมาส 3 ปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 16.79 ลา้นบาท  
 
ตน้ทุนทางการเงิน 
 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจ านวน 3.02 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3.71 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 55.13  เม่ือเทียบกบังวดไตรมาส 3 ปี 2557 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 6.73 ลา้นบาท ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน 
จาก เงินกูย้มืท่ีลดลงเน่ืองจากหยดุซ้ือวตัถุดิบ 
 
  

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


