
          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 AIE079/2561 
          วนัท่ี  26 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัท่ี กลต.สัง่แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี ส้ินสุด                    
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ฉบบัแกไ้ข) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบกำร 

ปี 2557 
ปี 2556 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 4,574.73 4,235.78 338.95 8.00 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 4,293.84 3,841.22 452.62 11.78 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน 156.08 162.44 (6.36) (3.92) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 90.67 200.83 (110.16) (54.85) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 0.25 (0.17) (68.00) 

 
ก าไรสุทธิ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 90.67  ลา้นบาท ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 110.16
ลา้นบาท หรือก าไรสุทธิลดลงร้อยละ  54.85  เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีก าไรสุทธิรวม 200.83 ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
 
รายได ้
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม ส าหรับปี  2557 จ านวน 4,574.73 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 338.95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.00 
เม่ือเทียบกบั งวดปี 2556  ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 4,235.78 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



          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 

ผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2557 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,355.19 133.54 3.84 31.45 35.29 1.00 14.42 4,574.73 

ตน้ทุนขายและบริการ (4,139.81) (78.13) (2.96) (25.30) (47.14) (0.50) 0.00 (4,293.84) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 215.38 55.42 0.88 6.15 (11.85) 0.50 14.42 280.89 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  95.20 2.92 0.08 0.69 0.77 0.02 0.32 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  95.05 58.50 77.08 80.45 133.58 49.70 0.00 93.86 
                  

ผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2556 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,012.25 93.83 42.96 27.90 45.64 0.00 13.20 4,235.78 

ตน้ทุนขายและบริการ (3,697.44) (46.74) (33.56) (23.53) (39.95) 0.00 0.00 (3,841.22) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 314.81 47.09 9.40 4.37 5.69 0.00 13.20 394.56 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  94.72 2.22 1.01 0.66 1.08 0.00 0.31 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  92.15 49.81 78.12 84.35 87.54 0.00 0.00 90.69 

         

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ รายไดอ่ื้น รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  342.94 39.71 (39.12) 3.55 (10.35) 1.00 1.21 338.95 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) 8.55 42.32 (91.06) 12.72 (22.68) (100.00) 9.18 8.00 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน 442.38 31.39 (30.60) 1.77 7.19 0.50 0.00 452.62 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) 11.96 67.15 (91.18) 7.51 18.00 0.00 0.00 11.78 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 2.90 8.69 (1.04) (3.90) 46.05 49.70 0.00 3.17 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล  น ำ้มนับริโภค และผลติภัณฑ์พลอยได้ 
  งวดบัญชี ปี 2557 และ งวดปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายน ้ ามันไบโอดีเซล น ้ ามันบริโภค และ
ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ปี 2557 เท่ากบัอตัราร้อยละ 95.20  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสดัส่วนรายไดส่้วนงาน
เดียวกนัของ ปี 2556 อตัราร้อยละ  94.72   มูลค่าขายในปี 2557 เพ่ิมข้ึน จากมูลค่าขายในปี 2556 เท่ากบั 342.94 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจาก
งวดปี 2556 ในอตัราร้อยละ 8.55 รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสินคา้ท่ีขายในปี 2557 มีราคาขายสูงกวา่ ปี 2556 ท่ี 2.00-3.00 บาท/กิโลกรัม จาก
ปริมาณขายสินคา้ ปี 2557 เท่ากบั  149.984 ตนั และ ปี 2556 เท่ากบั 152.770 ตนั 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  
  งวดบญัชี ปี 2557 และ งวดปี 2556  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายได้
รวม ในอตัราร้อยละ 2.92 และ อตัราร้อยละ 2.22 ตามล าดบั  
  งวดบญัชีปี 2557 บริษทัฯมีรายไดเ้ท่ากบั 133.54 ลา้นบาท เปรียบเทียบงวดบญัชีปี 2556 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 93.83 
ลา้นบาท    บริษทัฯมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนเท่ากบั 39.71 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.32  เน่ืองจากบริษทัฯมีลูกคา้ส าหรับการรับจา้งผลิตในส่วน
น ้ ามนับริโภคเพ่ิมข้ึน โดยไดรั้บค่าตอบแทนเป็นผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ ซ่ึงบริษทัฯมีการปรับปรุงรายการบญัชีในส่วนน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ได้
น าผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้ไดรั้บเป็นค่าตอบแทน ไปบนัทึกบญัชีเป็นการลดตน้ทุนผลิตของบริษทั 

3 ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็งและให้บริกำรท่ำเทยีบเรือ  
  งวดบญัชีปี 2557 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ 1 ลา้นบาท จากลูกคา้โรงกลัน่น ้ ามนัปาลม์ คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม 0.02  และมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแขง็ ส าหรับงวดปี 2557 และ 2556 คิดเป็นสดัส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.69  และ อตัราร้อยละ 0.66 
  งวดบญัชีปี 2557 บริษทัยอ่ยมีรายไดส่้วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแขง็เท่ากบั 31.45 ลา้นบาท เปรียบเทียบงวดบญัชี
ปี 2556 บริษทัยอ่ยมีรายไดเ้ท่ากบั 27.90  เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.55 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.72 

4 ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง   
          งวดปี 2557 และงวดปี 2556 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.77 และ อตัราร้อยละ 1.08  รายไดท่ี้ลดลงเน่ืองจาก บริษทัยอ่ย มุ่งเนน้ท่ีจะใหบ้ริการขนส่งน ้ ามนัปาลม์ดิบ
ใหก้บับริษทัฯ เป็นหลกั 

5 ส่วนงำนขำยวสัดุประกอบ 
  งวดปี 2557 และงวดปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายวสัดุประกอบลูกถว้ยคิดเป็นสดัส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.08 และ อตัราร้อยละ 1.01 
  งวดปี 2557 และงวดปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายวสัดุประกอบลูกถว้ย จ านวน 3.84 ลา้น
บาท และ 42.96 ลา้นบาท   การขายวสัดุประกอบ เพื่อประโยชน์เก่ียวกบัรายไดภ้าษีรอตดับญัชีของบริษทัฯ   

6 รำยได้อ่ืน  
  งวดปี 2557 และงวดปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นจ านวน 14.42 ลา้นบาทและ 13.20 ลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.32 และ อตัราร้อยละ 0.31   ตามล าดบั 
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 
 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 4,293.84 ลา้นบาท อตัราตน้ทุนขายต่อรายได้
รวมร้อยละ 93.86  มีอตัราตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.17  เม่ือเทียบกบังวดปี 2556 เท่ากบั 3,841.22 ลา้นบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล   ส าหรับงวดปี 2557 มีตน้ทุนขาย จ านวน 4,439.81   ลา้นบาท มีอตัราตน้ทุนขายต่อ
ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 95.05 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากอตัรายอดขายในปี 2556  เท่ากบัร้อยละ 2.90  เน่ืองจาก ช่วงไตรมาส 2  วตัถุดิบมีการปรับราคา
ลดลง ท าใหร้าคาตน้ทุนวตัถุดิบคงเหลือเพื่อใชผ้ลิตสูงกวา่ราคาขาย ณ ขณะนั้น 
2. ส่วนงานรับจา้งกลัน่น ้ ามนัปาล์ม ส าหรับงวดปี 2557 มีตน้ทุนบริการเท่ากับ 78.13 ลา้นบาท โดยมีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอด
บริการคิดเป็นร้อยละ 58.50  เพ่ิมข้ึนจากงวดปี 2556  เท่ากบั ร้อยละ 8.69 เน่ืองจากมีการต่อรองปรับลดราคาจา้งกลัน่ต่อกิโลกรัม  ท าให้
อตัราตน้ทุนบริการต่อรายไดเ้พ่ิมข้ึนดว้ย 
3. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแขง็ ส าหรับงวดปี 2557 มีตน้ทุนขายเท่ากบั 25.30 ลา้นบาท โดยมีอตัราตน้ทุนขายตอ่ยอดขายคิดเป็น
ร้อยละ 80.45  ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 3.90 
4. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับงวดปี 2557 มีตน้ทุนขายเท่ากบั 47.14 ลา้นบาท โดยมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็น
ร้อยละ 133.58 เพ่ิมจากปี 2556 เท่ากบั 46.05 
 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 55.49 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 4.43 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อย
ละ 7.39  เม่ือเทียบกบังวดปี 2556 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 59.92 ลา้นบาท กลุ่มค่าใชจ่้ายในการขายส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่ง
และประกนัภยัสินคา้  
 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 77.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 22.96 ลา้นบาทหรือ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.17  เม่ือเทียบกบังวดปี 2556 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 54.45 ลา้นบาท  
 
ตน้ทุนทางการเงิน 
 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 23.18 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 24.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 51.78 เม่ือเทียบกบังวดปี 2556 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 48.07 ลา้นบาท ทั้งน้ี การลดลงของตน้ทุนทางการเงิน จากการจ่ายช าระเงิน
กูย้มื  
 

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


