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ที่ AIE 064/2557 
         วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2557 
 
เรื่อง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด  31  ธันวาคม 2556 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษทัย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด 31ธันวาคม 
2556 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

ผลประกอบการ 
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 4,235.78  3,403.48  832.30  24.45  

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ ่ 200.83  (41.63)  242.46  582.42  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.25  (1.13)  1.38  122.12  

 
ก าไรสุทธ ิ

 บริษัทและบริษัทย่อยมกี าไรสุทธิส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 200.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 242.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 582.42 เมื่อเทียบกับปี 2555  ที่มขีาดทุนสุทธิรวม 41.63 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี ้
 
รายได้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 4,235.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 832.30 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.45 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีรายได้รวมจ านวน 3,403.48 ล้านบาท  ซ่ึงสรุปได้ดังนี ้

1. ส่วนงานผลติและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  ส าหรับงวดปี 2556 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556  มีรายได้เพิ่มขึ้น 728.97 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.22  เนื่องจาก ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของกลีเซอรีนและผลิตภัณฑ์พลอยได้ รายได้ส าหรับปี 
ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 101.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  62.00  ซ่ึงเป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ปริมาณการขายของน้ ามันไบโอดีเซล   

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันบริโภค ส าหรับงวดปี 2556 มีรายได้เพิ่มขึ้น 313.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  38.84 ซ่ึง
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก  บริษัทขยายก าลังการผลิตให้มากเพียงพอที่จะขยายฐานลูกค้าในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม 
และ  กลุ่ม Modern Trade เพิ่มมากขึ้น 
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3. ส่วนงานรับจ้างกลั่นน้ ามันปาล์ม  ส าหรับงวดปี 2556  ส้ินสุด  31 ธันวาคม 2556  มีรายได้เพิ่มขึ้น 75.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 416.69 เนื่องจาก ในปี 2555 ทางบริษัทฯ  หยุดการให้ บริการรับจ้างกลั่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ด้วยสาเหตุก าลัง
การผลิตไม่เพียงพอ    

4. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง และให้บริการท่าเทียบเรือ ส าหรับงวดปี 2556  มีรายได้เพิ่มขึ้น  28.85 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.47  

5. ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง  ส าหรับงวดปี 2556  มีรายได้เพิ่มขึ้น  17.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.69  
6. รายได้อื่น ส าหรับงวดปี 2556 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556   มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.71  ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.60  ซ่ึงรายได้

ส่วนใหญ่ เป็นรายได้ในส่วนการให้บริการรับจ้างขนส่งน้ ามันปาล์ม 
 
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 
 ต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมส าหรับงวดปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556  มีจ านวน 3,838.22  ล้านบาท  มีจ านวนเพิ่มขึ้น  454.52 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  13.43  เมื่อเทียบกับงวดปี 2555  โดยสรุปได้ดังนี ้

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล  กลีเซอรีน และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ส าหรับงวดปี 2556  ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 
มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น   250.55    ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  9.26    ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  แต่ เมื่อเทียบกับ
จ านวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ต้ นทุนขายในปี 2556  มีอัตราต้นทุนขายต่ ากว่า งวดปี 2555 เนื่องจาก ทางบริษัทฯ สามารถ
บริหารสินค้าคงคลัง และมีการจัดการกระบวนการผลิตสินค้า  รวมถึงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ ามันบริโภค ส าหรับงวดปี 2556  ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556    มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น  150.25  ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  8.52  ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  แต่ เมื่อเทียบกับจ านวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ต้นทุน
ขายในปี 2556  มีอัตราต้นทุนขายต่ ากว่า ปี 2555  เนื่องจาก ทางบริษัทฯ สามารถบริ หารสินค้าคงคลัง และมีการจัดการ
กระบวนการผลิตสินค้า  รวมถึงกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ส่วนงานรับจ้างกลั่นน้ ามันปาล์ม  ส าหรับงวดปี  ส้ินสุด  31 ธันวาคม 2556     มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 31.61   ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ  208.92    และ เมื่อเทียบต้นทุนบริการกับรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นแล้ว ต้นทุนขายในปี 2556  มีอัตราต้นทุน
ขายต่ ากว่า ปี 2555 เนื่องจากมีการจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน้ าแข็ง และให้บริการท่าเทียบเรือ ส าหรับงวดปี ส้ินสุด  31 ธันวาคม 2556    มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 
23.47   ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  89.51  ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  แต่ เมื่อเทียบกับจ านวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น
แล้ว ต้นทุนขายในปี 2556  มีอัตราต้นทุนขายสูงกว่า ปี 2555 

5. ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง  ส าหรับงวดปี ส้ินสุด  31 ธันวาคม 2556  มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 18.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ  87.21  ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย  แต่ เมื่อเทียบกับจ านวนยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ต้นทุนขายในปี 2556  มี
อัตราต้นทุนขายสูงกว่า ปี 2555 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 59.92     ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3.19 ล้านบาท  หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.94   เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดสิบสองเดือนจ านวน 56.73 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มค่าใช้จ่ายใน
การขายส าคัญเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประกันภัยสินค้า  
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 40.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.57  
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดสิบสองเดือนจ านวน 31.91  ล้านบาท เนื่องจากการขยายตัวของของธุรกิจ และการ
เพิ่มยอดขาย 
 
ต้นทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนทางการเงินส าหรับงวดปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ านวน 37.53 ล้านบาท และลดลงจ านวน 5.25  หรือลดลงร้อยละ 
12.28  เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงินจ านวน 42.78 ล้านบาท  ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากมีการช าระคืนเงินกู ้
 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
              
                     (นายอนุรักษ์  ธารีรัตนาวิบูลย์) 
                       กรรมการผู้จัดการ 
 
 
   


