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ที� AIE 178/2557 

         วนัที�  �2  พฤศจิกายน  ���� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการสาํหรับไตรมาส � สิ�นสุดวนัที�  ��  กนัยายน  ���� 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จาํกดั (มหาชน) ขอเรียนผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัย่อย สาํหรับไตรมาส � 

สิ�นสุดวนัที�  �� กนัยายน ���� โดยมีรายละเอียดดงันี�  

 

ผลประกอบการ 

ปี 2557 ปี 2556 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ไตรมาส 

� 

งวด � 

เดือน 

ไตรมาส 

� 

งวด � 

เดือน 
ไตรมาส� งวด � เดือน 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,���.�� 3,310.66 846.29 3,111.56 ���.�� ��.�� 199.10 6.40 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทั

ใหญ่ 
(��.��) 27.86 51.37 137.27 (��.��) (���.��) (109.41) (79.70) 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0��) 0.025 0.�5� 0.184 (0.09) (�68.52) (0.16) (86.41) 

 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลกาํไร(ขาดทุน)รวมสาํหรับไตรมาส �/���� และงวด 9 เดือน จาํนวน (��.��) ลา้นบาทและ 

27.86 ลา้นบาท ในขณะที�ไตรมาส �/���� และงวด � เดือน มีผลกาํไร(ขาดทุน) รวม ��.�� ลา้นบาทและ 137.27 ลา้นบาท ทั�งนี� เป็น

ผลมาจากบริษทัยอ่ยมีการปรับลดมูลค่าสินคา้ลง ในไตรมาส 3/2557 และงวด 9 เดือน จาํนวน ��.�� และ 103.18 ลา้นบาท

ตามลาํดบั ส่วนผลการดาํเนินงานของบริษทัในส่วนของธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�ามนัไบโอดีเซล, นํ�ามนับริโภค และรับจา้งกลั�น มี

ผลกาํไรลดลง ��.�� ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที�แลว้ 

 

รายได้ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมสาํหรับไตรมาส �/����  จาํนวน �,���.�� ลา้นบาท เพิ�มขึ�น ���.�� ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ 19.45 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/2556 ที�มีรายไดร้วมจาํนวน 846.29 ลา้นบาท  ซึ�งสรุปไดด้งันี�  
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1. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�ามนัไบโอดีเซล  สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีรายไดเ้พิ�มขึ�น 282.67 ลา้นบาท หรือ

เพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� ซึ�งเป็นผลมาจากบริษทัมีกาํลงัการผลิตสูงขึ�น และไดว้างแผนการขายใหก้บัผูผ้ลิตนํ�ามนั

ภายในประเทศในปริมาณที�สูงขึ�น ในส่วนของกลีเซอรีนและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ มีรายไดล้ดลง 52.94 ลา้นบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 32.64 เนื�องจากเป็นการขายใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศ ราคาขายช่วงไตรมาส 3 มีราคาที�ลดลงจาก

เศรษฐกิจที�ยงัไม่ฟื� นตวั    

2. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�ามนับริโภค สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีรายไดล้ดลง 30.31 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

13.72 เป็นผลมาจากเศรษฐกิจที�ยงัไม่ฟื� นตวั มีการแข่งขนัดา้นราคาสูง ทาํใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งปรับราคาในบางช่วง

เพื�อรักษาฐานลูกคา้ และปริมาณการขายไว ้

3. ส่วนงานรับจา้งกลั�นนํ�ามนัปาลม์ สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557  มีรายไดล้ดลง ��.�� ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 56.13  

4. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�าแข็งและให้บริการท่าเทียบเรือ สําหรับงวดไตรมาส �/���� มีรายไดเ้พิ�มขึ�น 1.43 ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 21.17  

5. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง  สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557  มีรายไดล้ดลง 4.07 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 39.93 

6. รายไดอื้�น สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีรายไดเ้พิ�มขึ�น 0.67 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 16.10 

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมสาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีจาํนวน �,���.�� ลา้นบาท มีจาํนวนเพิ�มขึ�น 269.99 ลา้น

บาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบังวดไตรมาส 3/2556 ที�มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม เท่ากบั ���.�� ลา้นบาท โดย

สรุปไดด้งันี�  

1. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�ามนัไบโอดีเซลสาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  คิดเป็นร้อยละ

��.�� เพิ�มขึ�นร้อยละ 6.81 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/2556 ซึ�งเท่ากบัร้อยละ  90.72   ส่วนกลีเซอรีนและผลิตภณัฑพ์ลอย

ได ้สาํหรับงวดไตรมาส �/���� มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย เท่ากบัร้อยละ 87.91 เพิ�มขึ�นร้อยละ 6.12  เมื�อเทียบกบั

งวดไตรมาส 3/2556 ที�เท่ากบัร้อยละ ��.�� เนื�องจากตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิตมีราคาที�สูงขึ�นตามนโยบายตรึงราคา

ของทางราชการ ทาํใหมี้อตัรากาํไรขั�นตน้ลดลง 

2. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�ามนับริโภค สาํหรับงวดไตรมาส �/����  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็น ร้อยละ 

106.91 ซึ�งเมื�อเทียบกบัอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายในงวดไตรมาส �/���� ซึ� งมีอตัราตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 100.92 

ซึ�งเพิ�มขึ�นร้อยละ �.��  

3. ส่วนงานรับจา้งกลั�นนํ�ามนัปาลม์ สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557  มีอตัราตน้ทุนบริการ เท่ากบัร้อยละ  ��.�� เพิ�มขึ�น 

ร้อยละ 11.85 เมื�อเทียบกบัอตัราตน้ทุนบริการในไตรมาส 3/2556 ซึ�งมีอตัราตน้ทุนบริการ เท่ากบัร้อยละ 52.11    

4. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายนํ�าแขง็และใหบ้ริการท่าเทียบเรือสาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีอตัราตน้ทุนขายลดลง

เท่ากบัร้อยละ 2.21  

5. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง  สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบัร้อยละ 223.07 ซึ�งเพิ�มขึ�น

ร้อยละ 150.97 เมื�อเทียบกบังวดไตรมาส 3/2556 ที�มีอตัราตน้ทุนบริการเท่ากบัร้อยละ 72.10 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย สาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีจาํนวน 13.69 ลา้นบาท  เพิ�มขึ�นจาํนวน 4.94 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อย

ละ 56.44 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/2556 ที�มีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 8.75 ลา้นบาท กลุ่มค่าใชจ่้ายในการขายสาํคญัเป็นค่าใชจ่้าย

ในการขนส่งและประกนัภยัสินคา้  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารสาํหรับงวดไตรมาส 3/2557  มีจาํนวน 14.84 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2.03 ลา้นบาท หรือลดลง 

ร้อยละ 12.04 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/2556 ที�มีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 16.87 ลา้นบาท  

 

ต้นทุนทางการเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับงวดไตรมาส 3/2557 มีจาํนวน 6.84 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 3.86 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

36.06 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 3/2556 ที�มีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 10.69 ลา้นบาท ทั�งนี�การลดลงของตน้ทุนทางการเงิน เนื�องจาก

เงินกูย้ืมที�ลดลง 

 

  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                           
                            (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 

                        กรรมการผูจ้ดัการ  


