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วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

 
เร่ือง การขอพ้นเหตเุพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Resume Trading) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อสนเทศของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 
 

ตามที่ผู้สอบบญัชีเดิม (บริษัท ส านกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั 
(มหาชน) (AIE) และบริษัทย่อยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของ AIE และบริษัท
ย่อย เนื่องจากถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในด้านต้นทุนขายและสินค้า
คงเหลอืที่ไมม่ีประสิทธิภาพอยา่งเพียงพอ รวมถึงการใช้สนิทรัพย์ของกิจการอาจไม่เหมาะสม จึงท าให้ข้อมลูและหลกัฐาน
เก่ียวกบัการผลิตไม่สมเหตสุมผล รวมถึงการควบคมุการน าวตัถดุิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานผลติของ  AIE ที่ไม่
อาจแน่ใจถึงความครบถ้วนถกูต้องของข้อมูลและหลกัฐานได้ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบญัชีอื่นที่
เก่ียวข้อง และส านกังาน ก.ล.ต. ได้มีค าสัง่ให้ AIE ให้ความร่วมกบัผู้สอบบัญชีในการแก้ไขงบการเงินดงักล่าว อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้น าสง่งบการเงินที่ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ให้แก้ไขลา่ช้า จึงเป็นเหตใุห้หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถกูเพิก
ถอน 

ปัจจุบัน บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพิกถอนแล้ว โดยการน าส่งงบการเงินที่
ส านกังาน ก.ล.ต. สัง่แก้ไขตัง้แตง่บการเงินประจ าปี 2557 งบการเงินไตรมาสที ่1-3 ปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 
ครบถ้วนแล้ว รวมทัง้บริษัทสามารถน าสง่งบการเงินภายในเวลาที่ก าหนดอยา่งน้อย 2 งวดติดตอ่กนั เร่ิมตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 
ปี 2561 จนถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเง่ือนไขที่ไม่เก่ียวกับ
ข้อบกพร่องในระบบควบคมุภายใน และไมถ่กูจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร จึงมีหนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
เพื่อขอกลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา AIE ได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตแุห่งการเพิกถอนหลกัทรัพย์จด
ทะเบียน โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 
ที่มาของการเข้าเหตุอาจถกูเพิกถอน 

เนื่องด้วยผู้สอบบญัชีเดิมของ AIE ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2557 (ก่อนปรับปรุงใหม่) จากการ
ถกูจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหารตามที่กลา่วข้างต้น และส านกังาน ก.ล.ต. ได้มีค าสัง่ให้ AIE ให้ความร่วมมือ
กบัผู้สอบบญัชีในการแก้ไขงบการเงินดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้น าสง่งบการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. สัง่ให้แก้ไขลา่ช้า 
จึงเป็นเหตใุห้หลกัทรัพย์ของบริษัทเข้าขา่ยอาจถกูเพิกถอน 
 
 
 



 

    ท่ีตั้ง      55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           2 of 12                     
              55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 การแก้ไขเหตุอาจถกูเพิกถอน 

AIE ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีผู้ สอบบัญชีเดิมไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2557 (ฉบับที่ส านกังาน 
ก.ล.ต.สัง่ให้แก้ไข) และปฏิเสธการเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยบริษัทได้เร่งการสรรหาผู้สอบบญัชีรายใหม่ จนกระทัง่
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั (ANS หรือ ผู้สอบบญัชีใหม่) ตอบรับการเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท ทัง้นี ้ผู้บริหารบริษัท
ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ สอบบัญชีใหม่ และฝ่ายที่เก่ียวข้องในการได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอน 
ตามล าดบั ดงันี ้

1. บริษัทได้ออกหนังสือเชิญไปยงัผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. กว่า 20 ราย ในช่วงปี 
2558 เพื่อเชิญเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2557 เป็นต้นมา ซึง่ในการออกหนงัสือ
เชิญผู้สอบบญัชีในครัง้นัน้ ANS ได้ตอบรับการเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท แต่ ANS ยอมรับการตรวจสอบ
งบการเงินประจ าปี 2558 เป็นต้นมา ทัง้นี ้ANS ยกเว้นการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2557 เนื่องจากใน
เวลานัน้ ไมท่ราบประเด็นทางบญัชีที่เป็นเหตใุห้ผู้สอบบญัชีรายเดิมไมแ่สดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ าปี 
2557  

2. บริษัทแตง่ตัง้บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั (Honor หรือ IA) ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
โดยการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) ท าการตรวจสอบเอกสารประกอบในการจดัท างบการเงินประจ าปี 2557 
ทัง้หมด (100%) รวมถึงความเหมาะสมและถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ทางบญัชีในการปรับปรุงการบนัทกึบญัชี 
โดยออกรายงานการตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา
รับงานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2557 ของผู้สอบบญัชี ซึ่งจากการ Special Audit พบข้อบกพร่องของ
ระบบควบคุมภายในตามที่ผู้สอบบญัชีเดิมได้รายงานข้อเท็จจริงไว้  เนื่องจากข้อมลูมีความสอดคล้องและ
เป็นเร่ืองที่เก่ียวโยงกนั จากการเปรียบเทียบรายการซือ้วตัถดุิบเพื่อผลติและการรับวตัถดุิบเพื่อการรับจ้างผลิต 
กบัรายงานขายสนิค้าและสง่สนิค้าของการรับจ้างผลติ พบวา่ มีการสง่มอบสนิค้ารับจ้างผลติเกินกวา่ปริมาณ
วตัถดุิบที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างผลิต ซึ่งฝ่ายบญัชีของบริษัทได้ปรับปรุงรายการบนัทกึบญัชีจากเดิมบนัทกึบญัชี
รายการผลติเพื่อขาย เป็นรายการรับจ้างผลิต สง่ผลให้ปี 2557 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิลดลง
จากเดิม 96.88 ล้านบาท เป็น 90.67 ล้านบาท คิดเป็นอตัราเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6.20 ไม่ส่งผลกระทบต่อ
งบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั และผลกระทบดงักลา่วไมท่ าให้สว่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทต ่ากวา่ศนูย์  

3. ส าหรับประเด็นเก่ียวกบัผลผลิต (production yield) จากการผลิตไบโอดีเซลที่ต ่ากว่าปกติ ที่ ANS ได้ตรวจ
พบในปี 2558 นัน้ จากการตรวจสอบของศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบว่าปริมาณน า้มันที่สญูเสียไปในส่วนกระบวนการล้างน า้สอดคล้องกับ Yield 
การผลติน า้มนัท่ีบริษัทรายงาน สว่นการสญูเสยีน า้มนัหายไปในกระบวนการท่ีสง่ผลให้ Yield ลดต ่าผิดปกติ 
สนันิษฐานจากการแยกชัน้ไม่สมบูรณ์ ซึ่ง ANS ได้ทดสอบการค านวณและตรวจสอบหลกัฐานประกอบ
ข้อมลูการผลติที่เก่ียวข้องพบวา่เป็นไปตามค าอธิบายของฝ่ายบริหาร 

4. บริษัทวา่จ้าง Honor ตอ่เนื่องในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน โดยบริษัทปรับปรุงระบบควบคมุภายในโดยก าหนด
นโยบายในการควบคุมวิธีการน าวตัถุดิบและสินค้าเข้าและออกจากโรงงานเพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงและ
แก้ไขระบบการท างานในสว่นงานต่าง ๆ ทกุระบบเพื่อให้รัดกุมและครอบคลมุมากขึน้  รวมถึงแก้ไขปรับปรุง
ระบบการท างานต่างๆ ตามรายงานสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 
2558 –2561 (Managerial Letter) ของ ANS รวมถึง ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตร
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 มาสจาก Honor ซึง่ไมพ่บข้อบกพร่องเดียวกนักบัท่ีเคยเกิดขึน้ในปี 2557 แต่อยา่งใด และไม่พบข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส าคัญต่อความน่าเช่ือถือของระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินที่มี
สาระส าคญั ทัง้นี ้บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการติดตามประเด็นระบบควบคุมภายในจากผู้สอบภายใน 
(อ้างอิงรายงานตรวจสอบภายในประจ าไตรมาส 1 ปี 2562) และประเด็นจากผู้สอบบญัชี (ไม่มีข้อสงัเกตุ
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุมภายในทางบญัชีประจ าปี 2561) เพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอยู่ในการ
ควบคมุของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารในการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จในเวลาที่
เหมาะสม อีกทัง้ ANS ได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิน้ไตรมาส เพื่อความ
นา่เช่ือถือของข้อมลูสนิค้าคงเหลอื 

นอกจากการด าเนินการข้างต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ก าหนดให้มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งสว่น
งานหลกัๆ ได้แก่ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายผลิต และฝ่ายบญัชี เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรายงานผลข้อมลูต่างๆ ใน
เชิงวิเคราะห์ และรายงานการเปรียบเทียบข้อมลูของทัง้ 3 ฝ่าย เช่น อตัราผลผลติ อตัราการใช้วตัถดุิบ และ
ความแตกต่างจากการตรวจนบัสินค้า เป็นต้น เพื่อฝ่ายบริหารจะได้เข้าถึงปัญหาได้เร็วขึน้ สามารถแก้ไข
ภายในเวลาที่เหมาะสม และจดัท างบการเงินรายเดือนเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทในแตล่ะเดือน และจดัสง่งบการเงินรายไตรมาสและรายปี
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯในเวลาที่ก าหนด 

5. ส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้บริหารบริษัท (กรรมการผู้ จัดการ และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน) 
จากการบกพร่องในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท เป็นผลให้ผู้บริหารดงักลา่วขาด
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการ และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และได้ลาออกจากการด ารงต าแหนง่กรรมการ 
และผู้บริหารทนัที ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที1่7 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ
แต่งตัง้ผู้บริหารทดแทนที่พ้นจากต าแหน่ง ทัง้นี ้ภายหลงั ANS ทราบประเด็นการกลา่วโทษ และผลการตรวจสอบ
พิเศษจาก IA ร่วมกบัพิจารณาสภาพแวดล้อมการตรวจสอบทางบญัชี และคณุลกัษณะของกรรมการและ
ผู้บริหารบริษัท ทาง ANS จึงตอบรับการเป็นผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี 2557 ของบริษัท  

 
คุณสมบัติตามเกณฑ์การขอย้ายกลับมาท าการซือ้ขาย 
1. ผู้สอบบญัชีของบริษัท (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั) ได้ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่ส านกังาน ก.ล.ต. 

สัง่แก้ไขตัง้แต่งบการเงินประจ าปี 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 1-3 ปี 2558 และงบการเงินประจ าปี 2558 ซึ่งได้
น าส่งต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (งบ
การเงินไตรมาสที่ 1-3 ปี 2559 และงบการเงินประจ าปี 2559 ได้น าสง่ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้วเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

2. บริษัทสามารถน าส่งงบการเงินภายในเวลาที่ก าหนดอย่างน้อย 2 งวดติดต่อกัน เร่ิมตัง้แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
จนถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเง่ือนไขที่ไม่เก่ียวกับ
ข้อบกพร่องในระบบควบคมุภายใน และไมถ่กูจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบโดยผู้บริหาร นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีไม่
พบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในทางบญัชี 

3. บริษัทได้ปรับปรุงระบบควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในแล้ว พร้อมก าหนด
มาตรการในการก ากบัดแูลติดตามอยา่งใกล้ชิดเพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาดงัที่เกิดขึน้ในอดีต 
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 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562  และวันที่  14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมี

คณะกรรมการตรวจสอบครบทัง้ 3 ทา่น เข้าร่วมประชมุด้วยได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
แล้ว โดยบริษัท ออนเนอร์ แอนด์ แอดไวซอร่ี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทก าหนดให้มีการตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส ได้ตรวจสอบและติดตามประเด็นระบบการควบคุมภายในที่เกิดขึน้ในอดีตพบว่า
บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขครบถ้วนแล้ว และจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัตอ่ความนา่เช่ือถือของระบบการควบคมุภายในท่ีมีผลกระทบตอ่การตรวจสอบงบการเงิน  

อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจระบบการควบคุมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งเป็นการ
ขยายขอบเขตการตรวจเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทเพิ่งได้รับเอกสารรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติขอ ง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในวนัที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีข้อเสนอแนะต่างๆ อาทิเช่น การก าหนด
นโยบายและหลกัเกณฑ์การต่อต้านคอร์รัปชัน่ไม่ชดัเจนและไม่ครบถ้วน กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
การระบหุน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ต้องติดตามและประเมินผลมาตรการการป้องกนัคอร์รัปชัน่อย่างชดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเก่ียวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการปรับปรุงแล้ว โดย
จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิในเดือนกรกฎาคม 2562 และบงัคบัใช้ตอ่ไป 

 
ผลการด าเนินงานของบริษัทและแผนการด าเนินงานในอนาคต 

สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบการเงนิรวม 
(สอบทาน) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รวมรายได้ 424.02 100.00 1,562.80 100.00 2,461.06 100.00 3,489.97 100.00 

รายไดจ้ากการขาย 412.51 97.12 1,459.23 92.89 2,176.30 88.43 3,416.58 97.90 

รายไดจ้ากการรับจ้างผลิต 5.07 1.19 49.46 3.15 77.03 3.13 32.58 0.93 

รายไดจ้ากการเดินเรือ 6.44 1.52 54.11 3.44 32.92 1.34 29.94 0.86 
รวมต้นทุนขายและบริการ 448.36 105.74 1,534.44 98.19 2,399.58 95.82 3,323.36 95.23 

ตน้ทนุขาย 436.78 105.88 1,444.40 98.98 2,295.83 91.68 3,267.53 93.63 

ตน้ทนุการรับจ้างผลิต      3.72 73.37 36.37 73.53 62.98 2.52 26.85 0.77 

ตน้ทนุบริการเดินเรือ 7.86 122.02 53.67 99.19 40.77 1.63 28.98 0.83 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น (24.34) (5.74) 28.36 1.81 (113.33) (4.96) 155.74 4.48 

รายได้อ่ืน 0.74 0.17 8.12 0.52 174.81 7.10 10.87 0.31 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (23.60) (5.57) 36.48 2.33 61.48 2.50 166.61 4.77 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 4.43 1.05 8.33 0.53 11.95 0.48 32.32 0.93 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 15.57 3.67 79.87 5.11 90.95 3.63 81.64 2.34 

ผลขาดทนุจากการด้อยค่า ท่ีดิน อาคาร และ 0.00 0.00 17.40 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 
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สรุปรายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบการเงนิรวม 
(สอบทาน) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม  
(ตรวจสอบ) 

สิน้สุด 31 มี.ค. 62 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 59 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

อปุกรณ์ 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษี 

(43.60) (10.28) (69.12) (4.43) (41.42) (1.68) 52.65 1.51 

ต้นทนุทางการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 0.07 8.01 0.23 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (43.60) (10.28) (69.12) (4.43) (43.15) (1.75) 44.64 1.28 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคล (0.02) (0.00) (3.20) (0.20) (29.13) (1.18) (1.93) 0.06 

ผลก าไรจากโครงการผลประโยชน์ของ
พนกังาน 

0.00 0.00 2.29 0.15 0.00 0.00 1.38 0.04 

ภาษีเงินได้เก่ียวกบัOCIของก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน 

0.00 0.00 (0.49) (0.03) 0.00 0.00 (0.30) (0.01) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (43.62) (10.28) (70.52) (4.49) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 

การแบง่ปัน (ขาดทนุ) ก าไร         

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (43.62) (10.28) (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (43.62) (10.28) (72.32) (4.60) (72.28) (2.94) 43.78 1.25 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) (0.0083)  (0.015)  (0.016) 
 

0.01 
 

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท/หุ้น) 0.25  0.25  0.25 
 

1.00 
 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น 0.34  0.35  0.38  0.40  

จ านวนหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 5,232.29  5,232.29  4,520.00 
 

4,520.00 
 

 
รายได้จากการขายและบริการ 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,562.80 ล้านบาท ลดลง 723.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.64 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 เทา่กบั 424.02 ล้านบาท ลดลง 18.04 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 4.08 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงของรายได้สามารถสรุปได้
ดงันี ้

รายได้จากการขายไบโอดีเซล น า้มันบริโภค และผลพลอยได้  

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น า้มันบริโภค และผลพลอยได้ 1,459.23 ล้านบาท ลดลง 
717.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.95 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน และส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัท
มีรายได้จากการขายไบโอดีเซล น า้มนับริโภค และผลพลอยได้ 412.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
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 ละ 0.19 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณขายไบโอดีเซล และ

ปริมาณการขายน า้มนับริโภค มีปริมาณการจ าหนา่ยสินค้ารวมในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.57  เมื่อเทียบกบั
ไตรมาส 1 ปี 2561 แม้ราคาขายเฉลีย่ตอ่หนว่ยสินค้าที่กลา่งข้างต้นในไตรมาส 1 ปี 2562 จะลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 
ร้อยละ 19.35 โดยสาเหตขุองรายได้ที่เปลีย่นแปลงเกิดจากการเปลีย่นแปลงของปริมาณขายและราคาขายตอ่หนว่ยสนิค้า 
แบง่ตามกลุม่สนิค้า ดงันี ้

- ไบโอดีเซล : ในปี 2561 รายได้จากการขาย 1,295.07 ล้านบาท ลดลง 635.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
32.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 18.32 จากการแข่งขันในการให้
สว่นลดจากราคาประกาศของไบโอดีเซล ท าให้บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้ารายเดิมบางรายน้อยลง และ
การลดลงของราคาขายซึ่งเป็นผลจากการปรับตวัลงอย่างต่อเนื่องของราคาน า้มนัปาล์มดิบ (วตัถดุิบหลกั) 
และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 รายได้จากการขาย 333.91 ล้านบาท ลดลง 52.45 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 13.58 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของราคาขายร้อยละ 25.89 ในขณะที่ปริมาณขายไบโอดีเซล
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.80 เนื่องจาก บริษัทได้รับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าเพิ่มขึน้จากลกูค้าบางรายที่ไม่ได้รับในไตรมาส 
1 ปี 2561   

- น า้มันบริโภค : ในปี 2561 รายได้จากการขาย 86.63 ล้านบาท ลดลง 43.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
33.59 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 15.99 เนื่องจากในปัจจุบนัการขาย
น า้มนับริโภค บริษัทมุง่เน้นให้มีการขายในลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมเป็นหลกั โดยมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะ
สัน้ ก าหนดปริมาณและระยะเวลาการจดัสง่ ท าให้บริษัทสามารถวางแผนในการจดัหาวตัถดุิบภายใต้ต้นทนุ
ขายที่บริษัทฯก าหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการผันผวนของราคาวตัถดุิบ แลงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 
2562 รายได้จากการขาย 67.77 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 67.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก ในไตรมาส 
1 ปี 2561 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการขายน า้มันบริโภคเป็นการรับจ้างผลิตแทน จึงไม่มีการขายน า้มัน
บริโภคในช่วงเวลาดงักลา่ว 

- ผลพลอยได้ : ในปี 2561 รายได้จากการขาย 77.53 ล้านบาทลดลง 38.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.98 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 48.78 ในขณะท่ีราคาขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 
30.85 จากการปรับขึน้ของราคาขายเป็นไปในทิศทางเดียวกบัความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นผลจากการ
ลดลงของปริมาณผลผลติไบโอดีเซลในตลาดที่ลดลง และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 รายได้จาก
การขาย 10.84 ล้านบาท ลดลง 14.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.29 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ซึง่เป็นผลจากการลดลงของราคาขายร้อยละ 36.25 และปริมาณขายลดลงร้อยละ 41.81 เนือ่งจาก 
บริษัทไมไ่ด้จ าหนา่ยกลเีซอรีนดิบ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2561 เนื่องจากต้องการเก็บไว้เป็นวตัถดุิบส าหรับการ 
Commissioning เคร่ืองจกัรผลติกลเีซอรีนบริสทุธ์ิ ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการขายผลพลอยได้ใน
สว่นท่ีมีปริมาณคงเหลอืจากความต้องการใช้ในการผลติไบโอดีเซลเทา่นัน้ 

 

รายได้จากการรับจ้างผลิต  

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลติ 49.46 ล้านบาท ลดลง 27.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.79 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตเุกิดจากการยกเลกิสญัญากบัลกูค้าในเดือนพฤษภาคมและเดือนกนัยายน 2561 
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 เนื่องจากลกูค้าไมส่ามารถปฏิบตัิได้ตามสญัญาลดลง 22.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 และความต้องการใช้วตัถดุิบ

เพื่อผลติน า้มนัไบโอดีเซลของลกูค้าลดลง 5.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.50  

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลติ 5.07 ล้านบาท  ลดลง 11.58 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.55 เมื่อเปรียบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการยกเลกิสญัญาของ
ลกูค้าตามที่กลา่วข้างต้น 

 

ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง  

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือขนสง่ 54.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 64.37 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่น เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยอ่ยให้บริการเดินเรืออยา่งตอ่เนื่อง ภายหลงัจากหยดุ
ให้บริการเดินเรือชัว่คราวและจอดซอ่มแซม่ใหญ่ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเดินเรือขนสง่ 6.44 ล้านบาท 
ลดลง 7.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.93 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการหยดุให้บริการ
เดินเรือ เนื่องจากจอดซอ่มและตรวจสอบประจ าปีในชว่งเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม 2562  
 

รายได้อ่ืน 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้คา่เช่าถงัเก็บน า้มนั, รายได้จากการจ าหนา่ยเศษวสัด,ุ 
ดอกเบีย้รับ, ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงินลงทนุระยะสัน้, ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  เป็นต้น 8.12 ล้านบาท ลดลง 
166.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 914.03 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมกี าไรจากการขายอาคาร
และสิง่ปลกูสร้างซึง่ไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยจ านวน 156.57 ล้านบาท 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมีรายได้อื่น 0.73 ล้านบาท ลดลง 1.72 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทยีบชว่งเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากดอกเบีย้รับ และก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่
เงินลงทนุระยะสัน้ และการจ าหนา่ยเศษวสัดลุดลง 

 

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 1,534.42 ล้านบาท ลดลง 865.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.05 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัของผลขาดทนุที่ลดลงเป็นผลจากปริมาณขายที่ลดลงในขณะที่ต้นทนุขายปรับตวั
ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้หมุนเวียนไม่เกิน 45 วนั  และการปรับขึน้-ลงของ
น า้มนัปาล์มดิบในปี 2561 (ที่มีราคาปรับขึน้-ลงอยูร่ะหวา่งราคา 23.00 – 16.00 บาท มีสว่นต่างราคาเท่ากบั 7.00 บาท/
กิโลกรัม) ก็ยงัมีส่วนต่างน้อยกว่าปี 2560 (ที่มีราคาปรับขึน้-ลงอยู่ระหว่างราคา 32.00 – 19.00 บาท มีส่วนต่างราคา
เทา่กบั 13.00 บาท/กิโลกรัม) (ที่มา:กรมการค้าภายใน) และในปี 2561 ราคาน า้มนัปาล์มดิบปรับตวัต ่าสดุในรอบกว่า 10 

ปีที่ผ่านมา  โดยบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทนุจาก Stock loss ซึ่งได้บนัทึกค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (NRV) ณ 31 ธันวาคม 
2561 จ านวน 2.75 ล้านบาท  รวมถึงการตัง้ด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อย (AIL) จ านวน 17.31 ล้านบาท และค่าเผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญูจ านวน  2.78 ล้านบาท 
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 ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 448.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

4.71 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัของผลขาดทนุท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลจากต้นทนุขายปรับตวัเพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปีก่อน  ถึงแม้ว่าบริษัทจะยงัคงนโยบายการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือให้หมนุเวียนไม่เกิน 45 วนั  
แต่การปรับราคาลงของน า้มนัปาล์มดิบในไตรมาส 1 ปี 2562 มีราคาปรับลดลงอยู่ระหว่างราคา 17.00 – 14.75 บาท มี
สว่นตา่งราคาเท่ากบั 2.25 บาท/กิโลกรัม ในขณะท่ี ไตรมาส 1 ปี 2561 มีราคาปรับขึน้-ลงอยู่ระหวา่งราคา 21.00 – 19.50 
บาท มีสว่นต่างราคาเท่ากบั 1.50 บาท/กิโลกรัม (ที่มา:กรมการค้าภายใน)  โดยบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทนุจาก Stock loss 

ซึ่งได้บนัทึกค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 19.25 ล้านบาท  รวมถึงการตัง้ด้อยค่าเงิน
ลงทนุในบริษัทยอ่ย (AIL) จ านวน 2.0 ล้านบาท โดยสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงของรายได้สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ต้นทุนขายไบโอดีเซล  น า้มันบริโภค และผลพลอยได้   

ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายไบโอดีเซล  น า้มนับริโภค และผลพลอยได้ 1,444.40 ล้านบาท ลดลง 851.43 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 37.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนขายและ
บริการ 436.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 34.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.56 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน สาเหตุ
หลกัเกิดจากการรับต้นทนุวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในราคาสงูก่อนราคาวตัถุดิบจะปรับตวัลดลงในเวลาต่อมา 
และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุผลพลอยได้โดยมีสาเหตเุดียวกนักบัปี 2561 โดยมีสาเหตแุบง่ตามกลุม่สนิค้า ดงันี ้

- ไบโอดีเซล : ในปี 2561 มีต้นทนุขาย 1,284.83 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายไบโอดีเซลร้อยละ 
99.21 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.13 เนื่องจากสว่นต่างจากการปรับตวัขึน้-ลงของราคาน า้มนัปาล์ม
ดิบในปี  2561 นัน้มีความผนัผวนน้อยกว่าในปี 2560 อีกทัง้ บริษัทสามารถควบคมุเปอร์เซ็นต์การสญูเสีย
จากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  และพยายามบริหารจัดการวัตถุดิบและสินค้าให้มีอัตราการ
หมนุเวียนของสินค้าที่เร็วขึน้และเก็บสต็อกไว้ให้อยูร่ะหวา่ง 30-45 วนั และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 
2562 บริษัทมีต้นทุนขาย 365.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนขายไบโอดีเซลร้อยละ 109.44 ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.91 สาเหตเุกิดจากผลขาดทนุของต้นทนุวตัถดุิบคงเหลือที่มี
ราคาสงูกวา่ราคาขายไบโอดีเซลเนื่องจากจากราคาตลาดของวตัถดุิบปรับราคาลดลง 

- น า้มันบริโภค : ในปี 2561 มีต้นทนุขาย 76.49 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายน า้มนับริโภคร้อยละ 
88.29 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 9.01 และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย 
56.55 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายน า้มนับริโภคร้อยละ 83.44 (งวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 
2561 ไม่มียอดขาย) เนื่องจากบริษัทบริหารจดัการการสัง่ซือ้วตัถดุิบตามปริมาณและราคาต้นทนุที่ เสนอ
ขาย (Made to Order) เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบ  

- ผลพลอยได้ : ในปี 2561 มีต้นทุนขาย 83.09 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต้นทุนขายผลพลอยได้ร้อยละ 
107.17 เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 22.67 และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 มีต้นทนุขาย 14.79 
ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นต้นทนุขายผลพลอยได้ร้อยละ 136.53 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 51.12 คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 59.76 เนื่องจากบริษัทก าหนดให้ราคาต้นทนุขายเป็นไปตามราคาตลาด
ของสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ส าหรับในไตรมาส 1-3 ปี 2561 แต่เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ราคา
ตลาดของสนิค้าปรับลดลงจึงท าให้ต้นทนุขายสงูกวา่ราคาขาย เป็นผลให้เกิดขาดทนุขัน้ต้น และในไตรมาส 
4 ปี 2561 บริษัทไม่ได้ขายผลพลอยได้ชนิดกลีเซอรีนดิบ เนื่องจากบริษัทต้องการจัดเก็บกลีเซอรีนดิบ
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 ทัง้หมดไว้ใช้ในการผลิตกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ และบริษัทได้ปันสว่นต้นทนุของผลพลอยได้ ตามราคาขายของ

สนิค้าที่ผลติจากผลพลอยได้หกัด้วยต้นทนุผลติสินค้า ซึง่การปันสว่นต้นทนุสินค้าตามราคาขายของสินค้า
หลกัจะท าให้ต้นทุนผลพลอยได้มีราคาสงูขึน้ มีผลท าให้ต้นทุนการขายสินค้าหลกั (ไบโอดีเซล) มีต้นทุน
ขายลดต ่าลง   
 

ส่วนงานรับจ้างผลิต 

ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุสว่นงานรับจ้างผลติ 36.37 ล้านบาท ลดลง 26.61 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 42.25 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการยกเลกิสญัญากบัลกูค้าน า้มนับริโภค 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมต้ีนทนุสว่นงานรับจ้างผลติ 3.72 ล้านบาท ลดลง 8.43 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 69.38 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที่ก่อน สาเหตหุลกัเกิดจากการยกเลกิสญัญาของลกูค้า
ตามทีก่ลา่วข้างต้น 

 
ส่วนงานให้บริการเดินเรือขนส่ง  

ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุจากการให้บริการเดินเรือขนสง่ 53.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 31.63 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีกอ่น โดยต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้แปรผนัตามการให้บริการเดินเรือที่เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมต้ีนทนุจากการให้บริการเดินเรือขนสง่ 7.86 ล้านบาท 
ลดลง 5.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.65 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการหยดุให้บริการ
เดินเรือ เพื่อจอดซอ่มและตรวจสอบประจ าปีในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม 2562   

 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการขาย 27.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 133.40 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 126.47 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก สว่นตา่งจากการปรับตวัขึน้-ลงของราคาน า้มนัปาล์มดิบในปี  2561 นัน้มคีวาม
ผนัผวนน้อยกวา่ในปี 2560 ขณะที่บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการ 0.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนทีม่ี
ขาดทนุขัน้ต้น 7.85 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากให้บริการเดินเรืออยา่งตอ่เนื่อง ภายหลงัจากหยดุให้บริการเดินเรือ
ชัว่คราวและจอดซอ่มแซม่ใหญ่ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2560 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมีขาดทนุขัน้ต้นจากการขาย 22.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36.81 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 265.01 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก ต้นทนุขายปรับตวัเพิ่มขึน้
จากราคาน า้มนัปาล์มดิบ (วตัถดุบิหลกั) ปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจาก Stock loss ซึง่ได้บนัทกึคา่
เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง (NRV) ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 19.25 ล้านบาท และการตัง้ด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
(AIL) จ านวน 2.0 ล้านบาท และมีขาดทนุขัน้ต้นจากการให้บริการ 1.42 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที่
มีขาดทนุขัน้ต้น 0.02 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการหยดุให้บริการเดินเรือเพื่อจอดซอ่มและตรวจสอบประจ าปีในช่วง
เดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคม 2562   
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ในปี 2561 บริษัทมคีา่ใช้จา่ยในการขายเก่ียวกบัคา่ขนสง่สนิค้าภายในประเทศ 8.33 ล้านบาท ลดลง 3.61 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.25 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 เป็นเง่ือนไขการรับสนิค้าหน้าโรงงานมากกวา่
จดัสง่ถงึลกูค้า และเป็นการขายสนิค้าภายในประเทศมากกวา่ 95% ท าให้คา่ใช้จา่ยในการขายเพื่อสง่ออกตา่งประเทศ
ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมคีา่ใช้จ่ายในการขาย 4.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2.62 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 144.75 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นเง่ือนไขการจดัสง่
สนิค้าถึงลกูค้า 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 97.27 ล้านบาท เพิ่มขีน้ 6.32 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 6.95 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีการบนัทกึคา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุใน AIL จ านวน 17.31 ล้านบาท 
และคา่เผ่ือการด้อยคา่ใน ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของ AIPTจ านวน 17.40 ล้านบาท   

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมคีา่ใช้จ่ายในการบริหาร 15.57 ล้านบาท ลดลง 4.03 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.56 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากผลขาดทนุจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ
ลดลง 1.87 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบคุคลลดลง  2.76 ล้านบาท     

 
ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 และงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2562 บริษัทไมม่ีการขอรับการสนบัสนนุสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 72.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 เนื่องจากราคา
น า้มนัปาล์มดิบปรับตวัต ่าสดุในรอบกว่า 10 ปีที่ผ่านมา  โดยบริษัทได้รับรู้ผลขาดทนุจาก Stock loss ซึง่ได้บนัทึกค่าเผ่ือ
มลูคา่สนิค้าลดลง (NRV) ณ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 2.75 ล้านบาท รวมถึงการตัง้ด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (AIL) 
จ านวน 17.31 ล้านบาท และคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน  2.78 ล้านบาท  

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุ 31 มนีาคม 2562 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 43.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 37.40 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 601.29 เนื่องจากต้นทนุขายปรับตวัเพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน การปรับราคาลงของน า้มนัปาล์มดิบใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 (ทีม่ีราคาปรับลดลงอยูร่ะหวา่งราคา 17.00 – 14.75 บาท มีสว่นตา่งราคาเทา่กบั 2.25 บาท/กิโลกรัม) 
ในขณะท่ี ไตรมาส 1 ปี 2561 (ทีม่ีราคาปรับขึน้-ลงอยูร่ะหวา่งราคา 21.00 – 19.50 บาท มีสว่นตา่งราคาเทา่กบั 1.50 
บาท/กิโลกรัม) (ทีม่า:กรมการค้าภายใน) บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจาก Stock loss ซึง่ได้บนัทกึคา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง 

(NRV) ณ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 19.25 ล้านบาท รวมถึงการตัง้ด้อยคา่เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (AIL) จ านวน 2.0 
ล้านบาท 



 

    ท่ีตั้ง      55/2 หมู่ 8 ถ. เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเด่ือ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  Tel. (66) 0-34877485 - 8 Fax. (66) 0-34877491 – 2           11 of 12                     
              55/2 Moo 8 Sethakit 1 Rd., Klongmadua, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110 Thailand. E-mail: aienergy@aienergy.co.th 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา ราคาน า้มนัปาล์มดิบซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัที่มีสดัสว่นเป็นร้อยละ 90 ของวตัถดุิบเพื่อการผลิต

สนิค้าของบริษัท มีความผนัผวนและปรับตวัลดลงอย่างตอ่เน่ือง ซึ่่งเป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้บริษัทมีผลด าเนินงานขาดทนุสทุธิ 
เนื่องจากราคาขายน า้มนัไบโอดีเซลปรับตวัลดลงตามราคาน า้มนัปาล์มดิบในตลาด ในขณะที่ราคาต้นทนุน า้มนัปาล์มดิบ
ของบริษัทไม่สามารถปรับตวัลดลงได้ทนัตามราคาน า้มันปาล์มดิบในตลาด จึงท าให้บริษัทมีราคาขายน า้มนัไบโอดีเซลที่
ต ่ากวา่ราคาทนุ พร้อมการบนัทกึคา่เผ่ือมลูค่าสินค้าลดลง (NRV) ในบางไตรมาสที่ผา่นมาสง่ผลกระทบต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของบริษัท ซึง่สถานการณ์ดงักลา่วสง่ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์มทัง้หมดในภาพรวม 
ปัจจบุนับริษัทใช้กลยทุธ์ก าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิรับมือกบัความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบ โดยเน้น
ให้ความส าคญัในการบริหารจดัซือ้และจดัการวตัถดุิบ ให้มีอตัราการหมุนเวียนของสินค้าที่เร็วขึน้และเก็บสต็อกไว้ 30-45 
วนั เพียงพอส าหรับการผลติและจดัสง่ในแตล่ะเดือนภายใต้สญัญาค าสัง่ซือ้รายไตรมาสและรายปีเทา่นัน้  

 
หมายเหตุ: *ราคา ณ วนัที่ 13 พฤษภาคม 2562     
ที่มา: ราคาน า้มนัปาล์มดิบเฉลี่ยตอ่เดอืน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

       
จากการผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบข้างต้น สะท้อนให้เห็นวา่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ประกอบการอื่นๆ 

ในอตุสาหกรรมการผลติและจ าหน่ายน า้มนัไบโอดีเซลจากน า้มนัปาล์มดิบนัน้มีปัจจยัความเสี่ยงหลกัที่มีอยู่ตามลกัษณะ
การด าเนินงานของบริษัท (Inherent Risk) ท่ีสร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ ความเสี่ยง
จากความผนัผวนของราคาน า้มนัปาล์มดิบ โดยปัจจยัที่สง่ผลกระทบ ได้แก่ การแทรกแซงด้านราคาน า้มนัปาล์มดิบของ
ภาครัฐ การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการบริโภค และสภาพภมูิอากาศ แต่นโยบายดงักลา่วและการควบคมุ
อตัราการสญูเสยีก็ไมส่ามารถก าจัดความเสีย่งข้างต้นได้ทัง้หมด เพียงแตช่่วยบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯเทา่นัน้ 

ดงันัน้ บริษัทจึงได้ลงทนุเพิ่มเติมในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกลีเซอรีนบริสทุธ์ิ ซึ่งเป็นการเพ่ิมมลูค่าผลพลอยได้ 
กลีเซอรีนดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตน า้มนัไบโอดีเซล ซึ่งมีก าลงัการผลิตที่ 100 ตนักลีเซอรีนบริสทุธ์ิต่อวนั (pharmaceutical 
grade) และได้ด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว 100% (อยู่ระหว่างการ Commissioning) คาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกดั (มหำชน) 
AI Energy Public Company Limited 
ทะเบียนเลขที ่ 0107556000311 
 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และสามารถสร้างมลูค่าเพิ่มแก่ผลพลอยได้ สร้างผลก าไร และลดต้นทนุในสินค้าหลกั (ไบโอดีเซล) ได้ 

โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มก าไรขัน้ต้นรวมของบริษัท ได้ประมาณ 5%-10% ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี ้ด้วยก าลงัการ
ผลิตของโรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสทุธ์ิข้างต้น บริษัทต้องมีการน าเข้ากลีเซอรีนดิบเพิ่มเติมจากสว่นที่ได้จากการผลิตไบโอ
ดีเซลของบริษัท บริษัทจึงก าหนดนโยบายใช้บริการขนสง่ทางเรือของ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (AIL) ในการน าเข้ากลี
เซอรีนดิบจากต่างประเทศ และจดัเก็บกลีเซอรีนดิบที่คลงัน า้มนัของ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินลัส์ จ ากดั (AIPT) 
ที่ ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร อีกครัง้ ซึ่งแผนกลยทุธ์การใช้บริการบริษัทย่อยดงักลา่ว บริษัทคาดว่าจะสามารถลด
ภาวะขาดทนุของบริษัทได้  
  

ส าหรับแผนการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทคาดวา่ความต้องการใช้น า้มนัไบโอดีเซลของทัง้ประเทศเพิ่มขึน้ 
หากมีการก าหนดให้จ าหนา่ยไบโอดีเซล B10 ส าหรับรถทัว่ไป ซึง่จะท าให้ความต้องการน า้มนัไบโอดีเซลทัง้ประเทศเพิ่มขึน้
จาก 4 ล้านลิตรต่อวนั (B7) เป็น 6 ล้านลติรต่อวนั (B10) ทัง้นี ้บริษัทมีก าลงัการผลิตที่เพียงพอและพร้อมรองรับการปรับ
เพิ่มขึน้เชิงปริมาณ   

 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                           
นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนวิบลูย์ 

กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) 

 


