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ท่ี AIE 050/2561 
          วนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงบการเงิน ปี 2560 (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ  ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้ราบผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 
2560 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลประกอบการ 
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 2,461.06 3,489.97 (1,028.92) (29.48) 

ตน้ทุนขายและบริการรวม (2,399.58) (3,323.36) (923.78) (27.80) 

ค่าใชจ่้ายขายและบริหารงาน (104.62) (121.98) (17.36) (14.23) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทั
ใหญ่ 

(72.28) 42.70 (114.98) (269.26) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.02) 0.01  (0.03) (269.26) 
 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการ  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากบั (72.28) ลา้นบาท 
และก าไร 42.70 ลา้นบาท และ และเม่ือเปรียบเทียบ ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯมีผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มข้ึนเท่ากบั 
114.98 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 269.26 ดว้ยสาเหตุดงัน้ี 
 
รำยได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับ ปี 2560 และ 2559 เท่ากบั  2,461.06 ลา้นบาท และ 3,489.97 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบ ปี 2560 กบัปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมลดลง  1,028.92 ลา้นบาท หรือมีอตัรา
ลดลงร้อยละ 29.48  ซ่ึงสรุปแยกตามส่วนงานไดด้งัน้ี 
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ปริมำณ 

(ตัน)

รำคำ/ตัน

 (บำท)

   บำท  

(พันบำท)

สัดส่วน

รำยได้

(ร้อยละ)

ปริมำณ 

(ตัน)
รำคำ/ตัน

   บำท  

(พันบำท)

สัดส่วน

รำยได้

(ร้อยละ)

ปริมำณ 

(ตัน)
 ร้อยละ

      บำท    

(พันบำท)
 ร้อยละ

ไบโอดีเซล 68,791 28,059 1,930,184 78.43       73,513 36,076 2,652,041 75.99      (4,721) (6.42) (721,857) (27.22)

ผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 9,905 11,678 115,678 4.70        9,980 5,347 53,359 1.53        (75) (0.75) 62,319 116.79

น ้ามนับริโภค 4,322 30,183 130,443 5.30        19,538 35,330 690,270 19.78      (15,216) (77.88) (559,827) (81.10)

น ้าแขง็ - - - - - - 20,911 0.60        - - (20,911) (100.00)

** รวมรำยได้ขำยสินค้ำ 83,018 26,215 2,176,305 88.43       103,030 33,161 3,416,581 97.90      (20,012) (19.42) (1,240,276) (36.30)

กลุ่มไบโอดีเซล 43,510 900 39,159 1.59        36,198 900 32,578 0.93        7,312 20.20 6,581 20.20

กลุ่มน ้ามนับริโภค 23,340 1,622 37,866 1.54        - - - - 23,340 100.00 37,866 100.00

** รวมรำยได้รับจ้ำงและบริกำร 66,850 1,152 77,025 3.13        36,198 900 32,578 0.93        30,652 84.68 44,447 136.44

- - 32,921 1.34        - - 29,942 0.86        - - 2,979 9.95

4. ก าไรจากขายทรัพย์สิน - - 156,570 6.36        - - - - - - 156,570 100.00

- - 18,236 0.74        - - 10,873 0.31        - - 7,363 67.72

149,868 16,421 2,461,057 100.00     139,228 25,067 3,489,974 100.00     10,640 (1,028,917) (29.48)

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

2.งานรับจ้างผลิตและบริการ

3. บริการเรือเดินทะเล

5. รายไดอ่ื้น

***  รวมรำยได้

 ปี 2560 ปี 2559

1.ขายสินคา้

รำยได้

 
 

1. รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

1.1 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล ส าหรับปี 2560 และ 2559 คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วม ในอตัราใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 78.43  และ  ร้อยละ 75.99    ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

-   ความแตกต่างของราคาขายเฉล่ียต่างกนัประมาณ 7-8 บาท/กก. คือ  ปี 2560 มีราคาขายเฉล่ียต ่ากว่า ท่ี
ราคา 28.04 บาท/กก.   ในขณะท่ี ปี 2559 มีราคาขายเฉล่ียท่ี 36.08 บาท/กก. ซ่ึงเป็นผลมาจากราคา
ตน้ทุนวตัถุดิบหลกัน ้ ามนัปาล์มดิบปรับลดลงขตั้งแต่ปลายไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นตน้มา และมาปรับ
ราคาต ่าสุดช่วงปลายไตรมาส 4 ปี  2560 โดยราคาวตัถุดิบ ลดลงต ่าสุดมาอยู่ท่ี 18.00 บาท/กก และ
สูงสุดท่ีราคา  25-26 บาท/กก. ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 

-   ปริมาณการขายใน ปี 2560  มีปริมาณ 68,791 ตนั  ซ่ึงลดลงจาก ปี 2559 จ านวน 4,721 ตนั หรือลดลง 
ร้อยละ 27.22    เน่ืองมาจากได้รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ลดลง  ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศให้ก าหนด
คุณภาพน ้ามนัดีเซลโดยปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลจาก 5%  เป็น 7% หรือปรับจาก บี5  เป็น 
บี 7   มีผลวนัท่ี  8  พฤษภาคม 2560  ทั้งน้ีเพื่อดูดซบัปริมาณผลปาล์มฯหลงัสต็อกผลปาล์มเร่ิมสูงจาก
ผลผลิตท่ีเขา้มามาก  อย่างไรก็ตาม ปริมาณขาย ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4  ปี 2560  บริษทัฯ มี
ปริมาณขายเพิ่มข้ึนตามท่ีไดค้าดการณ์ไวใ้นจากความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนผสม 

1.2 บริษทัฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลอยได้และวตัถุดิบ  ส าหรับ ปี 2560 และปี 2559 คิดเป็น
สัดส่วนรายได้ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 4.70 และอัตราร้อยละ 1.53  
ตามล าดบั โดยบริษทัฯ มีรายได ้ในปี 2560  เพิ่มข้ึน จากปี 2559 เท่ากบั  62.32  ลา้นบาท  หรือเพิ่มข้ึนร้อย
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ละ 11.68  เน่ืองจาก ราคาตลาดของผลิตภณัฑ์พลอยได ้  ซ่ึงไดแ้ก่ กลีเซอรีนดิบมีการปรับเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
จากราคาในช่วงไตรมาส 1  ราคาขายเฉล่ียท่ี 4.00 บาท/กก. ไตรมาส 2-3  ราคาขายเฉล่ียท่ี 6.00-7.00 บาท/
กก และในไตรมาส 4  ราคาขายเฉล่ียท่ี 9.00 – 10.00 บาท/กก. จากปริมาณการผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล
ท่ีเพิ่มข้ึน  

1.3 บริษทัฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาล์มบริโภค ปี  2560 ลดลงจาก ปี 2559 ในอตัราร้อยละ 81.60   
เน่ืองจากปี 2560 ทางบริษทัฯ เปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายน ้ ามนับริโภค เป็นการรับจา้งผลิตน ้ ามนับริโภค 
ตามท่ีแจง้ใหท้ราบแลว้ในไตรมาสท่ีผา่นมา  

 
 2. งำนรับจ้ำงผลติ  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับปี  2560 และ 2559 คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัรา
ร้อยละ 3.13 และ อตัราร้อยละ 0.93 แบ่งเป็นดงัน้ี 

2.1    การรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล  ส าหรับปี 2560 มีรายได้
เท่ากบั 39.16 ลา้นบาท และ ปี 2559 มีรายไดเ้ท่ากบั 32.58  ลา้นบาท  บริษทัฯมีปริมาณวตัถุดิบเพื่อสั่งจา้ง
ผลิต ใน ปี 2560 เพิ่มข้ึน จากปี 2559 เท่ากบั 7,312  ตนั  หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 20.20  

 2.2    การรับจา้งผลิตน ้ามนัปาลม์บริโภค เน่ืองจากบริษทัฯเปล่ียนนโยบายการจ าหน่ายน ้ามนับริโภค มาเป็นการ
รับจา้งผลิตน ้ามนั   บริโภค ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ มกราคม 2560 เป็นตน้มา ซ่ึงในปี 2560 มีรายไดเ้ท่ากบั 37.87 ลา้น
บาท จากปริมาณวตัถุดิบจา้งกลัน่ 23,340 ตนั  

 
3. ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 32.92 ลา้นบาท มากกวา่ ปี 2559 ซ่ึงมี
รายไดเ้ท่ากบั 29.94 ลา้นบาท และมีนโยบายใหร้อการขาย 

 
4. ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์ และรำยได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  อนัไดแ้ก่  ค่าเช่าและค่าบริการ   ขายเศษวสัดุ  ดอกเบ้ียรับ และ ก าไรขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัแปรจากการซ้ือเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ จ านวน 4.86 ลา้นบาท  นอกจากน้ีในเดือนกรกฎาคม 
2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินจากการจ าหน่ายอาคารและส่ิงปลูกสร้างครบตามสัญญาและไดโ้อนกรรมสิทธ์ิใหผู้ซ้ื้อแลว้และ
ไดบ้นัทึกก าไรจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย จ านวนเงิน 156.57 ลา้นบาท ไวใ้นรายไดอ่ื้นในไตรมาส 3 
แลว้   
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร  

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวม  ส าหรับ ปี 2560 เท่ากบั 2,399.58 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 97.50 และ ปี 2559 เท่ากบั  3,323.36 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 95.23   
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบปี 2560 กบัปี 2559 จะมีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลงร้อยละ 26.47 แยกตามส่วนงานได ้ดงัน้ี  

   บำท   

(พันบำท)

รำคำ/ตัน

 (บำท)

อตัรำส่วน

ต่อยอดขำย 

(ร้อยละ)

สัดส่วน

ต้นทุน

ขำย(ร้อย

ละ)

   บำท   

(พันบำท)

รำคำ/

ตัน 

(บำท)

อตัรำส่วน

ต่อ

ยอดขำย 

(ร้อยละ)

สัดส่วน

ต้นทุน

ขำย(ร้อย

ละ)

   บำท    

(พันบำท)

รำคำ/ตัน 

(บำท)

อตัรำส่วน 

ต่อยอดขำย

 (ร้อยละ)

 ร้อยละ

ไบโอดีเซล 2,071,786 30,117 107.34 86.34 2,486,543 33,825 93.76 74.82 (414,757) (3,708) (15.64) (16.68)

ผลิตภณัฑพ์ลอยได้ 97,744 9,868 84.50 4.07 50,818 5,092 95.24 1.53 46,926 4,776 75.30 92.34

น ้ามนับริโภค 126,920 29,368 97.30 5.29 712,351 36,460 103.20 21.43 (585,431) (7,092) (1.03) (82.18)

ขายน ้าแขง็ - - - - 17,814 - 85.19 0.54 (17,814) - (0.85) (100.00)

** รวมต้นทุนขำยสินค้ำ 2,296,451 27,662 105.52 95.70 3,267,526 31,714 95.64 98.32 (971,075) (6,024) 78.30 (29.72)

กลุ่มไบโอดีเซล 29,478 677 75.28 1.23 26,852 742 82.42 0.81 2,626 (64) 39.91 9.78

กลุ่มน ้ามนับริโภค 32,883 1,409 86.84 1.37 - - - - 32,883 1,409 86.84 100.00

** รวมต้นทุนรับจ้ำงและบริกำร 62,361 933 80.96 2.60 26,852 742 82.42 0.81 35,510 1,345 79.89 96.93

40,771 - 123.85 1.70 28,982 - - 0.87 11,789 123.85 - 

- - - - - - - - - - - - 

2,399,583 97.50 100.00 3,323,360 95.23 100.00 (923,776) (26.47) (27.80)

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ปี 2560 ปี 2559

ต้นทุนขำยและบริกำร

***  รวมต้นทุนขำยและบริกำร

1.ขายสินคา้

2.งานรับจ้างผลิตและบริการ

3. บริการเรือเดินทะเล

4. รายไดอ่ื้น

 
 

1. ต้นทุนขำยสินค้ำ 

1.1 ตน้ทุนขายไบโอดีเซลซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงวด ปี 2560 และปี 2559 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ
107.34 และ ร้อยละ 94.23  เพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.11  อนัเป็นผลมาจาก ราคาวตัถุดิบน ้ ามนัปาล์มดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตมีตน้ทุนสูงกวา่ราคาขาย เฉล่ียประมาณ 1.00-2.00 บาท/กก. เป็นช่วง ๆ ระหวา่งปี 2560  ถึงแมว้า่ บริษทัฯ
จะสามารถควบคุมเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียจากการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และพยายามบริหารจดัการ
วตัถุดิบและสินคา้ใหมี้อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีเร็วข้ึนและเก็บสตอ็กไวใ้หน้อ้ยกวา่ 30 วนั 

1.2 ตน้ทุนขายผลิตภณัฑ์พลอยได้   มีการก าหนดให้ราคาตน้ทุนขายเป็นไปตามราคาตลาดของสินคา้ท่ีคาดวา่จะ
ขายได ้ซ่ึงการปันส่วนตน้ทุนตามราคาตลาดของผลิตภณัฑ์หลกัและผลิตภณัฑ์พลอยไดท่ี้ปรับตวัสูงข้ึน มีผล
ท าใหร้าคาผลิตภณัฑห์ลกัอยา่งไบโอดีเซลมีราคาลดต ่าลง 
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2. ต้นทุนรับจ้ำงผลติและบริกำร 

ปี 2560   มีอตัราตน้ทุนรับจา้งต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 81.77  เพิ่มข้ึนจาก  ปี 2559  ซ่ึงมีอตัราตน้ทุนรับจา้งต่อรายได้
รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ  82.42  อตัราตน้ทุนรับจา้งต่อรายไดแ้ยกตามส่วนงานรับจา้งผลิต ซ่ึงแบ่งได ้ดงัน้ี 

2.1     งานรับจา้งกลัน่น ้ามนัปาลม์ก่ึงส าเร็จรูปเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 
ส าหรับปี 2560 เท่ากบั 75.28  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีอตัราผลก าไรต่อยอดขาย ส าหรับการรับจา้งผลิตส่วนน้ีอยา่ง
สม ่าเสมอ  

2.2     งานรับจ้างกลัน่น ้ ามนัปาล์มส าหรับบริโภคและบรรจุน ้ ามนัปาล์มส าเร็จรูปตราพาโมลา  ตามท่ีบริษทัฯ มี
นโยบายยกเลิกฝ่ายขายน ้ามนัปาลม์ส าหรับบริโภค เพราะเห็นวา่ตลาดน ้ามนับริโภคมีการแข่งขนักนัสูง และลด
ความเส่ียงจากราคาท่ีผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ส าหรับปี 2560 มีอตัราตน้ทุนรับจา้งต่อรายไดรั้บจา้ง เท่ากบั
ร้อยละ 88.48    

 
ส่วนงำนให้บริกำรเดินเรือขนส่ง  

บริษทัยอ่ย มีตน้ทุนด าเนินงาน ในปี 2560 เท่ากบั 40.77 ลา้นบาท คิดเป็น อตัราส่วนตน้ทุนต่อยอดขาย ร้อยละ 123.85 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับปี 2560  และ 2559 เท่ากบั 11.95 ลา้นบาท  และ 32.32 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบงวดปี 2560 กบังวดปี 2559 ค่าใชจ่้ายขายลดลงจากการเปล่ียนนโยบายขายน ้ามนับริโภค เป็นส าคญั 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีค่าใชจ่้ายในการบริหารงานส าหรับปี 2560 และ 2559  เท่ากบั  90.95 ลา้นบาท และ   81.64  
ลา้นบาทตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบปี 2560 กบัปี 2559 ค่าใชจ่้ายบริหารงานเพิ่มข้ึนเท่ากบั 9.31 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 
11.40 เน่ืองจาก ในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการจ าหน่าย รถพว่งและรถเทรลเลอร์เน่ืองจาก ไม่ไดใ้ชง้าน 3.85 ลา้นบาท และ
ไดบ้นัทึกค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เพิ่มข้ึนจ านวน 24.00 ลา้นบาท 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 และ 2559 ซ่ึง เท่ากบั 1.72 ลา้นบาท และเท่ากบั 8.01 ลา้น
บาท มีตน้ทุนทางการเงินลดลงเท่ากบั 6.29 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 78.47 ทั้งน้ี การลดลงของตน้ทุนทางการเงินมาจาก
การจ่ายช าระเงินกูย้มื  ท าใหด้อกเบ้ียจ่ายของสถาบนัการเงินลดลง   
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
          
   
                                                                                                            

    (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 500 
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