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ท่ี AIE 039/2560 
          วนัท่ี  1 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาส 2 
ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2559 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ไตรมำส 2 ปี 2559 ไตรมำส 2 ปี 2558  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,150.40 904.62 245.78  27.17 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (1,073.38) (920.80) 152.58 16.57 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน (28.87) (27.46) 1.41 5.13 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ 47.00 (43.22) 90.22 208.75 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.01 (0.01) 0.02 200.00 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน)  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จ านวน  
47.00  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 90.22  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 208.75  เม่ือเทียบกบัปี 2558  ท่ีมีขาดทุนสุทธิรวม 43.22 ลา้น
บาท ดว้ยสาเหตุดงัน้ี 
 
รำยได้ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  จ านวน 1,150.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  
245.78 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.17 เม่ือเทียบกบัปี 2558  ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน  904.62 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัไบโอดเีซล  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนับริโภค ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ  2558 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 78.41 และ  อตัราร้อยละ 63.03   ดงัน้ี   

ไตรมาส 2  ปี 2559 และ ปี 2558 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั  901.18 ลา้นบาท และ 724.44 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากธุรกิจน ้ ามนัปาลม์ ร้อยละ 80.55 และร้อยละ 82.58  ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซล ในงวดบญัชีปี 2559 
เพ่ิมข้ึนจากงวดบญัชีปี 2558  คิดเป็นร้อยละ 24.40    

 
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค  

  บริษทัฯมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนับริโภค ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ  2558 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 18.93 และ  อตัราร้อยละ 13.29  ดงัน้ี 

 ไตรมาส 2  ปี  2559  บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 217.58  ลา้นบาท จ านวนขาย  6,274 ตนั ราคาขายเฉล่ีย  34.68 บาท/กก.  
ไตรมาส 2 ปี  2558 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 152.79 ลา้นบาทจ านวนขาย  4,755 ตนั ราคาขายเฉล่ีย  32.13  บาท/กก 

บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน จากปี 2558 เท่ากบั  64.79  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 42.40  เป็นผลมาจากราคาตน้ทุนสามารถ
แข่งขนัได ้ 

 
3. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ  2558 คิดเป็นสดัส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.39 และ  อตัราร้อยละ 0.99   ดงัน้ี 

ไตรมาส 2 ปี 2559  มีรายไดเ้ท่ากบั 15.94 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2  ปี 2558 ท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั 11.42 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั  4.52  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.58 

 
4. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำแข็งและให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  

บริษทัยอ่ย จะไม่แสดงรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯ เท่านั้น และบริษทั
ย่อยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ  2558 คิดเป็นสัดส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.58  และ  อตัราร้อยละ 0.65    ดงัน้ี 

ไตรมาส 2 ปี 2559  มีรายไดเ้ท่ากบั 6.70 ลา้นบาท ลดลง จาก ปี 2558 เท่ากบั  0.74 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 9.95  
 

5.  ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง   

บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ  2558คิด
เป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.69  และ  อตัราร้อยละ 0.20   ดงัน้ี  

 ไตรมาส 2 ปี 2559  มีรายได ้7.93 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  จากปี 2558  เท่ากบั 5.63  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 244.78 
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เน่ืองจาก ในปี 2559 บริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งระหวา่งประเทศ อยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ี ปี 
2558 รายไดท่ี้เป็นการใหบ้ริการเดินเรือขนส่งจะใหบ้ริการกบับริษทัฯ เป็นหลกั 

  
6.  รำยได้อ่ืน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับ ไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คิดเป็นสดัส่วนรายได้
ส่วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.13 และ  อตัราร้อยละ 0.59   ดงัน้ี  

ไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได ้จ านวน 1.05 ลา้นบาท  ลดลง จากไตรมาส 2 ปี 2558 เท่ากบั  5.73  ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 84.51 

 
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มี
จ านวน 1,073.38 ลา้นบาท อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 93.39  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลง ร้อยละ 9.17  เม่ือเทียบ
กบังวดปี 2558 โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซลส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 
827.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.80   

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ามนับริโภค ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายจ านวน 223.46 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 102.70 

3. ส่วนงานรับจา้งกลัน่น ้ามนัปาลม์ ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดบริการ จ านวน 13.62 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 85.43    

4. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 5.53  ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 82.54 

5. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย จ านวน 6.89 ลา้น
บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.89 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 9.08 ลา้น
บาท  ลดลงจ านวน 0.93 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 9.29  เม่ือเทียบกบังวดปี 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 10.01 ลา้นบาท 
กลุ่มค่าใชจ่้ายในการขายส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่งและประกนัภยัสินคา้  
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 
16.94 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จ านวน 1.59        ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.36  เม่ือเทียบกบังวดปี 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จ านวน 15.35 ลา้นบาท  
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีจ านวน 2.85 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน จ านวน 0.74 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.07 เม่ือเทียบกบังวดปี 2558 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 2.11 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากเงินกูย้ืมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกูย้ืมเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ 
 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
              
            

       (นายอนุรักษ ์ ธารีรัตนาวิบูลย)์ 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 500 


