บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 039/2560
วันที่ 1 มีนาคม 2560
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิ บายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 2
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบกำร
รายได้รวม
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ
ค่าใช้จ่ายขาย บริ หารและต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ไตรมำส 2 ปี 2559

ไตรมำส 2 ปี 2558

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

1,150.40

904.62

245.78

27.17

(1,073.38)

(920.80)

152.58

16.57

(28.87)

(27.46)

1.41

5.13

47.00

(43.22)

90.22

208.75

0.01

(0.01)

0.02

200.00

กำไรสุ ทธิ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน
47.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 90.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.75 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุ ทธิ รวม 43.22 ล้าน
บาท ด้วยสาเหตุดงั นี้
รำยได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จานวน 1,150.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
245.78 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.17 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีรายได้รวมจานวน 904.62 ล้านบาท ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
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1. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยน้ำมันไบโอดีเซล
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้ ามันบริ โภค สาหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 78.41 และ อัตราร้อยละ 63.03 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 และ ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ 901.18 ล้านบาท และ 724.44 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากธุรกิจน้ ามันปาล์ม ร้อยละ 80.55 และร้อยละ 82.58 ตามลาดับ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซล ในงวดบัญชีปี 2559
เพิม่ ขึ้นจากงวดบัญชีปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 24.40
2. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยน้ำมันบริโภค
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้ ามันบริ โภค สาหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 18.93 และ อัตราร้อยละ 13.29 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ 217.58 ล้านบาท จานวนขาย 6,274 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 34.68 บาท/กก.
ไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ 152.79 ล้านบาทจานวนขาย 4,755 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 32.13 บาท/กก
บริ ษทั ฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากปี 2558 เท่ากับ 64.79 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.40 เป็ นผลมาจากราคาต้นทุนสามารถ

แข่งขันได้
3. ส่ วนงำนรับจ้ ำงกลัน่ นำ้ มันปำล์ ม
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต สาหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คิดเป็ นสัดส่ วน
รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 1.39 และ อัตราร้อยละ 0.99 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 15.94 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 ที่มีรายได้เท่ากับ 11.42 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.52 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.58
4. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยน้ำแข็งและให้ บริกำรท่ ำเทียบเรื อ
บริ ษทั ย่อย จะไม่แสดงรายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อ เนื่ องจากเป็ นการให้บริ การกับบริ ษทั ฯ เท่านั้น และบริ ษทั
ย่อยจะมี รายได้จากการผลิ ตจาหน่ ายน้ าแข็ง ส าหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2559 และ 2558 คิ ดเป็ นสัดส่ วน
รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.58 และ อัตราร้อยละ 0.65 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได้เท่ากับ 6.70 ล้านบาท ลดลง จาก ปี 2558 เท่ากับ 0.74 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9.95
5. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย จะมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ ง สาหรับไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558คิด
เป็ นสัดส่ วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.69 และ อัตราร้อยละ 0.20 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได้ 7.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 เท่ากับ 5.63 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 244.78
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เนื่องจาก ในปี 2559 บริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ งระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ปี
2558 รายได้ที่เป็ นการให้บริ การเดินเรื อขนส่ งจะให้บริ การกับบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก
6. รำยได้ อื่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นสาหรับ ไตรมาส 2 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้
ส่ วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.13 และ อัตราร้อยละ 0.59 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2559 มีรายได้ จานวน 1.05 ล้านบาท ลดลง จากไตรมาส 2 ปี 2558 เท่ากับ 5.73 ล้านบาท หรื อลดลง
ร้อยละ 84.51
ต้ นทุนขำยและต้ นทุนบริกำร
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มี
จานวน 1,073.38 ล้านบาท อัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 93.39 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายลดลง ร้อยละ 9.17 เมื่อเทียบ
กับงวดปี 2558 โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ส่ วนงานผลิตและจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลสาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย จานวน
827.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 91.80
2. ส่ วนงานผลิตและจาหน่ายน้ ามันบริ โภค สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายจานวน 223.46
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 102.70
3. ส่ วนงานรับจ้างกลัน่ น้ ามันปาล์ม สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดบริ การ จานวน 13.62
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.43
4. ส่ วนงานผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย จานวน 5.53 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 82.54
5. ส่ วนงานให้บริ การเดินเรื อขนส่ ง สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2559 มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย จานวน 6.89 ล้าน
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 86.89
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวน 9.08 ล้าน
บาท ลดลงจานวน 0.93 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 9.29 เมื่อเทียบกับงวดปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.01 ล้านบาท
กลุ่มค่าใช้จ่ายในการขายสาคัญเป็ นค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและประกันภัยสิ นค้า

ที่ต้งั

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

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวน
16.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จานวน 1.59
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.36 เมื่อเทียบกับงวดปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
จานวน 15.35 ล้านบาท
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีจานวน 2.85 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น จานวน 0.74 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.07 เมื่อเทียบกับงวดปี 2558 ที่มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 2.11 ล้านบาท
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากเงินกูย้ ืมที่เพิ่มขึ้นจากการกูย้ ืมเพื่อซื้ อวัตถุดิบ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรักษ์ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 500
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