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ท่ี AIE 040 / 2560 
          วนัท่ี  1 มีนาคม 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2559 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ส าหรับไตรมาส 3 (1 
กรกฎาคม – 30 กนัยายน) ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 
ไตรมำส 3 ปี 2559 ไตรมำส 3 ปี 2558  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 732.21 851.16 (118.95)  (13.98) 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (724.05) (874.85) (150.80) (17.24) 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน (28.04) (29.73) (1.69) (5.68) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (20.16) (52.45) (32.29) (61.56) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.00 (0.01) 0.01 100 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส าหรับไตรมาส 3 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน)  ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2559 
จ านวน 20.16  ลา้นบาท ลดลงจ านวน 32.29  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 61.56  เม่ือเทียบกบัปี 2558  ท่ีมีขาดทุนสุทธิรวม 52.45 
ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
 
รำยได้ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับไตรมาส 3  ปี2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  จ านวน 732.21 ลา้นบาท        
ลดลง 118.95 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 13.98 เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 3 ปี 2558  ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 851.16 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุป
ไดด้งัน้ี 
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1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัไบโอดเีซล   

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 และ  2558 คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 73.33 และ  อตัราร้อยละ 81.22  ดงัน้ี 

- ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษทับริษทัมียอดจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลเท่ากบั   536.56 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
ต่อธุรกิจน ้ ามนัปาลม์ ร้อยละ 71.88 

-  ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัมียอดจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลเท่ากบั   684.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดต้่อ
ธุรกิจน ้ ามนัปาลม์ร้อยละ 75.74   

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซล ในงวดบญัชีไตรมาส 3 ปี 2559 ลดลงจากงวดบญัชีไตรมาส 3 ปี 2558  เท่ากบั 
148.09 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.63   คือ ในช่วงไตรมาส 3ปี 2559  บริษทัฯ มีปริมาณการขายเท่ากบั 14,710  ตนั ท่ีราคาขาย  36,460 
บาท/ตนั  ในขณะท่ีในปี 2558 มีปริมาณการขายเท่ากบั 27,770 ตนั ท่ีราคาขาย 24,730 บาท/ตนั  ปริมาณขายลดลง จ านวน 13,060 ตนั 
หรือลดลงอตัราร้อยละ 47.03   ราคาจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล  ในไตรมาส 3 ปี 2559 สูงข้ึนประมาณ 11,730 บาท /ตนัเม่ือเปรียบเทียบ
กบัราคาของไตรมาส3 ปี 2558  เน่ืองจากราคาขายผนัแปรตามราคาตน้ทุนของวตัถุดิบน ้ ามนัปาลม์ดิบ  ซ่ึงเดือนกรกฎาคม 2559 ราคา
น ้ ามนัปาลม์ดิบมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เพราะ ปริมาณน ้ ามนัปาล์มดิบไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดน ้ ามนั
บริโภค กรมธุรกิจพลงังานจึงประกาศให้ลดปริมาณส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล จาก อตัราส่วนผสมในน ้ ามนัดีเซลไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 7 และไม่สูงกวา่ร้อยละ 10  เป็น อตัราสัดส่วนผสม ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 และไม่สูงกวา่ร้อยละ 7   ตั้งแต่ วนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2559  และ เม่ือสถานการณ์ราคาน ้ ามนัปาลม์ยงัคงปรับข้ึนไปอีก  ทางกรมธุรกิจพลงังานจึงออกประกาศปรับอตัราสดัส่วนผสมอีกคร้ัง  
วนัท่ี 25 สิงหาคม  2559  เป็นอตัราสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในน ้ ามนัดีเซล ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 ทั้งน้ี กรม
ธุรกิจพลงังานให้เหตุผลการปรับลดอตัราสัดส่วนการใชน้ ้ ามนัปาล์มดา้นพลงังานลงเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาและป้องกนัการขาด
แคลนของน ้ ามนัปาลม์ส าหรับการบริโภคในประเทศ เป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินคา้คงเหลือ ประมาณ 50 ลา้น
บาท 

  
2. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนับริโภค  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์บริโภค ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ  2558 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 23.50 และ  อตัราร้อยละ 31.77    ดงัน้ี 

ไตรมาส 3 ปี 2559  บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัปาลม์โอเลอีนเท่ากบั 171.89  ลา้นบาท จ านวนขาย  4,299 ตนั ราคา
ขายเฉล่ีย  39.98 บาท/กก.   และไตรมาส 3 ปี  2558 มีรายไดเ้ท่ากบั 267.80 ลา้นบาทจ านวนขาย  8,159 ตนั ราคาขายเฉล่ีย  32.82  บาท/
กก.   บริษทัฯ มีรายไดล้ดลงจากปี 2558 เท่ากบั  95.91  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 35.81  เป็นผลมาจาก มีการแข่งขนัดา้นราคาสูง ใน
กลุ่มผูค้า้น ้ ามนัปาลม์บริโภค ท าใหไ้ม่สามารถขยายฐานลูกคา้ได ้

  
3. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2559 และ  2558 คิดเป็นสัดส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.98 และ  อตัราร้อยละ 1.82   ดงัน้ี 
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ไตรมาส 3 ปี 2559  มีรายไดเ้ท่ากบั 7.17 ลา้นบาท เปรียบเทียบ ไตรมาส 3 ปี  2558  ซ่ึงมีรายได ้เท่ากบั 15.31 ลา้น
บาท ลดลง  8.14  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 53.19 

 
4. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ้ำแข็งและให้บริกำรท่ำเทียบเรือ  

บริษทัย่อย จะไม่แสดงรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ เน่ืองจากเป็นการให้บริการกบับริษทัฯ เท่านั้น และ
บริษทัย่อย หยุดการใหบ้ริการกบัทางบริษทั ในเดือนกนัยายน 2559  และหยุดด าเนินกิจการ เพ่ือจะขายสินทรัพยใ์นบางส่วน
ใหก้บับริษทัแห่งหน่ึง  บริษทัยอ่ยยงัคงมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2559 
และ  2558 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.85  และ  อตัราร้อยละ 0.83    ดงัน้ี 

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559  มีรายไดส่้วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแข็งเท่ากบั 6.20 ลา้นบาท ลดลง จาก ปี 2558 
เท่ากบั  0.76 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10.92 

 
5. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง   

ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559 และ ปี 2558  ไม่มีรายได ้ซ่ึง เน่ืองจาก บริษทัหยดุใชบ้ริการขนส่งวตัถุดิบทางเรือจาก
คลงัเกบ็สินคา้ท่ีชุมพร   

 
6. รำยได้อ่ืน  

ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2559 มีรายได ้จ านวน 0.48 ลา้นบาท  ลดลง จาก ปี 2558 เท่ากบั  7.71  ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 94.14 

 
ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30  กนัยายน 2559 มีจ านวน 724.05 ลา้นบาท อตัรา
ตน้ทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 98.95  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลง ร้อยละ  4.65  เม่ือเทียบกบังวดไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 โดย
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซลส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 
510.72 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 95.18    

2. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ามนับริโภค ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559  มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายจ านวน 185.91 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 108.16 

3. ส่วนงานรับจา้งกลัน่น ้ามนัปาลม์ ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559  มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดบริการ จ านวน 5.20 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.59   

4. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้าแขง็ ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 4.85  ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 78.23 
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5. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2559 และ 2558  ไม่มีรายได ้    
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 3  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจ านวน 6.98 ลา้นบาท  ลดลงจ านวน 3.20 
ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 31.44  เม่ือเทียบกบังวดปี 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 10.18 ลา้นบาท กลุ่มค่าใชจ่้ายในการขาย
ส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่งและประกนัภยัสินคา้  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจ านวน 19.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จ านวน 
2.88 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.42  เม่ือเทียบกบังวดปี 2558 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 16.53 ลา้นบาท  
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีจ านวน 1.65 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1.37 ลา้น
บาท หรือลดลงร้อยละ 45.36 เม่ือเทียบกบังวดไตรมาส 3 ปี 2558 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 3.02 ลา้นบาท ทั้งน้ีการลดลงของ
ตน้ทุนทางการเงิน จาก เงินกูย้ืมท่ีลดลง 
 
  
 
 
 

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


