บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 081/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ฉบับที่ กลต.ให้แก้ไข) (แก้ไข)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ทราบผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวด ไตรมาส 1
(1 มกราคม – 31 มีนาคม ) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบกำร

ไตรมำส 1 ปี 2558
(ฉบับแก้ ไข)
ล้ ำนบำท

ไตรมำส 1 ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
ล้ ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

รายได้รวม

841.14

1,265.18

(424.04)

(33.52)

ต้นทุนขายและบริ การรวม

873.94

1,157.11

(283.17)

(24.47)

31.25

35.24

(3.99)

(11.13)

(59.03)

58.74

(117.77)

(200.49)

(0.05)

0.05

(0.10)

(200.00)

ค่าใช้จ่ายขายและบริ หารและต้นทุน
ทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กาไรสุทธิ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลประกอบการ กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ 2557 เท่ากับ (59.03) ล้านบาท และ
58.74 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี 2558 กับปี 2557 จะมีผลการดาเนินงานเป็ นกาไรลดลง เท่ากับ 117.77 ล้านบาท หรื อลดลงใน
อัตราร้อยละ 200.49 ด้วยสาเหตุดงั นี้.รายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 841.14 ล้านบาท และ 1,265.18 ล้านบาท เมื่อ
เปรี ยบเทียบไตรมาส 1 ปี 2558 กับปี 2557 รายได้รวมลดลง 424.04 ล้านบาท หรื อมีอตั ราลดลงร้อยละ 33.52 ซึ่งสรุ ปแยกตามส่วนงาน
ได้ดงั นี้

ที่ต้งั
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1. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยไบโอดีเซล นำ้ มันปำล์ มบริโภค และผลิตภัณฑ์ พลอยได้
1.1
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล สาหรับไตรมาส 1 ปี 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่ วนรายได้ส่วน
งานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 71.89 และ อัตราร้อยละ 56.11 ตามลาดับ ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้เท่ากับ 604.69 ล้านบาท ปริ มาณการจาหน่าย 15,690 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 34,510 บาท/ตัน
ไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้เท่ากับ 709.89 ล้านบาท ปริ มาณการจาหน่าย 18,270 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 38,860 บาท/ตัน
บริ ษทั ฯ มีรายได้ งวดไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 105.20 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 14.82 ปริ มาณการขาย
ลดลงจานวน 2,580 ตัน หรื อ ร้อยละ 6.64 และราคาขายเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 4,350 บาท / ตัน หรื อลดลงร้อยละ 11.19
1.2
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้ สาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนผลิตภัณฑ์พลอยได้ต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 2.70 และ อัตราร้อยละ 7.04 ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้เท่ากับ 22.69 ล้านบาท ปริ มาณการจาหน่าย เท่ากับ 3,482 ตัน ที่ราคาขายเฉลี่ย 6,520 บาท/ตัน
ไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้เท่ากับ 89.05 ล้านบาท ปริ มาณการจาหน่ายเท่ากับ 5,326 ตัน ที่ราคาขายเฉลี่ย 17,128 บาท/ตัน
และในไตรมาส 1 ปี 2557 มีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบเท่ากับ 105.29 ล้านบาท ปริ มาณการจาหน่ายเท่ากับ 3,396 ตัน ที่
ราคาขายเฉลี่ย 31,000 บาท/ตัน
บริ ษทั ฯ มีรายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 66.36 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 74.52 ปริ มาณการขายลดลง
จานวน 1,844 ตัน หรื อ ลดลงร้อยละ 34.62 และราคาขายเฉลี่ยลดลง เท่ากับ 10,608 บาท / ตัน หรื อลดลงร้อยละ 61.93ทั้งนี้ ราคาขายและ
ปริ มาณการขายที่ ลดลง มาจาก บริ ษทั ฯ ได้นา กรดไขมันปาล์ม ที่ได้มาจากการผลิตมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดี เซลทั้งหมดในปี
2558 เนื่องจากเครื่ องจักร Plant Ester 80% ที่ใช้กรดปาล์มเป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลสามารถดาเนินการผลิตได้แล้ว
1.3
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันปาล์มบริ โภค สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 13.23 และ อัตราร้อยละ 24.29 ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 รายได้เท่ากับ 188.37 ล้านบาท ปริ มาณขาย 4,967 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 33,120 บาท/ตัน
ไตรมาส 1 ปี 2557 รายได้เท่ากับ 295.14 ล้านบาท ปริ มาณขาย 8,387 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 35,190 บาท/ตัน
บริ ษทั ฯ มีรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 106.77 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 36.18 และมีปริ มาณการขาย
ลดลง 3,420 ตัน หรื อลดลงร้อยละ 40.78 ราคาขายลดลง 2,070 บาท/ตัน หรื อ ลดลงร้อยละ 5.88
2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อ
รายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.83 และ อัตราร้อยละ 3.47 ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีรายได้เท่ากับ 6.99 ล้านบาท และ ปี 2557 มีรายได้ เท่ากับ 43.91 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีรายได้ไตรมาส 1 ปี
2558 ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 36.92 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 84.08
รายได้ที่ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้สินค้าของผูว้ า่ จ้างลดลง
3. ส่ วนงำน ผลิตและจำหน่ ำยนำ้ แข็ง
บริ ษทั ย่อยจะมีรายได้จากการผลิ ตจาหน่ ายน้ าแข็ง สาหรับไตรมาส 1 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2558 และ 2557 คิ ดเป็ นสัดส่ วน
รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.80 และ อัตราร้อยละ 0.55 ดังนี้
บริ ษทั ย่อย มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ ายน้ าแข็ง สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ ากับ 6.74 ล้านบาท และงวดปี 2557 มี
รายได้เท่ากับ 6.91 ล้านบาท บริ ษทั ย่อย มีรายได้ ปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557 เท่ากับ 0.17 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.46
ที่ต้งั
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4. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย จะมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ง สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วน
รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.70 และ อัตราร้อยละ 0.91 ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีรายได้ เท่ากับ 5.91 ล้านบาท และ ไตรมาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 11.54 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อย มีรายได้ ไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557 เท่ากับ 5.63 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 48.79 เนื่องจาก การให้บริ การ
มุ่งเน้นให้บริ การขนส่งให้กบั บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
5. รำยได้ อื่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม
ในอัตราร้อยละ 0.68 และ อัตราร้อยละ 0.27 ดังนี้
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีรายได้ 5.75 ล้านบาท และ งวดปี 2557 เท่ากับ 3.45 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 เท่ากับ 2.30 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67
ต้ นทุนขำยและต้นทุนบริกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีตน้ ทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 873.94 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 104.61 และ ปี 2557 เท่ากับ 1,157.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราต้นทุนขายต่อยอดขาย ร้อยละ 91.71
ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กับงวดปี 2557 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.90 แยกตามส่วนงานได้ ดังนี้
1. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยนำ้ มันไบโอดีเซล นำ้ มันบริโภค และผลิตภัณฑ์ พลอยได้
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 852.26 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 104.48
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 1,112.17 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 92.73
อัตราต้นทุนขายที่สูงกว่ายอดขาย เกิดจากการผลิตในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2558 ซึ่งได้ผลผลิต (Production Yield) ที่ต่า
กว่าปกติ บริ ษทั ได้วา่ จ้างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตรวจสอบประเมินผล
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลของบริ ษทั เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลผลิตที่ต่ากว่าปกติขา้ งต้นพบว่าปริ มาณน้ ามันที่สูญเสี ยไปในส่วน
กระบวนการล้างน้ า ได้เป็ นผลสอดคล้องกับ Yield การผลิตน้ ามันที่บริ ษทั รายงาน ส่วนการสูญเสี ยน้ ามันหายไปในกระบวนการที่ส่งผลให้
Yield ลดต่าผิดปกติ สันนิษฐานจากการแยกชั้นไม่สมบูรณ์
บริ ษทั ฯ พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ฯ จึงได้ปรับปรุ งย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จานวนเงินของ
รายการปรับปรุ งมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยปรับปรุ งลดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ เท่ากับ 62.31 ล้านบาท นอกจากนี้ การปรับปรุ งรายการของงบการเงินปี 2557 ซึ่งมีการปรับเพิ่มสิ นค้าคงเหลือยกมา จานวน 9.87
ล้านบาท ซึ่งได้ผลิตและจาหน่ายทั้งหมดในไตรมาส 1 ปี 2558 ก็มีผลต่อต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นโดยต้นทุนขายปรับเพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.44 ล้าน
บาท
2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงผลิต
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 5.90 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 84.41
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 30.63 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 69.76
ที่ต้งั
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
บริ ษทั ฯ มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายในส่วนงานรับจ้างผลิต เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กับงวดปี 2557 ลดลง
24.73 ล้านบาท ร้อยละ 80.74 ซึ่งบริ ษทั ฯ ยังคงมีผลกาไรในการรับจ้างผลิต อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากไม่มีความเสี่ ยงเรื่ องการผันผวน
ของราคาวัตถุดิบ และถ้าหากบริ ษทั ฯ มีปริ มาณยอดขายน้อยกว่ากาลังการผลิตของเครื่ องจักรที่บริ ษทั ฯมี ส่วนงานรับจ้างผลิตก็จะเป็ นส่วน
หนึ่งในการปั นส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตออกไป ทาให้สามารถลดต้นทุนผลิต ในสิ นค้าของบริ ษทั ฯได้
3. ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยนำ้ แข็ง
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 5.84 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 86.65
ไตรมาส 1 ปี 2557 มีตน้ ทุนขาย เท่ากับ 5.13 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 74.24
บริ ษทั ย่อย มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย จากส่วนงานผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง ในงวดไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557
เท่ากับ 0.71 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 13.84
4. ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
ไตรมาส 1 ปี 2558 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 9.94 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 168.19
ไตรมาส 2 ปี 2557 มีตน้ ทุนบริ การ เท่ากับ 9.18 ล้านบาท มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย คิดเป็ นร้อยละ 79.55
บริ ษทั ย่อย มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 0.76 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.28
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่ากับ 10.63 ล้าน และ ไตร
มาส 1 ปี 2557 เท่ากับ 12.27 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบงวดปี 2558 กับงวดปี 2557 ที่ค่าใช้จ่ายลดลงเท่ากับ 1.64 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
13.37
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 17.40
ล้านบาท และ 19.57 ล้านบาทตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กับงวดปี 2557 ค่าใช้จ่ายบริ หารงานลดลงเท่ากับ 2.17 ล้าน
บาท หรื อลดลงร้อยละ 11.09
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีตน้ ทุนทางการเงินสาหรับงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ซึ่ง เท่ากับ 3.22 ล้าน
บาทและ เท่ากับ 3.39 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบงวดไตรมาส 1 ปี 2558 กับงวดปี 2557 มีตน้ ทุนทางการเงินลดลง เท่ากับ 0.17 ล้านบาทหรื อ
ลดลงร้อยละ 5.01 ทั้งนี้การลดลงของต้นทุนทางการเงิน มาจากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง เพราะบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีเงินกูย้ มื ลดลง
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 503 หรื อ 500
ที่ต้งั
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