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ท่ี AIE 082/2561 
          วนัท่ี  26 เมษายน 2561 
  
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงบการเงินไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2558 (ฉบบัท่ี กลต.ใหแ้กไ้ข) (แกไ้ข) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั เอไอ เอนเนอร์จี จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2558 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 

ไตรมำส 2 ปี 2558  
 (ปรับปรุงใหม่) 

ไตรมำส 2 ปี 2557  
(ปรับปรุงใหม่) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 904.62 1,082.18 (177.56) (16.41) 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 919.37 1,123.45 (204.08) (18.17) 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน 27.46 38.55 (11.09) (28.77) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (41.80) (83.80) (42.00) (50.12) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0092) (0.0185) 0.0093 50.27 

 
ก าไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดผลขาดทุนสุทธิส าหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน)  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 จ านวน  41.80  ลา้นบาท ขาดทุนลดลงจ านวน 42.00 ลา้นบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 50.12 เม่ือเทียบกบัปี 2557  ท่ีมีขาดทุนสุทธิ
รวม 83.80 ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุดงัน้ี 
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รายได ้
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมส าหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  จ านวน  904.62 ลา้นบาท ลดลง 
177.56  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 16.41 เม่ือเทียบกบัปี 2557  ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน  1,082.18 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล น ำ้มนัปำล์มบริโภค และผลติภณัฑ์พลอยได้  
บริษทัมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัไบโอดีเซล น ้ ามนัปาลม์บริโภค และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ในไตรมาส 2 ปี 2558 และปี 2557 

เท่ากบั 876.69 ลา้นบาท และ 1,026.22 ลา้นบาท ตามล าดบั สามารถแบ่งรายไดต้ามประเภท ดงัน้ี 
1.1 บริษัทฯมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 80.02 และ  อตัราร้อยละ 67.19 ดงัน้ี   
- ไตรมาส 2  ปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้เท่ากบั 724.33 ลา้นบาท ซ่ึง

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.75 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีเท่ากบั 785.18 ลา้นบาท และมีสดัส่วนรายไดต้่อรายไดจ้ากธุรกิจน ้ ามนัไบโอ
ดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละน ้ ามนัปาลม์บริโภค คิดเป็นร้อยละ 82.62 และ ร้อยละ 76.51 ตามล าดบั โดยรายไดห้ลกัมาจากการขายไบ
โอดีเซล เท่ากบั 699.93 ลา้นบาท โดยมีปริมาณขายไบโอดีเซล เท่ากบั 22,904 ตนัท่ีราคาขายเฉล่ีย  30.56  บาท/กก. รายไดจ้ากผลิตภณัฑ์
พลอยไดเ้ท่ากบั 24.52 ลา้นบาท และในปี 2558 บริษทัฯไดย้กเลิกการขายน ้ ามนัปาลม์ดิบ 

- ไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไบโอดีเซลเท่ากบั 663.28 ลา้นบาท โดยมีปริมาณขายเท่ากบั 20,427 ตนั ราคา
ขายเฉล่ีย 32.47 บาท/กก. และมีรายไดจ้ากการขายน ้ ามนัปาลม์ดิบ มูลค่า 22.01 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์พลอยไดเ้ท่ากบั 
99.89 ลา้นบาท            
 1.2   บริษทัฯมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนับริโภค ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ  2557 คิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 17.38 และ  อตัราร้อยละ 23.58  ดงัน้ี  

ไตรมาส 2 ปี 2558 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 152.36 ลา้นบาทจ านวนขาย  4,742 ตนั ราคาขายเฉล่ีย 32.13 บาท/กก. 
 ไตรมาส 2 ปี 2557 บริษทัมีรายไดเ้ท่ากบั 241.31 ลา้นบาท จ านวนขาย 7,319 ตนั ราคาขายเฉล่ีย 32.97 บาท/กก. 
 บริษทัฯ มีรายไดล้ดลง จากปี 2557 เท่ากบั 88.95  ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ  36.86 เกิดจาก ปริมาณขายท่ีลดลงของกลุ่มธุรกิจ
น ้ ามนัปาลม์บริโภคท่ีไม่สามารถขยายฐานลูกคา้ได ้แมว้า่ราคาขายสินคา้กลุ่มน ้ ามนัปาลม์จะสูงกวา่ปี 2557 ราคาเฉล่ีย 0.50 – 1.50 บาท/กก. 
 

2. ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  
บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อ

รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.26 และ อตัราร้อยละ  3.19 ดงัน้ี 
ไตรมาส 2 ปี 2558  มีรายไดเ้ท่ากบั 11.42 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาส 2  ปี 2557 ท่ีมีรายไดเ้ท่ากบั 34.48 ลา้นบาท ลดลง

เท่ากบั  23.06  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 66.88  
รายไดท่ี้ลดลงเกิดจากความตอ้งการใชสิ้นคา้ของผูว้า่จา้งลดลง ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558 

 
3. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็งและให้บริกำรท่ำเทยีบเรือ  
ส าหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัย่อย จะไม่แสดงรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ 

เน่ืองจากเป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯ เท่านั้น บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 คิดเป็นสดัส่วน
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รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.82  และ ส าหรับไตรมาส 2  ปี 2557 บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง และ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม อตัราร้อยละ 0.67 และ 0.09  

ไตรมาส 2 ปี 2558 มีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง เท่ากบั 7.44 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนั ปี 2557 เท่ากบั  0.18 ลา้น
บาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.48  

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง   
 บริษทัยอ่ย จะมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วน
รายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.26 และ อตัราร้อยละ 0.85    
 ไตรมาส 2 ปี 2558  มีรายได ้2.30 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 6.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 74.97 เน่ืองจากการใหบ้ริการ
มุ่งเนน้ใหบ้ริการขนส่งใหก้บับริษทัฯ เป็นส าคญั 

5. รำยได้อ่ืน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับ ไตรมาส 2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วน
งานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.75 และ  อตัราร้อยละ 0.37   
 ไตรมาส 2 ปี 2558  มีรายไดอ่ื้น จ านวน 6.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากบั 2.74  ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 67.99 
 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 
 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 919.37 
ลา้นบาท อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 101.63 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายลดลง ร้อยละ 2.18  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ซ่ึงมีตน้ทุน
ขายเท่ากบั 1,123.45 ลา้นบาท โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล  น ้ ามนับริโภคและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2558 และ ปี 2557 
มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายจ านวน 899.69 ลา้นบาท และ 1,080.27  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 102.62  และ ร้อยละ 105.27  ซ่ึงไตรมาส 2 ปี 
2557 ประสบปัญหาความผนัผวนของราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัลง  ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 นอกจากจะเกิดจากราคาวตัถุดิบท่ีมีอยูสู่งกวา่
ราคาตลาดแลว้ ยงัมีผลจากอตัราสูญเสียจากการผลิตท่ีผิดปกติอีกดว้ย 

2. ส่วนงานรับจา้งกลัน่น ้ ามนัปาลม์ ส าหรับงวดปี 2558  และปี 2557 มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดบริการ จ านวน 8.03 ลา้นบาท 
และ 18.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 และ  ร้อยละ 55.02 

3. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแขง็ ส าหรับงวดปี 2558 และปี 2557 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย จ านวน 6.12 ลา้นบาท และ 
7.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 82.26 และ 101.10 

4. ส่วนงานใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับงวดปี 2558 และปี 2557 มีอตัราตน้ทุนบริการต่อยอดขาย จ านวน 5.53 ลา้นบาท และ 
16.37  ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 240.43  และ 178.13 
 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย ส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถนุายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  มีจ านวน 10.01  ลา้นบาท  
ลดลงจ านวน 5.23 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 34.32  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 15.24 ลา้นบาท กลุ่มค่าใชจ่้าย
ในการขายส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการขนส่งและประกนัภยัสินคา้  
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ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับงวดงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 15.34           
ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.50 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.16  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 15.84  ลา้นบาท  
 
ตน้ทุนทางการเงิน 
 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 มีจ านวน 2.11 ลา้นบาท ลดลง
จ านวน 5.36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 71.75 เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 7.47 ลา้นบาท ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนทางการเงิน เน่ืองจากเงินกูย้มืท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกูย้มืเพ่ือซ้ือวตัถุดิบ 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
         ขอแสดงความนบัถือ 
          
 
               (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                         กรรมการผูจ้ดัการ 
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