บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited.
ที่ AIE 082/2561
วันที่ 26 เมษายน 2561
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ฉบับที่ กลต.ให้แก้ไข) (แก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนผลการดาเนินงานรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สาหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลประกอบกำร

ไตรมำส 2 ปี 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
ล้ ำนบำท

ไตรมำส 2 ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
ล้ ำนบำท

เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ล้ ำนบำท

ร้ อยละ

รายได้รวม

904.62

1,082.18

(177.56)

(16.41)

ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ

919.37

1,123.45

(204.08)

(18.17)

27.46

38.55

(11.09)

(28.77)

(41.80)

(83.80)

(42.00)

(50.12)

(0.0092)

(0.0185)

0.0093

50.27

ค่าใช้จ่ายขาย บริ หารและต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
กาไรสุทธิ

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกิดผลขาดทุนสุทธิสาหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558 จานวน 41.80 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจานวน 42.00 ล้านบาท หรื อขาดทุนลดลงร้อยละ 50.12 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีขาดทุนสุทธิ
รวม 83.80 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดงั นี้
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รายได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวมสาหรับงวดสามเดือนไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จานวน 904.62 ล้านบาท ลดลง
177.56 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 16.41 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีรายได้รวมจานวน 1,082.18 ล้านบาท ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1.
ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยนำ้ มันไบโอดีเซล นำ้ มันปำล์ มบริโภค และผลิตภัณฑ์ พลอยได้
บริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล น้ ามันปาล์มบริ โภค และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ในไตรมาส 2 ปี 2558 และปี 2557
เท่ากับ 876.69 ล้านบาท และ 1,026.22 ล้านบาท ตามลาดับ สามารถแบ่งรายได้ตามประเภท ดังนี้
1.1 บริ ษ ัท ฯมี รายได้จากการผลิ ตและจาหน่ ายน้ ามัน ไบโอดี เซล และผลิ ตภัณฑ์พ ลอยได้สาหรั บ ไตรมาส 2 สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30
มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 80.02 และ อัตราร้อยละ 67.19 ดังนี้
- ไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้ เท่ากับ 724.33 ล้านบาท ซึ่ ง
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่เท่ากับ 785.18 ล้านบาท และมีสดั ส่วนรายได้ต่อรายได้จากธุรกิจน้ ามันไบโอ
ดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้และน้ ามันปาล์มบริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 82.62 และ ร้อยละ 76.51 ตามลาดับ โดยรายได้หลักมาจากการขายไบ
โอดี เซล เท่ากับ 699.93 ล้านบาท โดยมีปริ มาณขายไบโอดี เซล เท่ากับ 22,904 ตันที่ ราคาขายเฉลี่ย 30.56 บาท/กก. รายได้จากผลิตภัณฑ์
พลอยได้เท่ากับ 24.52 ล้านบาท และในปี 2558 บริ ษทั ฯได้ยกเลิกการขายน้ ามันปาล์มดิบ
- ไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการจาหน่ายไบโอดีเซลเท่ากับ 663.28 ล้านบาท โดยมีปริ มาณขายเท่ากับ 20,427 ตัน ราคา
ขายเฉลี่ย 32.47 บาท/กก. และมีรายได้จากการขายน้ ามันปาล์มดิบ มูลค่า 22.01 ล้านบาท และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้เท่ากับ
99.89 ล้านบาท
1.2 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายน้ ามันบริ โภค สาหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 และ 2557 คิดเป็ น
สัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 17.38 และ อัตราร้อยละ 23.58 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2558 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ 152.36 ล้านบาทจานวนขาย 4,742 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 32.13 บาท/กก.
ไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ 241.31 ล้านบาท จานวนขาย 7,319 ตัน ราคาขายเฉลี่ย 32.97 บาท/กก.
บริ ษทั ฯ มีรายได้ลดลง จากปี 2557 เท่ากับ 88.95 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อยละ 36.86 เกิดจาก ปริ มาณขายที่ลดลงของกลุ่มธุรกิจ
น้ ามันปาล์มบริ โภคที่ไม่สามารถขยายฐานลูกค้าได้ แม้วา่ ราคาขายสิ นค้ากลุ่มน้ ามันปาล์มจะสูงกว่าปี 2557 ราคาเฉลี่ย 0.50 – 1.50 บาท/กก.
2. ส่ วนงำนรับจ้ ำงกลัน่ นำ้ มันปำล์ม
บริ ษทั ฯมีรายได้จากการรับจ้างผลิต สาหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อ
รายได้รวม ในอัตราร้อยละ 1.26 และ อัตราร้อยละ 3.19 ดังนี้
ไตรมาส 2 ปี 2558 มีรายได้เท่ากับ 11.42 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2557 ที่มีรายได้เท่ากับ 34.48 ล้านบาท ลดลง
เท่ากับ 23.06 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 66.88
รายได้ที่ลดลงเกิดจากความต้องการใช้สินค้าของผูว้ า่ จ้างลดลง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2558
3.
ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ ำยนำ้ แข็งและให้ บริกำรท่ ำเทียบเรื อ
สาหรั บ งวดสามเดื อนไตรมาส 2 สิ้ น สุ ด วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 บริ ษทั ย่อย จะไม่แสดงรายได้จากการให้บ ริ การท่ าเที ยบเรื อ
เนื่องจากเป็ นการให้บริ การกับบริ ษทั ฯ เท่านั้น บริ ษทั ย่อยจะมีรายได้จากการผลิตจาหน่ายน้ าแข็ง สาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วน
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รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.82 และ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2557 บริ ษทั ย่อยจะมีรายได้จากการผลิตจาหน่ายน้ าแข็ง และ
รายได้จากการให้บริ การท่าเทียบเรื อ คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม อัตราร้อยละ 0.67 และ 0.09
ไตรมาส 2 ปี 2558 มีรายได้จากการผลิตจาหน่ ายน้ าแข็ง เท่ากับ 7.44 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ปี 2557 เท่ากับ 0.18 ล้าน
บาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48
4.
ส่ วนงำนให้ บริกำรเดินเรื อขนส่ ง
บริ ษทั ย่อย จะมีรายได้จากการให้บริ การเดินเรื อขนส่ง สาหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วน
รายได้ส่วนงานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.26 และ อัตราร้อยละ 0.85
ไตรมาส 2 ปี 2558 มีรายได้ 2.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 6.89 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 74.97 เนื่องจากการให้บริ การ
มุ่งเน้นให้บริ การขนส่งให้กบั บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
5.
รำยได้ อื่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีรายได้อื่นสาหรับ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ส่วน
งานต่อรายได้รวม ในอัตราร้อยละ 0.75 และ อัตราร้อยละ 0.37
ไตรมาส 2 ปี 2558 มีรายได้อื่น จานวน 6.77 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ 2.74 ล้านบาท หรื อเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 67.99
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนบริ การรวมสาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 919.37
ล้านบาท อัตราต้นทุนขายต่อยอดขายร้อยละ 101.63 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายลดลง ร้อยละ 2.18 เมื่อเทียบกับงวดปี 2557 ซึ่งมีตน้ ทุน
ขายเท่ากับ 1,123.45 ล้านบาท โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. ส่วนงานผลิตและจาหน่ายน้ ามันไบโอดีเซล น้ ามันบริ โภคและผลิตภัณฑ์พลอยได้ สาหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2558 และ ปี 2557
มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขายจานวน 899.69 ล้านบาท และ 1,080.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 102.62 และ ร้อยละ 105.27 ซึ่งไตรมาส 2 ปี
2557 ประสบปั ญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลง สาหรับไตรมาส 2 ปี 2558 นอกจากจะเกิดจากราคาวัตถุดิบที่มีอยูส่ ูงกว่า
ราคาตลาดแล้ว ยังมีผลจากอัตราสูญเสี ยจากการผลิตที่ผิดปกติอีกด้วย
2. ส่วนงานรับจ้างกลัน่ น้ ามันปาล์ม สาหรับงวดปี 2558 และปี 2557 มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดบริ การ จานวน 8.03 ล้านบาท
และ 18.97 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 70.32 และ ร้อยละ 55.02
3. ส่วนงานผลิตและจาหน่ายน้ าแข็ง สาหรับงวดปี 2558 และปี 2557 มีอตั ราต้นทุนขายต่อยอดขาย จานวน 6.12 ล้านบาท และ
7.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 82.26 และ 101.10
4. ส่วนงานให้บริ การเดินเรื อขนส่ง สาหรับงวดปี 2558 และปี 2557 มีอตั ราต้นทุนบริ การต่อยอดขาย จานวน 5.53 ล้านบาท และ
16.37 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 240.43 และ 178.13
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย สาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 10.01 ล้านบาท
ลดลงจานวน 5.23 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 34.32 เมื่อเทียบกับงวดปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 15.24 ล้านบาท กลุ่มค่าใช้จ่าย
ในการขายสาคัญเป็ นค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประกันภัยสิ นค้า
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ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารสาหรับงวดงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 15.34
ล้านบาท ลดลงจานวน 0.50 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับงวดปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารจานวน 15.84 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินสาหรับงวดไตรมาส 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจานวน 2.11 ล้านบาท ลดลง
จานวน 5.36 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 71.75 เมื่อเทียบกับงวดปี 2557 ที่มีตน้ ทุนทางการเงินจานวน 7.47 ล้านบาท ทั้งนี้การเพิม่ ขึ้นของ
ต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากเงินกูย้ มื ที่เพิ่มขึ้นจากการกูย้ มื เพื่อซื้อวัตถุดิบ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารี รัตนาวิบูลย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายเลขานุการโทร. 0-34877-486-8 ต่อ 503 หรื อ 500

ที่ต้งั
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