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ท่ี AIE 084/2561 
          วนัท่ี  26 เมษายน 2561 
 
เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 (ฉบบัท่ี กลต.ใหแ้กไ้ข) (แกไ้ขคร้ังท่ี 2) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) ขอเรียนผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ผลประกอบกำร 

ปี 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดร้วม 3,533.44 4,574.73 (1,041.29) (22.76) 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ 3,502.85 4,293.84 (790.99) (18.42) 

ค่าใชจ่้ายขาย บริหารและตน้ทุนทางการเงิน 120.69 156.08 (35.39) (22.67) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ (82.53) 90.67 (173.20) (191.02) 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) 0.02 (0.04) (200.00) 

 
ก ำไรสุทธิ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 82.53 ลา้นบาท ก าไรสุทธิลดลงจ านวน 
173.20 ลา้นบาท หรือก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 191.02 เม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีมีก าไรสุทธิรวม 90.67  ลา้นบาท ดว้ยสาเหตุดงัน้ี.- 
 
รำยได้ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 3,533.44 ลา้นบาท ลดลงเท่ากบั 1,041.29 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 22.76 เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีมีรายไดร้วมจ านวน 4,574.73 ลา้นบาท  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  
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ผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2558 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ 

รายได้
อ่ืน รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,418.20 45.81 0.00 28.54 19.55 0.00 21.34 3,533.44 

ตน้ทุนขายและบริการ (3,419.00) (37.00) 0.00 (24.26) (22.59) 0.00 0.00 (3,502.85) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (0.80) 8.81 0.00 4.28 (3.04) 0.00 21.34 30.59 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  96.74 1.30 0.00 0.81 0.55 0.00 0.60 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  100.02 80.77 0.00 85.00 115.55 0.00 0.00 99.13 
                  

ผลกำรด ำเนินงำนงวดปี 2557 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ 

รายได้
อ่ืน รายไดร้วม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,355.19 133.54 3.84 31.45 35.29 1.00 14.42 4,574.73 

ตน้ทุนขายและบริการ (4,139.81) (78.13) (2.96) (25.30) (47.14) (0.50) 0.00 (4,293.84) 

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 215.38 55.41 0.88 6.15 (11.85) 0.50 14.42 280.89 

 อตัรารายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม (%)  95.20 2.92 0.08 0.69 0.77 0.02 0.32 100.00 

 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย  (%)  95.05 58.51 77.08 80.45 133.58 0.00 0.00 93.86 

         

เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน 

ไบโอดีเซล  
น ้ามนั

บริโภค ผล
พลอยได ้

รับจา้งกลัน่
น ้ ามนัปาลม์ 

ขายวสัดุ
ประกอบ
ลูกถว้ย 

ขาย
น ้ าแขง็ เดินเรือ 

บริการ
ท่าเทียบ
เรือ 

รายได้
อ่ืน รายไดร้วม 

ผลต่างรายได ้ตามส่วนงาน  (936.99) (87.73) (3.84) (2.91) (15.74) (1.00) 6.92 (1,041.29) 

อตัราผลต่างรายไดต้ามส่วนงาน (%) (21.51) (65.70) (100.00) (9.25) (44.60) (100.00) 47.99 (22.76) 

ผลต่างตน้ทุนขาย ตามส่วนงาน (720.81) (41.13) (2.96) (1.04) (24.55) (0.50) 0.00 (790.99) 

อตัราผลต่างตน้ทุนขายตามส่วนงาน (%) (17.41) (52.64) (100.00) (4.11) (52.08) 0.00 0.00 (18.42) 

ผลต่าง อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 4.97 22.26 (77.08) 4.55 (18.03) (100.00) 0.00 5.27 
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1.       ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้มนัไบโอดเีซล น ำ้มนัปำล์มบริโภค และผลติภณัฑ์พลอยได้  
            บริษทัฯมีรายไดจ้ากการผลิต น ้ ามนัปาล์มบริโภค และจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซล ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 96.74 และ  อตัราร้อยละ 95.20  ดงัน้ี   
            งวดปี 2558 และ ปี 2557 บริษทัมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายน ้ ามนัไบโอดีเซลและผลิตภณัฑพ์ลอยไดเ้ท่ากบั 3,418.20 
ลา้นบาท และ 4,355.19 ลา้นบาท โดยรายไดล้ดลงเท่ากบั 936.99 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.51  เน่ืองจาก ราคาขายของสินคา้ท่ีต่างกนั 
2.00-3.00 บาท/กิโลกรัม และปริมาณขายในส่วนน ้ ามนับริโภคท่ีลดลง คือ 

 สินคา้ไบโอดีเซล ปี 2557 ปริมาณท่ีขายได ้ 87,500 ตนั ราคาขาย 33,200 บาท/ตนั  ปี 2558 ปริมาณท่ีขายได ้ 87,325 ตนั 
ราคาขาย 30,910 บาท/ตนั   

สินคา้น ้ ามนับริโภคปี 2557 ปริมาณท่ีขายได ้ 29,808 ตนั ราคาขาย 33,530 บาท/ตนั  ปี 2558 ปริมาณท่ีขายได ้ 21,183 ตนั 
ราคาขาย 29,790 บาท/ตนั   

2.  ส่วนงำนรับจ้ำงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม  
 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการรับจา้งผลิต ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 คิดเป็นสัดส่วนรายไดส่้วนงานต่อ
รายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 1.30 และ อตัราร้อยละ 2.92 ดงัน้ี 
 ส าหรับปี 2558 บริษทัฯมีรายไดเ้ท่ากบั 45.81 ลา้นบาท เปรียบเทียบงวดบญัชีปี 2557 ซ่ึงมีรายไดเ้ท่ากบั 133.54 ลา้นบาท          
บริษทัฯมีรายไดล้ดลงเท่ากบั 87.73 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 65.70 เน่ืองจาก ความตอ้งการใชสิ้นคา้ของผูว้า่จา้งลดลง   

3. ส่วนงำนผลติและจ ำหน่ำยน ำ้แข็งและให้บริกำรท่ำเทยีบเรือ  
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยจะไม่แสดงรายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ เน่ืองจากเป็นการให้บริการกับ
บริษทัฯ เท่านั้น เม่ือเทียบกับ งวดปี 2557 มีรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือ ท่ีให้บริการกับบุคคลภายนอก 1 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น
สดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม 0.02 และ บริษทัยอ่ยจะมีรายไดจ้ากการผลิตจ าหน่ายน ้ าแข็ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.81  และ อตัราร้อยละ 0.69  ดงัน้ี 
 ส าหรับปี 2558 บริษทัยอ่ยมีรายไดส่้วนงานผลิตและจ าหน่ายน ้ าแข็งเท่ากบั 28.54 ลา้นบาท เปรียบเทียบงวดบญัชีปี 2557 
บริษทัยอ่ยมีรายไดเ้ท่ากบั 31.45 ลดลงเท่ากบั 2.91 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 9.25 

4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง   
 บริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือขนส่ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557  จ านวน 19.55 ลา้น
บาท และ 35.29 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.55 และ อตัราร้อยละ 0.77  
 ส าหรับปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 15.74  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.60 
เน่ืองจาก การใหบ้ริการส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการกบับริษทัฯ  
 5.        รำยได้อ่ืน  
  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวน 21.34 ลา้นบาท และ 14.42 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรายไดส่้วนงานต่อรายไดร้วม ในอตัราร้อยละ 0.60 และ  อตัราร้อยละ 0.32 
 ส าหรับปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดอ่ื้น เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากบั 6.92 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 47.99  
 
 
หมำยเหตุ : บริษทัและบริษทัยอ่ย มีนโยบายท่ีจะไม่ท าการซ้ือขายวสัดุประกอบลูกถว้ยไฟฟ้า โดยหยดุท ารายการคา้น้ี ตั้งแตปี่ 2557 
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ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 3,502.85 ลา้นบาท อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย 
ร้อยละ 99.13 มีอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.27  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมันไบโอดีเซล น ้ ามนับริโภคและผลิตภณัฑ์พลอยได ้ส าหรับงวดปี 2558 และ 2557 มีตน้ทุนขาย 
จ านวน 3,419.00 ลา้นบาท และ 4,139.81  โดยอตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 100.02 และ 95.05 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  4.97  เน่ืองจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีสูงกวา่ราคาตลาด บริษทัไม่สามารถหมุนเวยีนสินคา้ไดท้นัตามราคาตลาดท่ีลดลง   
2. ส่วนงำนรับจ้ำงกลั่นน ้ำมนัปำล์ม ส าหรับงวดปี 2558 และ 2557 มีตน้ทุนบริการ จ านวน 37.00 ลา้นบาทและ 78.13 ลา้นบาท โดย
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 80.77 และ 58.51 อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ  22.26  เน่ืองจาก ปริมาณการ
รับจา้งผลิตลดลงท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำแข็ง ส าหรับงวดปี 2558 และ 2557 มีตน้ทุนขายเท่ากบั 24.26 ลา้นบาท และ 25.30 ลา้นบาท โดย
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 85.00 และ80.45 
4. ส่วนงำนให้บริกำรเดนิเรือขนส่ง ส าหรับงวดปี 2558 และ 2557 มีตน้ทุนบริการเท่ากบั 22.59 ลา้นบาท และ 47.14 ลา้นบาท โดย
อตัราตน้ทุนขายต่อยอดขายคิดเป็นร้อยละ 115.55 และ 133.58  
 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 ค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 43.12 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 12.37 ลา้นบาท  หรือลดลง
ร้อยละ 22.29  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายเท่ากบั 55.49 ลา้นบาท กลุ่มค่าใชจ่้ายในการขายส าคญัเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งและประกนัภยัสินคา้  
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 66.60 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 10.81 ลา้นบาทหรือ ลดลง
ร้อยละ 13.96  เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 77.41 ลา้นบาท  
 

ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 10.97 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 12.21 ลา้นบาท หรือลดลงร้อย
ละ 52.67 เม่ือเทียบกบังวดปี 2557 ท่ีมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 23.18 ลา้นบาท ทั้งน้ีการลดลงของตน้ทุนทางการเงิน จาก เงินกูย้มืท่ีลดลง
เน่ืองจากหยดุซ้ือวตัถุดิบ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
         ขอแสดงความนบัถือ    
  
 

                                                            (นางสาวพิมพว์รรณ  ธารีรัตนาวบูิลย)์ 
                          กรรมการผูจ้ดัการ 
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