
 
LTR.SEA 069/2565                  

13 พฤษภาคม 2565 
 
เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัไตรมาสที ่1  สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัไตรมาสที ่1 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงันี้    
                                                                                                                                                                        หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรบัไตรมาส 1 

ปี 2565 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  4,372.46 2,229.18 96.15 

ก าไรขัน้ต้น 67.59 53.63 26.04 

รายไดอ้ื่น 4.95 3.36 47.50 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (80.74) (56.68) 42.45 

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 4.25 (4.02) (205.86) 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ 9.04 0.33 2,645.88 

ตน้ทุนทางการเงนิ (3.95) (4.79) (17.45) 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 101.11 32.81 208.23 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด 

จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 98.90 22.47 340.18 

จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ  4.38 (7.60) 157.64 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 103.28 14.87 594.46 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 100.57 14.07 614.95 

ส่วนของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 2.71 0.80 236.34 

 
ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ ส าหรบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
งบการเงนิรวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธริวม จ านวน 103.28 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 88.41 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 594.46 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 100.57 
ลา้นบาท และก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 2.71 ลา้นบาท  ซึง่เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 

 
 
 
 
 



 
ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ จ านวน 101.11 ลา้น

บาท เพิ่มขึ้น 68.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 208.23  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาน ้ามนัดิบใน
ตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 65 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  

 
 
รายได้ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขาย และบรกิาร รวม จ านวน 4,372.46 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 2,143.28 ล้านบาท 

หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 96.15 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกิดจากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากราคาน ้ามนัในตลาดทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างมาก เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
รวมถึงปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีสู่งขึ้น จากการขยายตลาดน ้ามนัส่งออกไปยงัต่างประเทศ  และการขยายตลาดใหม่ในทวปี
เอเซยี รวมถงึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้น Catering & Service ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัสญัญาใหบ้รกิารเพิม่ขึน้อกีจ านวน 3 
โครงการ  

 
ก าไรขัน้ต้น 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มกี าไรขัน้ต้นรวม จ านวน 67.59 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 13.96 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 26.04 

เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน จากปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 80.74 ล้านบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 42.45 เมื่อเทยีบกบังวด

เดยีวกนัของปีก่อนโดยมสีาเหตุหลกัเกดิจาก ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย ค่าการตลาด และ ค่าขนส่งในธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ตามปรมิาณการขายทีส่งูขึน้ 

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 31 มี.ค.2565 31 ธ.ค.2564 % เพ่ิม (ลด) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,530.50 1,740.82 45.36 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 1,137.96 1,355.78 (16.07) 
รวมสินทรพัย ์ 3,668.46 3,096.60 18.47 
หนี้สนิหมนุเวยีน 1,860.74 1,369.60 35.86 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 44.32 49.72 (10.85) 
รวมหน้ีสิน 1,905.06 1,419.32 34.22 
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,748.21 1,648.01 6.08 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 15.19 29.27 (48.11) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,763.40 1,677.28 5.13 

 
 
 



 
สินทรพัย ์
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 3,668.46 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 571.86 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.47 

เมื่อเทยีบกบั ณ สิ้นปี 2564 เกิดจากสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 789.68 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 45.36 จากลูกหนี้
การคา้และลูกหนี้อื่น และเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกบัขยายตวัของ
ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั   

 
หน้ีสิน 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 1,905.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 485.74 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 34.22 เมื่อเทยีบกบั 

ณ สิน้ปี 2564 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้และเจา้หนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เกดิ
จากการขยายธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศเป็นหลกั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,763.40 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

1,748.21 ล้านบาท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 15.19 ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้โดยรวม เพิม่ขึน้จากงวด ณ สิน้ปี 2564 
จ านวน 86.12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.13 ซึง่เพิม่ขึน้จากก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดทีเ่พิม่ขึน้ 

 
จงึเรยีนมาเพื่อรบัทราบ  
 
         ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

    (นางสาวนีรชา   ปานบญุหอ้ม)                        
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


