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LTR.SEA 105/2565 

11 สงิหาคม 2565 

 

เรือ่ง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัไตรมาสที ่2 ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยส าหรบัไตรมาสที่ 2      
ปี 2565 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2565 ดงันี้    

                                                                                                                                                                        หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ส าหรบัไตรมาส 2  ส าหรบังวด 6 เดือน 

ปี 2565 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) ปี 2565 ปี 2564 % เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,049.14 2,381.07 154.05 10,421.61 4,610.26 126.05 

ก าไรขัน้ตน้ 48.62 66.23 (26.59) 116.21 119.86 (3.04) 

รายไดอ้ื่น 4.66 3.07 51.95 9.62 6.43 49.63 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (109.66) (65.90) 66.40 (190.40) (122.58) 55.32 
(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ 

1.99 (3.37) (159.10) 6.24 (7.39) (184.53) 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ 62.02 3.35 1,749.22 71.06 3.68 1,829.36 

ตน้ทุนทางการเงนิ (5.42) (5.01) 8.34 (9.38) (9.79) (4.27) 

ส่วนแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ 150.68 53.57 181.28 251.80 86.38 191.51 

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 155.99 42.57 266.39 259.27 57.45 351.32 

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) สทุธิ  

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 152.76 40.95 273.04 253.33 55.02 360.46 

ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3.23 1.62 98.81 5.94 2.43 144.37 

 

ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ ส าหรบัไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

งบการเงนิรวมบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกี าไรสทุธริวม จ านวน 155.99 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 113.42 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 266.39 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 152.76 ลา้นบาท 
และก าไรสทุธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 3.23 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 
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ส่วนแบง่ก าไรจากการร่วมค้า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ จ านวน 150.68 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 181.28  เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท า
ใหม้รีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้ 

รายได้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้จากการขายและให้บรกิารรวม จ านวน 6,049.14 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 154.05 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั  รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัที่
เพิม่ขึน้เกดิจากราคาน ้ามนัในตลาดทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัที่เพิม่ขึน้สูงขึน้รอ้ยละ 27 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  ส่วนใหญ่เกดิจากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเป็นหลกั   และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้น Catering & 
Service ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 38.20 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากบรษิทัฯไดร้บัสญัญาบรกิารงานCatering และรายได้
จากการขายเสบยีงอาหารและวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ตน้รวม จ านวน 48.62 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 26.59 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
และอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากธุรกจิการจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศ เนื่องจากภาวะการ
แขง่ขนัดา้นราคาเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ รวมถงึตน้ทุนการใหบ้รกิารในธุรกจิCatering &Services ที่
สงูขึน้อยา่งมาก ทัง้ตน้ทุนวตัถุดบิ อุปกรณ์ป้องกนั และคา่ใชจ้่ายพนกังานทีเ่พิม่สงูขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 109.66 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.40 เมือ่เทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย ค่าการตลาด และค่าขนส่งในธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - สทุธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิจ านวน 62.02 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,749.22 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากการก าไรจากการท าสญัญาซือ้ขายน ้ามนัล่วงหน้าของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 

 

ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ ส าหรบังวด 6 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 

งบการเงนิรวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธริวม จ านวน 259.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 201.82 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 351.32 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 253.33 ล้านบาท 
และก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 5.94 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 

ส่วนแบง่ก าไรจากการร่วมค้า 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รบัรูส้่วนแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ จ านวน 251.80 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 191.51 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้  
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รายได้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม จ านวน 10,421.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 126.05 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเพิม่ขึน้เนื่องจากราคา
น ้ามนัในตลาดทีป่รบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง  รวมถงีปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถงึรายไดจ้ากการใหบ้รกิารธุรกจิ Catering & Service ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯไดร้บัสญัญาบรกิารงานCatering และมรีายไดจ้ากการ
ขายสเบยีงอาหารและวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ตน้รวม จ านวน 116.21 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3.04 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิ

จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ลดลง จากธุรกจิการจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศ เนื่องจากภาวะการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ตลอดจนต้นทุนการให้บรกิารในธุรกิจCatering &Services ที่สูงขึน้อย่างมาก ทัง้ด้านการจดัหา
วตัถุดบิ อุปกรณ์ป้องกนั และคา่ใชจ้่ายพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์Covid -19  

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - สทุธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิจ านวน 71.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,829.36 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากก าไรจากการท าสญัญาซือ้ขายน ้ามนัล่วงหน้าของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม จ านวน 190.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 55.32 เมือ่เทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย คา่การตลาด และคา่ขนสง่ในธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบับุคลากรทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกจิ 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 30 มิถนุายน2565 31 ธนัวาคม 2564 % เพ่ิม (ลด) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,012.53 1,740.82 73.05 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,284.23 1,355.78 (5.28) 
รวมสินทรพัย ์ 4,296.76 3,096.60 38.76 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,326.34 1,369.60 69.86 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 43.48 49.72 (12.55) 
รวมหน้ีสิน 2,369.82 1,419.32 66.97 
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 1,905.46 1,648.01 15.62 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 21.48 29.27 (26.63) 
รวมส่วนของเจ้าของ  1,926.94 1,677.28 14.88 
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สินทรพัย ์
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 4,296.76 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,200.16 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.76 

เมื่อเทยีบกบั ณ สิ้นปี 2564 เกดิจากสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 1,271.71 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 73.05 จากลูกหนี้
การคา้และลกูหนี้อื่น และเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ 

หน้ีสิน 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 2,369.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 950.50 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.97 เมื่อเทยีบกบั ณ 

สิน้ปี 2564 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมนุเวยีน จากเจา้หนี้การคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัธุรกจิทีเ่ตบิโตขึน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 1,926.94 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,905.46 

ล้านบาท และส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุม 21.48 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิม่ขึ้นจากงวด ณ สิ้นปี 2564 จ านวน 
249.66 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.88 ซึง่เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนหุน้สามญั และ ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดทีเ่พิม่ขึน้ 

จงึเรยีนมาเพือ่รบัทราบ  

 

      ขอแสดงความนับถอื 

(  นางสาวนีรชา   ปานบุญหอ้ม  )                        
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


