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LTR.SEA 131/2565 

11 พฤศจกิายน 2565 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2565 และส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส าหรบัไตรมาสที่ 3       
ปี 2565 และส าหรบังวด 9 เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2565 ดงันี้    

                                                                                                                                                                            หน่วย: ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ส าหรบัไตรมาส 3  ส าหรบังวด 9 เดือน 

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

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,779.79 2,571.53 124.76 16,201.40 7,181.79 125.59 

ก าไรขัน้ต้น 129.70 46.62 178.22 245.92 166.48 47.72 

รายไดอ้ื่น 3.92 3.63 8.16 13.54 10.05 34.67 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (82.96) (65.09) 27.45 (273.36) (187.68) 45.65 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น - สุทธ ิ (34.53) 8.21 (520.38) 36.53 11.90 207.04 

ตน้ทุนทางการเงนิ (6.10) (4.53) 34.84 (15.48) (14.32) 8.09 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ 114.14 72.85 56.67 365.94 159.23 129.82 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 120.44 61.48 95.92 379.71 118.92 219.29 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 116.86 60.46 93.30 370.19 115.47 220.59 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 3.58 1.02 250.39 9.52 3.45 175.75 

 

 

ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ ส าหรบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

งบการเงนิรวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธริวม จ านวน 120.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 58.96 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 95.92 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 116.86 ล้านบาท 
และก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 3.58 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 
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ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ จ านวน 114.14 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 56.67 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้
มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้ 

รายได้ 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มรีายได้จากการขายและให้บรกิารรวม จ านวน 5,779.79 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 124.76 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกิดจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั  รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัที่
เพิม่ขึน้เกดิจากราคาน ้ามนัในตลาดทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถงึปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้สูงขึน้รอ้ยละ 35.24 เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน  ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเป็นหลกั และรายได้จากการใหบ้รกิารด้าน Catering & 
Service ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 41.43 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากบรษิทัฯไดร้บัสญัญาบรกิารงาน Catering และรายได้
จากการขายเสบยีงอาหารและวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ตน้รวม จ านวน 129.70 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 178.22 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อน และมอีตัราก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีสู่งขึน้ จากการขยายตลาด
น ้ามนัส่งออกไปยงัต่างประเทศ  ทัง้ในทวปีเอเซยีและทวปียุโรป  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 82.96 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.45 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานขาย ค่าการตลาด และค่าขนส่งในธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้  

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - สุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีผลขาดทุน อื่น - สุทธ ิจ านวน 34.53 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 520.38 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากรายการขาดทุนจากการท าสญัญาซื้อขายน ้ามนัล่วงหน้าของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

ภาพรวมการด าเนินธรุกิจ ส าหรบังวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

งบการเงนิรวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธริวม จ านวน 379.71 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 260.79 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 219.29 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนที่เป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 370.19 ล้านบาท 
และก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 9.52 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 

ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ จ านวน 365.94 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 129.82 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกทีป่รบัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้  
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รายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม จ านวน 16,201.40 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 125.59 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเพิม่ขึน้เนื่องจากราคา
น ้ามนัในตลาดทีป่รบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง  รวมถงึปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัที่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.34 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน
จากการขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึรายไดจ้ากการให้บรกิารธุรกจิ Catering & Service ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิัทฯ
ไดร้บัสญัญาบรกิารงาน Catering และมรีายไดจ้ากการขายสเบยีงอาหารและวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกี าไรขัน้ต้นรวม จ านวน 245.92 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 47.72 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

แต่อตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัดา้นราคาเพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศ ตลอดจนต้นทุนการให้บรกิารในธุรกิจ Catering & Services ที่สูงขึ้นอย่างมาก ทัง้ด้านการ
จดัหาวตัถุดบิ อุปกรณ์ป้องกนั และค่าใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19  

ก าไร (ขาดทุน) อ่ืน - สุทธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลก าไร อื่น - สุทธ ิจ านวน 36.53 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 207.04 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของ
ปีก่อน เกดิจากการท าสญัญาซื้อขายน ้ามนัล่วงหน้าของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม จ านวน 273.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 45.65 เมื่อเทยีบกบั
งวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัเกดิจากค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนักงานขาย ค่าการตลาด และค่าขนส่งในธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ และค่าใชจ้่ายพนักงานทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายธุรกจิ 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 % เพ่ิม (ลด) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,893.93 1,740.82 66.24 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 1,124.05 1,355.78 (17.09) 
รวมสินทรพัย ์ 4,017.98 3,096.60 29.75 
หนี้สนิหมนุเวยีน 1,906.90 1,369.60 39.23 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 44.19 49.72 (11.11) 
รวมหน้ีสิน 1,951.09 1,419.32 37.47 
รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 2,037.43 1,648.01 22.60 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 29.46 29.27 0.63 
รวมส่วนของเจ้าของ  2,066.89 1,677.28 23.23 
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สินทรพัย ์
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วมจ านวน 4,017.98 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 921.38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.75 เมื่อ

เทยีบกบั ณ สิน้ปี 2564 เกดิจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 1,153.11 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 66.24 จากลูกหนี้การคา้
และลูกหนี้อื่น และเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ ตามปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ 

หน้ีสิน 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มหีนี้สนิรวม 1,951.09  ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 531.77 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.47 เมื่อเทยีบกบั ณ 

สิน้ปี 2564 เกดิจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีน เกดิจากเจา้หนี้การคา้ทีเ่พิม่สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัการเตบิโตของธุรกจิ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 2,066.89 ลา้นบาท ประกอบดว้ยส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,037.43 

ล้านบาท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 29.46 ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้โดยรวม เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2564 จ านวน 389.61 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.23 ซึง่เพิม่ขึน้จากการเพิม่ทุนหุน้สามญัจากการจ่ายหุน้ปันผล และ ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดทีเ่พิม่ขึน้ 

จงึเรยีนมาเพื่อรบัทราบ  

 

 

      ขอแสดงความนับถอื 

 
(นางสาวนีรชา   ปานบุญหอ้ม)                        

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


