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1,129.26

1,494.55

1,851.44

2.04
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-0.06

Par (B.)

Price (B./share)
EPS (B.)

ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่
(1) ธุรกิจจัดจําหน่ายนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนให้แก่ลูกค้าทางทะเลและทางบก ให้กับลูกค้ากลุ่มเรือเดิน
ทะเลทังในประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและ ธุรกิจขนส่งทางบก
(2) ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและให้บริการอืนๆ สําหรับพนักงานประจําแหล่งขุดเจาะนํามันและ
ก๊าซทังในทะเลและบนบก (Supply Management)

Key Development of Company
2540 - จัดตังบริษัท ซีออยล์ จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื อจัดจําหน่ายนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อ
ลืนให้กับเรือเดินทะเลประเภทต่างๆ
2553 - ขยายธุรกิจไปสู่การจัดจําหน่ายนํามันเชือเพลิงและนํามันหล่อลืนทางบก อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจขนส่งทางบก
2554 - เริมธุรกิจบริการ Catering & Service สําหรับพนักงานประจําแท่นขุดเจาะนํามันและก๊าซในอ่าวไทย
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพิ มทุนจดทะเบียนเปน 110 ล้านบาท
2555 - เริมธุรกิจ General Supply ให้กับเรือเดินทะเล เรือSupply & Service เรือโดยสารพนักงานประจําแท่น
ขุดเจาะนํามันและก๊าซในทะเล
2556 - บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ( MAI )
2557 - ขยายการลงทุน ในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม โดยการเข้าซือหุ้น 49.99% ในบริษัท แพนโอเรียนท์
เอนเนอยี(สยาม)ลิมิเต็ด (“POES”)
2558 - จัดตังบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ “SEAOIL OFFSHORE LTD.” ในสหพั นธ์แห่งลาบวน ประเทศมาเลเซีย
และ “SEAOIL PETROLEUM PTE. LTD.” ประเทศสิงคโปร์ เพื อการขยายธุรกิจการจัดจําหน่ายนํามันเชือเพลิงใน
ต่างประเทศ
2559 - ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท โดยการเข้าซือหุ้น 100% ในบริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์
จํากัด และเมือวันที 23 กุมภาพั นธ์ 2560 เปลียนชือนิติบุคคลเปน บริษัท ซีออยล์ ปโตรเคมีคอล จํากัด
2560 - ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 10 โครงการ โดยการเข้าซือหุ้น 100% ใน
บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จํากัด

Revenue Structure

6M/2018
รายได้จากการจําหน่ายสินค้า
รายได้จากการให้บริการ
รวม
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1,979.91

98.74

1,950.25

95.11

3,710.34
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3,668.20

95.16

25.29

1.26

100.19

4.89
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P/E
SEAOIL (x)

P/BV

Div.Yield

-

0.84

-

RESOURC - mai (x)

46.56

1.44

0.87

RESOURC - SET (x)

13.34

1.77

3.61

mai (x)

67.13

2.15

1.81

SET (x)

17.12

1.95

2.92

Shareholder Structure

38.4%

(31/03/2018)

45.0%

10.6%

บริษัท นทลิน จํากัด (45.0%)

คุณเชิดชู ปานบุญห้อม
(10.6%)

คุณธาดา โอฬาริก (3.2%)

คุณอภิสิทธิ รุจิเกียรติกําจร
(2.8%)

รายย่อย (38.4%)

Financial Ratios
6M/2018

(Unit : MB)

รอบบัญชี : 30 มิ.ย.

2016

Paid-up (MB.)

Market Cap (MB.)

Company Background

2017

6M/2017

2017

2016

ROE (%)

-6.23

-3.38

-8.37

-2.16

ROA (%)

-0.59

0.62

-3.97

-0.19

1.01

1.00

0.92

1.18

GP Margin (%)

5.94

5.91

5.73

8.18

EBIT Margin (%)

1.24

-0.06

-1.11

2.07

-0.54

-1.42

-2.79

0.12

D/E (x)

NP Margin (%)

Business Plan
บริษัทยังคงมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยังยืน เพื อเข้าสู่การเปนองค์กรชันนําด้านพลังงาน
ปโตรเลียม ปโตรเคมี ตลอดจนธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และให้บริการ ทังในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น
การสร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพั ฒนาอย่างยังยืน โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส
และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายของกิจการ ทังผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทีมีส่วนได้เสีย
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบาย
คุณภาพ เพื อเปนกรอบแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื อเปนกรอบแนวทางให้ผู้
บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทมีการกําหนดและปรับเปลียนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
เพื อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง ทังด้านเศรษฐกิจและสภาวะราคานํามัน บริษัทจึงหาโอกาสทาง
ธุรกิจทีสร้างมูลค่าเพิ มให้กับองค์กรและต่อยอดธุรกิจเดิมอยู่เสมอ เพื อสร้างเสถียรภาพและรักษาศักยภาพในการ
แข่งขันทางธุรกิจ

Capital Structure

(Unit : MB)

6M/2018

6M/2017

Current Liabilities

650.90

1,170.98

737.64

1,184.87

Non-Current Liabilities

703.32

254.07

513.92

3.48

1,340.70

1,429.25

1,350.97

1,146.34

Shareholders' Equity

2017

2016

Company Structure

Investment Highlight
• ประสบการณ์ในธุรกิจจัดจําหน่ายนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนทังในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20 ป
• การขยายธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักอย่างต่อเนืองเพื อก้าวเข้าสู่การเปนผู้นําด้านการจัดหาพลังงานอย่าง
ครบวงจร
• การขยายธุรกิจทีเกียวกับพลังงงานทดแทนเพื อเพิ มรายได้และลดความเสียงจากธุรกิจด้านปโตรเลียม

Risk Factor

Company Image

ปัจจัยเสียงของธุรกิจและการปองกันความเสียงทีสําคัญ ดังนี
• ความเสียงจากความผันผวนของราคานํามัน ราคานํามันมีความผันผวนไปตามปจจัยต่างๆ อาทิ อุปสงค์และ
อุปทานของตลาด ปริมาณนํามันสํารองแต่ละประเทศ สภาพภูมิอากาศแต่ละฤดูกาล หรือนโยบายการผลิตนํามัน
ของประเทศกลุ่มโอเปค เปนต้น การเปลียนแปลงของราคานํามันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนือง
ซึงส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจําหน่ายนํามันโดยรวมของบริษัททีลดลงตามสถานการณ์ราคานํามันในตลาด แต่
ไม่ส่งกระทบต่อกําไรอย่างมีสาระสําคัญ เนืองจากนโยบายด้านการกําหนดราคาขาย ได้บวกกําไรส่วนเพิ มจากราคา
ต้นทุน (Cost Plus Pricing Method) อีกทังบริษัทไม่มีการเก็บสํารองนํามัน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคานํามัน นอกจากนี ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เปนเรือเดินทะเลทังในประเทศและต่างประเทศ โรงงาน
อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ซึงมีความจําเปนต้องใช้นํามันเชือเพลิงในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนือง บริษัทจึงเชือมันว่าความผันผวนของราคานํามันจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการใช้นํามันเชือ
เพลิงของกลุ่มลูกค้าของบริษัท การเปลียนแปลงของราคานํามันในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างต่อเนือง ส่งผลก
ระทบต่อโครงการลงทุนในกิจการร่วมค้าบริษัท แพน โอเรียน เอ็นเนอร์ยี (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึงประกอบ
ธุรกิจผลิตและสํารวจปโตรเลียม บริษัทจึงได้บริหารจัดการความเสียงด้านราคาร่วมกับ POES โดยวิเคราะห์ผลกระ
ทบของราคานํามันทีระดับราคาต่างๆต่อรายได้และกําไรของบริษัท และหาแนวทางในการบริหารต้นทุนการผลิตและค่า
ใช้จ่ายดําเนินการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและผลิตนํามันได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการปรับแผนการผลิตให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ราคานํามันมากทีสุด
• ความเสียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ทังในและต่างประเทศ เพื อต่อยอด
ธุรกิจทีมีอยู่ในปจจุบัน อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึนทังทีเปนความเสียงและโอกาส ซึงในแต่ละโครงการทีบริษัท
เข้าไปลงทุนนัน ได้ผ่านการพิ จารณาแล้วว่าเปนโครงการทีมีศักยภาพ สอดคล้องกับเปาหมายและแผนกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมในความเสียงทียอมรับได้ และผ่านการวิเคราะห์ความเปนไป
ได้ และการประเมินความเสียงต่างๆก่อนการเข้าลงทุน ทังนีบริษัทจึงมีมาตรการปองกันและบริหารจัดการความ
เสียงในการลงทุนต่างๆ เพื อควบคุมการลงทุนให้เปนไปตามเปาหมาย ตังแต่ การกําหนดนโยบายการลงทุน
กระบวนการพิ จารณาการลงทุนของบริษัทตามขันตอน การจัดจ้างทีปรึกษาหรือสรรหาบุคลากรทีมีความเชียวชาญ
เฉพาะด้านเข้ามาดูแลหรือบริหารจัดการโครงการ การนําระบบงาน/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วย
สนับสนุนธุรกิจหรือโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานของโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด
บริษัทได้ปรับโครงสร้างขององค์กร เพื อรองรับการขยายการลงทุน โดยเพิ มฝายบริหารโครงการลงทุน และ
กําหนดให้ผู้บริหารของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ความเสียงร่วมกับที
ปรึกษาผู้มีความเชียวชาญในด้านการบริหารจัดการโครงการและบริหารความเสียง อย่างไรก็ดี หากพบว่าโครงการ
ลงทุนใดจะมีความเสียงทีผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เปนไปตามเปาหมาย ไม่ว่าเกิดจากปจจัยภายในหรือ
ภายนอก บริษัทจะดําเนินการหามาตรการเพื อลดผลกระทบจากความเสียงทีเกิดขึนดังกล่าว

Disclaimer : เอกสารฉบับนีจัดทําขึนโดยบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุนเพื อใช้เปนข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านัน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อชีชวนหรือจูงใจให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึงผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพิ นิจในการนํา
ข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเกิดจากการนําข้อมูลเหล่านีไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยเพิ มเติมเกียวกับข้อมูลของบริษัท สามารถหาข้อมูลเพิ มเติมได้ทีรายงาน 56-1 รายงานประจําป หรือ
สารสนเทศทีบริษัทได้แจ้งผ่านสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมเปลียนแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า รวมทังห้าม
มิให้ผู้ใดนําเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารดังกล่าวไปทําซํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

