ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ

2.1.1

ความเป็นมา

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทในกลุ่มนทลิน ซึ่งมีคณ
ุ เชิดชู ปำนบุญห้อม และ คุณสุรพล มีเสถียร เป็นผู้
ร่วมก่อตัง้ โดยกลุ่มนทลินประกอบธุรกิจหลักรับขนส่งน้ำมันทำงเรือ บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ 26 พฤษภำคม 2540
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 1.0 ล้ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์แรกเริ่มจำกกำรจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับ
กองเรือของกลุ่มนทลิน ต่อมำบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรขยำยกำรจำหน่ำยน้ำมัน จึงได้ขยำยกำรจำหน่ำยไปยังลูกค้ำรำย
อื่นๆ ที่มีควำมต้องกำรใช้นำมั
้ น โดยบริษัทได้จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเรือประเภทต่ำงๆ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High
Speed Diesel) น้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ (Fuel Oil) น้ำมันเบนซิน (Premium Gasoline) และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือเดินทะเล
เรือประมง และเรือประเภทต่ำงๆ ทั้งที่เป็นกำรจัดจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ พม่ำ เป็นต้น
ในเดือนตุลำคม 2553 บริษัทได้ขยำยธุรกิจออกไปสู่กำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้กับ
โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก ธุรกิจให้บริกำรรถโดยสำร เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทสำมำรถขยำย
ช่องทำงกำรให้บริกำรลูกค้ำได้หลำกหลำยขึ้น นอกจำกนี้ ในเดือนกรกฎำคม 2554 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ทำ
ควำมสะอำด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่เรือพักอำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุด
เจำะน้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย และเมื่อเดือนกันยำยน 2555 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำร
เตรียมอำหำร จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ (General Supply) ให้กับเรือเดินทะเล เรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค
(Supply & Service Boat) และเรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซในทะเล เช่น
อำหำร น้ำ เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ Catering and Service และยังเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกฐำน
ลูกค้ำปัจจุบันของบริษัทที่มีอยู่ในธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลได้ ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้
เสบียงอำหำร และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรเดินเรืออยู่แล้วเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัท
2.1.2

พัฒนาการที่สาคัญ

2540

บริษัทได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด โดยใช้ชื่อว่ำ บริษัท ซีออยล์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1.0 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำทในวันที่ 26 พฤษภำคม 2540

2545

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 1.0 ล้ำนบำทเป็น 3.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 20,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

2546

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 3.0 ล้ำนบำทเป็น 10.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 70,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

2548

ในเดือนมกรำคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 10.0 ล้ำนบำทเป็น 20.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
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ในเดือนธันวำคม บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 20.0 ล้ำนบำทเป็น 22.5 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
2550

ในเดือนเมษำยน บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 22.5 ล้ำนบำท เป็น 30.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน
75,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

2551

ในเดือนกรกฎำคม บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 30.0 ล้ำนบำท เป็น 40.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

2552

มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้ นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดย บริษัท นทลิน จำกัด ได้ซื้อหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมเป็น จำนวน
283,999 หุ้น ทำให้บริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 86.0 ของหุ้นสำมัญทั้งหมด
ของบริษัท

2553

ในเดือนตุลำคม บริษัทขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปสู่กำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทำงบก

2554

ในเดือนพฤษภำคม บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 40.0 ล้ำนบำท เป็น 110.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญจำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยบริษัท นทลิน จำกัด ได้ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือ
ร้อยละ 81.8 ของจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท และในเดือนกันยำยน 2554 ได้ลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ 77.27
ของจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท
ในเดือนกรกฎำคม บริษัทเริ่มให้บริกำรด้ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่เรือพัก
อำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย
ในเดือนสิงหำคม บริษัทดำเนินกำรแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหำชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
จำก 100 บำทต่อหุ้น เป็น 1 บำทต่อหุ้น

2555

ในเดือนเมษำยน บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 110.0 ล้ำนบำท เป็น 160.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท และประชำชนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1
บำท
ในเดือนกันยำยน บริษัทมีกำรเริ่มดำเนินกำรในธุรกิจ ให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จัดหำเสบียง
และบริกำรอื่นๆ (General Supply) ให้แก่เรือเดินทะเลและเรือบริกำรในธุรกิจขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซในทะเล

2556

ในเดือนกุมภำพันธ์ บริษัทมีกำรลดทุนจดทะเบียน จำกเดิม 160.0 ล้ำนบำท เป็น 110.0 ล้ำนบำท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำกเดิม 110.0 ล้ำนบำท เป็น 180.0 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญเพื่อเสนอขำยให้แก่ กรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มนทลิน และประชำชน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจำกกำรเป็นผู้จัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่ง
สินค้ำ เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทำงภำยในประเทศ
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ระหว่ำงประเทศ และยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหำให้ลูกค้ำเหล่ำนี้
ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดย
เรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีควำมต้องกำรน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ต่ำงกันออกไป
ในปัจจุบัน บริษัทมีกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้ำทำงทะเลเป็นหลัก โดยเมื่อบริษัท
ได้รับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ แล้ว บริษัทจะจัดหำสินค้ำจำกผู้ผลิตน้ำมันรำยใหญ่ ในประเทศหรือผู้ค้ำส่งน้ำมันทั้ง ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (“Supplier”) ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ บริษัทสำมำรถเลือกที่จะใช้บริกำร
ขนส่งของผู้ขนส่งน้ำมันที่ทำสัญญำขนส่งกับทำงบริษัท หรือผู้ขนส่งของ Supplier ให้เป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ โดยจัดส่งน้ำมันทำง
เรือขนส่งน้ำมัน (Barge) ให้แก่เรือของลูกค้ำที่จอดอยู่ กลำงทะเล และในกรณีที่เรือของลูกค้ำจอดเทียบท่ำ บริษัทอำจจะจัดส่ง
น้ำมันทำงรถบรรทุกน้ำมันหรือทำงเรือขนส่งน้ำมัน แล้วแต่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังทำหน้ำที่เป็นผู้จัดหำ
และจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ในต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ และ พม่ำ
เป็นต้น โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษทั จัดหำ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมัน
เบนซิน เป็นต้น
ต่อ มำในปี 2553 บริษั ทได้ข ยำยธุร กิจ ไปยัง ธุร กิจ กำรจั ด จำหน่ ำยน้ำมัน ทำงบก โดยมีก ลุ่ม ลูก ค้ำ ได้แ ก่ โรงงำน
อุตสำหกรรม และกลุ่มลูกค้ำในธุรกิจ ต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้บริกำรรถโดยสำร เป็นต้น ซึ่งจะทำกำรขนส่ง
น้ำมันโดยใช้รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้
ขนส่งน้ำมันให้ บริษัทอำจจะเลือกใช้บริกำรขนส่งของ Supplier หรือบริษัทอำจว่ำจ้ำงผู้ขนส่งอิสระที่ทำสัญญำขนส่งกับทำง
บริษัทให้เป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้ำ
เนื่องจำกบริษัทมีกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือ
โดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) บริษัทจึงเล็งเห็นโอกำสในกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรีด
(Catering and Service) ให้แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซ เพื่อให้บริกำรที่ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
กลุ่มนี้มำกยิ่งขึ้น โดยเริ่มดำเนินธุรกิจนี้ในเดือนกรกฎำคม 2554
นอกจำกนี้ ในเดือนกันยำยน 2555 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จัดหำ
เสบียง และบริกำรอื่นๆ (General Supply) ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน้ำมัน และก๊ำซในทะเล เช่น อำหำร น้ำ วัสดุ
สิ้นเปลือง เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นถึงโอกำสในธุรกิจดังกล่ำว ซึ่งสำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนลูกค้ำ
ปัจจุบันของบริษัท ที่มีอยู่ ในธุรกิจกำรจัด จำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ทำงทะเลได้ และยังเป็นกำรต่อยอดกำร
ดำเนินธุรกิจ Catering and Service ที่บริษัทดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันด้วยซึ่งเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และกำไรให้กับบริษัท และยังเป็นกำรขยำยกำรให้บริกำรแก่เรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะใน
ทะเลทีค่ รอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น
บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) ซึ่งกิจกำรของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกับธุรกิจกำร
ขนส่งน้ำมันทำงเรือ โดยบริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้ให้บริกำรขนส่งน้ำมันทำงทะเล มำนำนกว่ำ 25 ปี ปัจจุบัน นทลินเป็นหนึ่งใน
สมำชิกของสมำคมเจ้ำของเรือไทย และเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษั ทเอกชนที่ร่วมทุนกับรัฐบำลในกำรก่อตั้ง บริษัท บทด จำกัด เพื่อ
จัดตั้งสำยกำรเดินเรือพำณิชย์แห่งชำติ กลุ่มนทลินมีกองเรือทั้งหมด 22 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556) และมีกำลัง
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

กำรขนส่งน้ำหนักรวมของสินค้ำ (Deadweight Ton) รวมทั้งกลุ่ม 1,381,025 ตัน โดยบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มนทลินจะทำ
ธุรกิจคล้ำยคลึงกัน แต่จะมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนธุรกิจตำมขนำดของกำรขนส่งสินค้ำและประเภทของเรือ
โครงสร้ำงของบริษัทในกลุ่มนทลิน ณ วันที่ 15 มีนำคม 2556 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

2.3

โครงสร้างรายได้

รำยได้หลักของบริษัทมำจำกรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ทั้งกำรจำหน่ำย
ทำงทะเลและทำงบก สำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรนั้นมำจำกธุรกิจ Catering and Service ที่บริษัทดำเนินกำรให้บริกำรด้ำน
อำหำร ท ำควำมสะอำด และซั ก รี ด ให้ แ ก่ พ นั ก งำนประจ ำแท่ น ขุ ด เจำะน้ ำมั น และก๊ ำ ซ ที่ พั ก อำศั ย อยู่ บ นเรื อ พั ก อำศั ย
(Accommodation Barge) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเริ่มดำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม 2554 และธุรกิจ General Supply ที่ได้
เริ่มดำเนินกำรไปในเดือนกันยำยน 2555
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

(หน่วย:ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ
- ทางทะเล
- ทางบก
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อื่น *
รวม

ปี 2553
มูลค่า
สัดส่วน

มูลค่า

1,558.99
1,512.28
46.72
2.95
1,561.94

2,500.32
2,332.17
168.15
32.92
2.22
2,535.45

99.81
96.82
2.99
0.19
100.00

ปี 2554

ปี 2555
สัดส่วน
98.61
91.98
6.63
1.30
0.09
100.00

มูลค่า
2,605.81
2,457.49
148.32
83.84
11.20
2,700.85

สัดส่วน
96.48
90.99
5.49
3.10
0.41
100.00

* รำยได้อื่น ได้แก่ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รำยได้เงินปันผล รำยได้ดอกเบี้ยจำกค่ำปรับจำกกำรชำระหนี้ล่ำช้ำของลูกหนี้ และ
รำยได้อื่นๆ

2.4

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งหวังจะพัฒนำธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนกำรให้บริกำรทำงทะเลและทำงบก โดยมุง่ เน้นกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพของสินค้ำและกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำเป็นหลัก เพื่อที่จะดำรงสถำนะกำรเป็นผู้จัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงชั้น
นำของประเทศ บริษัทเชื่อว่ำกำรมีฐำนลูกค้ำที่เข้มแข็งนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิ่มยอดขำยในอนำคต ซึง่ จะสำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำแก่ผถู้ ือหุ้นของบริษัทได้ นอกจำกนี้ บริษัทยังมุง่ เน้นในกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กรเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดด้วยหลักพึง
ปฏิบัติและจรรยำบรรณที่ดี รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ และกำรสร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้
เป็นที่รู้จักในตลำดกำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในกำรเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ำยน้ำมัน
เชื้อเพลิงทำงทะเล ซื้อ-ขำยน้ำมันระหว่ำงประเทศ และธุรกิจจัดหำวัตถุดิบและบริกำร
ในกำรประกอบธุรกิจผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำรทำงทะเล บริษทั มีแผนกำรขยำยธุรกิจจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงให้
ครอบคลุมเรือทุกประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เรือขนส่งสินค้ำที่มีขนำดใหญ่และมีจำนวนเรือในกองเรือสูง รวมไปถึงกำรให้บริกำร
อื่นๆ ที่จำเป็นกับเรือเดินทะเล รวมถึงแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซในทะเล เพื่อเป็นผู้ให้บริกำรในทะเลแก่เรือเดินทะเลประเภท
ต่ำงๆ และแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติในทะเลที่ครบวงจร นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนในกำรขยำยกำรให้บริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในธุรกิจจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือเดินทะเล และ
แท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซในทะเล (Supply Management) ทั้งที่เป็นธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรีดให้แก่
พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซบนเรือพักอำศัย (Catering and Service) แลธุรกิจจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
อำหำร จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ (General Supply) ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแก่เรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน้ำมันและก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลให้มำกขึ้น
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