ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญ

2.1.1

ความเป็ นมา

บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษัทในกลุม่ นทลิน ซึง่ มีคณ
ุ เชิดชู ปำนบุญห้ อม และ คุณสุรพล มีเสถียร เป็ นผู้
ร่วมก่อตัง้ โดยกลุม่ นทลินประกอบธุรกิจหลักรับขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ บริ ษัทจดทะเบียนก่อตัง้ ขึ ้นเมือ่ วันที่ 26 พฤษภำคม 2540
ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1.0 ล้ ำนบำท โดยมีวตั ถุประสงค์แรกเริ่ มจำกกำรจำหน่ำยจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่
ให้ กบั กองเรื อของกลุม่ นทลิน ต่อมำบริษัทได้ เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรขยำยกำรจำหน่ำยน ้ำมัน จึงได้ ขยำยกำรจำหน่ำยไปยัง
ลูกค้ ำรำยอื่นๆ ที่มีควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมัน โดยบริ ษัทได้ มีกำรจัดหำจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั เรือประเภทต่ำงๆ ได้ แก่ น ้ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ ว (High Speed Diesel) น ้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ (Fuel Oil) น ้ำมันเบนซิน (Premium Gasoline) และน ้ำมันหล่อลืน่
สำหรับเรื อเดินทะเล เรื อประมง และเรื อประเภทต่ำงๆ ทังที
้ ่เป็ นกำรจัดจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สิงคโปร์ ลำว
กัมพูชำ พม่ำ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนใดๆ ทังคลั
้ งกักเก็บน ้ำมัน และ
ยำนพำหนะทีใ่ ช้ ในกำรขนส่งน ้ำมัน โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรจัดหำผู้ขนส่งอิสระเพื่อให้ บริ กำรขนส่งในกรณีที่ลกู ค้ ำต้ องกำร
ในเดือนตุลำคม 2553 บริ ษัทได้ ขยำยธุรกิจออกไปสู่กำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้ กับ
โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก ธุรกิจให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น ซึ่งทำให้ บริ ษัทสำมำรถขยำย
ช่องทำงกำรให้ บริ กำรลูกค้ ำได้ หลำกหลำยขึ ้น นอกจำกนี ้ ในเดือนกรกฎำคม 2554 บริ ษัทได้ เริ่ มธุรกิจบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำ
ควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่เรื อพักอำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุด
เจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทย และเมื่อเดือนกันยำยน 2555 บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำร
เตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ (General Supply) ให้ กบั เรื อเดินทะเล เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์/เครื่ องอุปโภคบริ โภค
(Supply & Service Boat) และเรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล เช่น
อำหำร น ้ำ เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น เพื่อเป็ นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ Catering and Service และยังเป็ นกำรใช้ ประโยชน์จำกฐำน
ลูกค้ ำปั จจุบนั ของบริ ษัท ที่มีอยู่ในธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและน ้ำมันหล่ อลื่นทำงทะเลได้ ซึ่งมีควำมต้ องกำรใช้
เสบียงอำหำร และวัสดุสิ ้นเปลืองอื่นๆ เพื่อใช้ ในกำรเดินเรื ออยูแ่ ล้ วเพื่อเพิ่มรำยได้ ให้ กบั บริ ษัท
2.1.2

พัฒนาการที่สาคัญ

2540

บริ ษัทได้ จดทะเบียนก่อตังเป็
้ นบริ ษัทจำกัด โดยใช้ ชื่อว่ำ บริ ษัท ซีออยล์ จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 1.0 ล้ ำนบำท
ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำทในวันที่ 26 พฤษภำคม 2540

2545

บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 1.0 ล้ ำนบำทเป็ น 3.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 20,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

2546

บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 3.0 ล้ ำนบำทเป็ น 10.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 70,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

2548

ในเดือนมกรำคม บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 10.0 ล้ ำนบำทเป็ น 20.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท
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ในเดือนธันวำคม บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกจำนวน 20.0 ล้ ำนบำทเป็ น 22.5 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 25,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท
2550

ในเดือนเมษำยน บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 22.5 ล้ ำนบำท เป็ น 30.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน
75,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

2551

ในเดือนกรกฎำคม บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 30.0 ล้ ำนบำท เป็ น 40.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท

2552

มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดย บริ ษัท นทลิน จำกัด ได้ ซือ้ หุ้นจำกผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นจำนวน
283,999 หุ้น ทำให้ บริ ษัท นทลิน จำกัด เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 86.0 ของหุ้นสำมัญทังหมด
้
ของบริ ษัท

2553

ในเดือนตุลำคม บริ ษัทขยำยกำรดำเนินธุรกิจไปสูก่ ำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นทำงบก

2554

ในเดือนพฤษภำคม บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 40.0 ล้ ำนบำท เป็ น 110.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญจำนวน 700,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท โดยบริ ษัท นทลิน จำกัด ได้ ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นลงเหลือ
ร้ อยละ 81.8 ของจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท และในเดือนกันยำยน 2554 ได้ ลดสัดส่วนลงเหลือร้ อยละ 77.27
ของจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท
ในเดือนกรกฎำคม บริ ษัทเริ่ มให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่เรื อพัก
อำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทย
ในเดือนสิงหำคม บริ ษัทดำเนินกำรแปรสภำพจำกบริ ษัทจำกัดเป็ นบริ ษัทมหำชนและเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้
จำก 100 บำทต่อหุ้น เป็ น 1 บำทต่อหุ้น

2555

ในเดือนเมษำยน บริ ษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 110.0 ล้ ำนบำท เป็ น 160.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพื่อเสนอขำยให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท และประชำชนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1
บำท
ในเดือนกันยำยน บริ ษัทมีกำรเริ่ มดำเนินกำรในธุรกิจ ให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง
และบริ กำรอื่นๆ (General Supply) ให้ แก่เรื อเดินทะเลและเรื อบริ กำรในธุรกิจขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล

2556

ในเดือนกุมภำพันธ์ บริ ษัทมีกำรลดทุนจดทะเบียน จำกเดิม 160.0 ล้ ำนบำท เป็ น 110.0 ล้ ำนบำท และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำกเดิม 110.0 ล้ ำนบำท เป็ น 180.0 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญเพื่อเสนอขำยให้ แก่ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน และประชำชน จำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

2.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัทเริ่ มประกอบธุรกิจจำกกำรเป็ นผู้จดั จำหน่ำยให้ บริ กำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ กบั เรื อเดินทะเล
เช่น เรื อขนส่งสินค้ ำ เรื อบรรทุกน ้ำมัน เรื อประมง และเรื อห้ องเย็น เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ ำของบริ ษัท ได้ แก่ เรื อเดินทะเลที่เดินทำง
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ภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยังรวมไปถึงเรื อเดินทะเลที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้ วย โดยผลิตภัณฑ์ที่ บริ ษัทจัดหำ
ให้ ลกู ค้ ำเหล่ำนี ้ได้ แก่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ใช้ ในกำรขับเคลื่อนเรื อ เช่น น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ ว น ้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ และน ้ำมันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ โดยเรื อเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีควำมต้ องกำรน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ที่ตำ่ งกันออกไป
ในปั จจุบนั บริ ษัทมีกำรจัดจำหน่ำยหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นให้ กบั ลูกค้ ำทำงทะเลเป็ นหลัก และตังแต่
้ ปี
2553 บริ ษัทได้ ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจกำรจัดหำน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำทำงบก โดยมีกลุม่ ลูกค้ ำ ได้ แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุม่
ลูกค้ ำในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังทำหน้ ำที่เป็ นผู้จัดหำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ และ พม่ำ เป็ นต้ น

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

โดยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทจัดหำ ได้ แก่ น ้ำมันเชือ้ เพลิงประเภทต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรขับเคลื่อนเรื อ น ้ำมันหล่อลื่น และ
น ้ำมันเบนซิน เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทไม่มีควำมจำเป็ นในกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรใดๆ เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ ทังนี
้ ้ โดยเมื่อบริ ษัท
ได้ รับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำ แล้ ว บริ ษัทจะจัดหำสินค้ ำจำกผู้ผลิตน ้ำมันรำยใหญ่ ในประเทศหรื อผู้ค้ำส่งน ้ำมันทังในประเทศและ
้
ต่ำงประเทศ (“Supplier”) ทังนี
้ ้ โดยในกรณีลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำรให้ บริ ษัทเป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันให้ บริ ษัทจะดำเนินกำรจัดจ้ ำงผู้
ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน ้ำมันไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำกำหนด สำหรับลูกค้ ำที่ต้องกำรรับน ้ำมันกลำงทะเล บริ ษัทจะจัดจ้ ำง
เรื อขนส่งน ้ำมันเพื่อขนส่งสินค้ ำไปยังลูกค้ ำ หำกลูกค้ ำเป็ นเรื อที่จอดเทียบท่ำอยู่หรื อลูกค้ ำทำงบก บริ ษัทจะทำกำรจัดจ้ ำงรถ
ขนส่งน ้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำกำหนด โดยบริ ษัทมีนโยบำยที่จะทำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริ ษัท
(Inspector) ขึ ้นประจำกำรบนยำนพำหนะที่ใช้ ในกำรขนส่งตังแต่
้ รับน ้ำมั นที่คลังต้ นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำ
ต้ องกำร เพื่อให้ แน่ใจว่ำสินค้ ำมีคุณลักษณะตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร มีปริ มำณที่ครบถ้ วน และนำส่งถึงมือลูกค้ ำตรงตำมเวลำที่
กำหนด เพื่อให้ ลกู ค้ ำเกิดควำมมัน่ ใจและไว้ วำงใจในกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำกับบริ ษัท บริ ษัทสำมำรถเลือกที่จะใช้ บริ กำรขนส่งของผู้
ขนส่งน ้ำมันที่ทำสัญญำขนส่งกับทำงบริ ษัท หรื อผู้ขนส่งของ Supplier ให้ เป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันให้ โดยจัดส่งน ้ำมันทำงเรื อขนส่ง
น ้ำมัน (Barge) ให้ แก่เรื อของลูกค้ ำที่จอดอยู่กลำงทะเล และในกรณีที่เรื อของลูกค้ ำจอดเทียบท่ำ บริ ษัทอำจจะจัดส่งน ้ำมันทำง
รถบรรทุกน ้ำมันหรื อทำงเรื อขนส่งน ้ำมัน แล้ วแต่ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังทำหน้ ำที่เป็ นผู้จดั หำและจัดส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ใน
ต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ และ พม่ำ เป็ นต้ น โดยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทจัดหำ ได้ แก่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทต่ำงๆ
ที่ใช้ ในกำรขับเคลือ่ นเรื อ น ้ำมันหล่อลืน่ และน ้ำมันเบนซิน เป็ นต้ น
ต่อ มำในปี 2553 บริ ษั ทได้ ข ยำยธุร กิ จ ไปยัง ธุร กิ จ กำรจัด จำหน่ำยนำ้ มัน ทำงบก โดยมีก ลุ่ม ลูก ค้ ำ ได้ แ ก่ โรงงำน
อุตสำหกรรม และกลุม่ ลูกค้ ำในธุรกิจ ต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้ บริ กำรรถโดยสำร เป็ นต้ น ซึ่งจะทำกำรขนส่ง
น ้ำมันโดยใช้ รถบรรทุกน ้ำมันเชื ้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทังนี
้ ้ ในกรณีลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำรให้ บริ ษัทเป็ นผู้
ขนส่งน ้ำมันให้ บริ ษัทอำจจะเลือกใช้ บริ กำรขนส่งของ Supplier หรื อบริ ษัทอำจว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งอิสระที่ทำสัญญำขนส่งกับทำง
บริ ษัทให้ เป็ นผู้ขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ
โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนยอดขำยน ้ำมันที่ลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำรให้ บริ ษัทดำเนินกำรจัดส่งน ้ำมันให้ ไปยังจุดหมำยปลำยทำง
ที่ต้องกำรประมำณ ร้ อยละ 55.00 ของยอดขำยน ้ำมันรวมของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ กำไรจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงต้ นทุนน ้ำมัน รวมถึงต้ นทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรำคำ
ที่จำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำ โดยตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่องมำตลอดทุกปี ทังนี
้ ้
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ในช่วงปี 2553-2555 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2556 บริ ษัทมีอตั รำกำไรสุทธิ เท่ำกับ ร้ อยละ 1.78 ร้ อยละ 1.80 ร้ อยละ 2.35 และ
ร้ อยละ 3.14 ตำมลำดับ
อีกทัง้ เนื่องจำกบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์/เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat) และ
เรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) บริ ษัทจึงเล็งเห็นโอกำสในกำรให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด
(Catering and Service) ให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ เพื่อให้ บริ กำรที่ครอบคลุมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
กลุม่ นี ้มำกยิ่งขึ ้น โดยเริ่ มดำเนินธุรกิจนี ้ในเดือนกรกฎำคม 2554
นอกจำกนี ้ ในเดือนกันยำยน 2555 บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำ
เสบียง และบริ กำรอื่นๆ (General Supply) ให้ กับเรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมัน และก๊ ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ วัสดุ
สิ ้นเปลือง เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น เนื่องจำกบริ ษัทเล็ง เห็นถึงโอกำสในธุรกิจดังกล่ำว ซึ่งสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกฐำนลูกค้ ำ
ปั จจุบันของบริ ษัทที่มีอยู่ในธุรกิจกำรจัด จำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและนำ้ มันหล่อลื่น ทำงทะเลได้ และยังเป็ นกำรต่อยอดกำร
ดำเนินธุรกิจ Catering and Service ที่บริ ษัทดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบนั ด้ วยซึ่งเป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกัน เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงรำยได้ และกำไรให้ กบั บริ ษัท และยังเป็ นกำรขยำยกำรให้ บริ กำรแก่เรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจำะใน
ทะเลทีค่ รอบคลุมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำมำกยิ่งขึ ้น
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ผลจำกกำรที่บริ ษัทไม่มีสนิ ทรัพย์ถำวรใดๆ ที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน จึงทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดต้ นทุนต่ำงๆ ที่ไม่จำเป็ นได้
และสำมำรถควบคุมต้ นทุนในกำรดำเนินงำนได้ รวมถึงสำมำรถจัดหำผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรด้ ำนต่ำงๆ เช่น ผู้
ขนส่งน ้ำมันทังทำงทะเลและทำงบก
้
เป็ นต้ น มำดำเนินกำรได้ ในต้ นทุนที่เหมำะสมและสำมำรถทรำบต้ นทุนที่แน่นอนได้ รวมถึง
ผู้ประกอบกำรดังกล่ำวจะสำมำรถใช้ ทรัพยำกรของตนอย่ำงเกิดควำมคุ้มค่ำได้ มำกกว่ำที่บริ ษัทจะจัดหำสินทรัพย์เหล่ำนันมำ
้
ดำเนินกำรเอง เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดหำเรื อขนส่งน ้ำมันมำเพื่อดำเนินกำรเอง บริ ษัทจำเป็ นต้ องมีเรื อขนส่งน ้ำมันหลำกหลำย
ขนำดเพื่อให้ เหมำะสมกับกำรขนส่งน ้ำมันแต่ละเที่ยวซึง่ มีปริ มำณแตกต่ำงกันมำก รวมถึงต้ องบริ หำรจัดกำรให้ มีกำรใช้ เรื อขนำด
ต่ำงๆ ของตนเองตลอดเวลำเพื่อไม่ให้ เกิดค่ำเสียโอกำส ซึง่ สำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ ยำกเนื่องจำกบริ ษัทไม่สำมำรถที่จะคำดเดำ
ควำมต้ องกำรใช้ บริ กำรขนส่งของลูกค้ ำและปริ มำณน ้ำมัน ที่ลกู ค้ ำต้ องกำรจะให้ ขนส่งล่วงหน้ ำได้ อย่ำงถูกต้ อง รวมไปถึงบริ ษัท
จำเป็ นจะต้ องมีเงินลงทุนจำนวนมำก และมีคำ่ ใช้ จ่ำยที่ต้องใช้ ในกำรบำรุงรักษำและค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำร ตลอดจนจำเป็ น
ที่จะต้ องจัดหำบุคลำกรเพื่อปฏิบตั ิกำรในเรื อขนส่งน ้ำมัน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ ผู้ประกอบกำรในด้ ำนกำรขนส่งดังกล่ำวยังมีอยู่
จำนวนมำก ทำให้ บริ ษัทสำมำรถจัดหำผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ได้ ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกำรรำยหนึ่งรำยใดไม่สำมำรถให้ บริ กำร
ในขณะเวลำใดๆ ได้ อีกทัง้ ยังทำให้ บริ ษัทไม่มีควำมจำเป็ นที่จะจัดจ้ ำงบุคคลำกรในด้ ำนดังกล่ำว จึงทำให้ องค์กรมีขนำดที่
เหมำะสมต่อกำรดำเนินงำน โดย ณ ปั จจุบนั มีจำนวนพนักงำนจำนวน 15 คน (ไม่รวมจำนวนผู้บริ หำร) ทำให้ เกิดควำมคล่องตัว
และสำมำรถควบคุมกำรดำเนินงำนให้ มีประสิทธิ ภำพได้ อนึ่ง สำหรั บงำนด้ ำนบริ หำรทรั พยำกรบุคคลและงำนด้ ำนระบบ
สำรสนเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดจ้ ำงบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องในกำรให้ บริ กำรงำนด้ ำนดังกล่ำว เนื่องจำกบริ ษัทยังมีจำนวน
พนักงำน รวมไปถึงกิจกรรมทำงด้ ำนระบบสำรสนเทศน้ อย จึงไม่เกิดควำมคุ้มค่ำหำกบริ ษัทจะจัดหำบุคคลำกรในด้ ำนดังกล่ำว
มำดำเนินกำรด้ วยตนเอง
จำกกำรดำเนินงำนและกำรควบคุมคุณภำพในกำรให้ บริ กำรต่ำงๆ ที่ดีอย่ำงต่อ เนื่องตลอดตังแต่
้ เริ่ มต้ นก่อตังบริ
้ ษัท
จนถึงปั จจุบนั ทำให้ บริ ษัทมีควำมน่ำเชื่อถือและเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้ต้องกำรใช้ น ้ำมันทังในและต่
้
ำงประเทศอย่ำงแพร่หลำย

ส่วนที่ 2-2 หน้ ำ 15

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทเป็ นหนึ่งในบริ ษัทในเครื อของบริ ษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) ซึ่งกิจกำรของกลุม่ นทลินเกี่ยวข้ องกับธุรกิจกำร
ขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ โดยบริ ษัท นทลิน จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันทำงทะเล มำนำนกว่ำ 25 ปี ปั จจุบนั นทลินเป็ นหนึ่งใน
สมำชิกของสมำคมเจ้ ำของเรื อไทย และเป็ นหนึ่งในกลุม่ บริ ษัทเอกชนที่ร่วมทุนกับรัฐบำลในกำรก่อตัง้ บริ ษัท บทด จำกัด เพื่อ
จัดตังสำยกำรเดิ
้
นเรื อพำณิ ชย์แห่งชำติ กลุม่ นทลินมีกองเรื อทังหมด
้
22 ลำ (ข้ อมูล ณ วันที่ 28 30 กุมภำพันธ์ เมษำยน 2556)
และมีกำลังกำรขนส่งน ้ำหนักรวมของสินค้ ำ (Deadweight Ton) รวมทังกลุ
้ ม่ 1,374,8551,381,025 ตัน โดยบริ ษัทแต่ละบริ ษัท
ในกลุม่ นทลินจะทำธุรกิจคล้ ำยคลึงกัน แต่จะมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนธุรกิจตำมขนำดของกำรขนส่งสินค้ ำและประเภทของเรื อ
โครงสร้ ำงของบริ ษัทในกลุม่ นทลิน ณ วันที่ 15 15 มีนำคม พฤษภำคม 2556 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

โดยแต่ละบริ ษัทในกลุม่ นทลินสำมำรถแบ่งเป็ นกลุม่ ตำมมีลกั ษณะในกำรดำเนินธุรกิจ ได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจขนส่ ง
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หมายเหตุ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

หมายเหตุ

1

บริ ษัท นทลิน จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

2

บริ ษัท เอ็น.ที.แอล. มำรี น จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

3

บริ ษัท ถำวรมำรี น จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

4

บริ ษั ท ยูนิอ อยล์ บัล ค ทรำนสปอร์ ต บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ
จำกัด

5

บริ ษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

6

บริ ษัท ซี เคมทรำนสปอร์ ต จำกัด

บริ กำรขนส่งทำงทะเล

7

บริ ษัท ไทย มำรี น แทงเกอร์ จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 34.62
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อ งกับกลุ่มนท
ลินสัญชำติไทยและต่ำงชำติ

8

บริ ษัท นทลินออฟชอร์ จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 30
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อ งกับกลุ่มนท
ลินสัญชำติตำ่ งประเทศ

9

Nathalin Offshore Pte. Ltd

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อ งกับกลุ่มนท
ลินสัญชำติตำ่ งประเทศ

10

บริ ษัท สยำมนทลิน จำกัด

ธุรกิจร่ วมค้ ำด้ ำนกำรขนส่ง

ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
เป็ นนิติบุคคลสัญชำติไทยที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับกลุ่มนทลิน

11

บริ ษัท คุณนที จำกัด

บริ กำรรับจ้ ำงขนส่งน ้ำมันทำงเรื อ

นำยเชิดชู ปำนบุญ ห้ อ ม นำยสุร พล
มี เสถี ยร และนำยพร้ อมพงศ์ ชัยศรี
สวัสดิส์ ขุ มีสดั ส่วนกำรถือหุ้น ร้ อยละ
11.36 ร้ อยละ 4.44 และ ร้ อยละ
3.89 ตำมลำดับ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นส่วนที่
เหลื อ เป็ นบุ ค คลธรรมดำและนิ ติ
บุคคลสัญชำติไทยและต่ำงประเทศที่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มนทลิน

12

TOP-NTL Shipping Trust

ธุร กิจกองทุนกิจกำรบริ กำรเดินเรื อขนส่ง ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
ทำงทะเล (Business Trust)
เป็ นนิ ติ บุ ค คลสั ญ ชำติ ไ ทยซึ่ ง ไม่ มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มนทลิน

ส่วนที่ 2-2 หน้ ำ 17

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

หมายเหตุ

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการเรือ
13

บริ ษัท กำญจนำมำรี น จำกัด

ตัวแทนจัดหำเรื อ (Ship Broker)

14

บริ ษัท นทลิน แมนเนจเม้ นท์ จำกัด

ตั ว แ ท น จั ด ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ รื อ ( Ship
Management)

15

บริ ษัท บี เอส ซี แมเนจเม้ นท์ จำกัด

บริ กำรจั ด หำบุ ค ลำกรทำงเรื อ (Ship ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
Manning)
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อ งกับกลุ่มนท
ลินสัญชำติไทย

16

บริ ษั ท ทอม ชิ พ แม นเนจเม นท์ ตั ว แ ท น จั ด ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ รื อ ( Ship ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 66.67
(ประเทศไทย) จำกัด
Management)
เป็ นนิ ติ บุ ค คล สั ญ ชำติ ไ ทยแ ล ะ
ต่ำงประเทศที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มนท
ลิน

17

Nasenery Logistik(M) SDN.BHD

ตั ว แ ท น จั ด ก ำ ร บ ริ ห ำ ร เ รื อ ( Ship ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 65
Management)
เป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อ งกับกลุ่มนท
ลินสัญชำติตำ่ งประเทศ

18

TOP-NTL Pte.Ltd.

ผู้ จั ด ก ำ ร ก อ ง ทุ น ธุ ร กิ จ ( Trustee ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
Manager)
เพื่ อ บริ หำร TOP-NTL เป็ นนิ ติ บุ ค คลสั ญ ชำติ ไ ทยซึ่ ง ไม่ มี
Shipping Trust
ส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มนทลิน

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
1319

บริ ษั ท นทลิ น เวลสตำร์ เอ็ น เนอจิ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยพลัง งำนแสงอำทิต ย์ ,
จำกัด
พลังงำนลม, และพลังงำนทดแทนอื่นๆ

20

บริ ษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ ยี่ วัน จำกัด

ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยไฟฟ้ ำจำกพลั ง งำน
แสงอำทิตย์, พลังงำนลม, และพลังงำน
ทดแทนอื่นๆ

21

บริ ษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ ยี่ ทู จำกัด

ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยไฟฟ้ ำจำกพลั ง งำน
แสงอำทิตย์, พลังงำนลม, และพลังงำน
ทดแทนอื่นๆ

1822

บริ ษั ท เอ็ น ดับ เบิ ล ยู รี ซ อร์ ส เซส โฮ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยไฟฟ้ ำจำกพลั ง งำน ผู้ ถื อ หุ้ นส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก ร้ อยละ 50
ลดิ ้ง จำกัด
แสงอำทิตย์, พลังงำนลม, และพลังงำน เป็ น นิ ติ บุ ค คล สั ญ ชำติ ไ ทย ที่ ไ ม่
ทดแทนอื่นๆ
เกี่ยวข้ องกับกลุ่มนทลิน

ส่วนที่ 2-2 หน้ ำ 18

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

1923

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัท วินชัย จำกัด

ผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนลม

หมายเหตุ
นำยเชิ ด ชู ปำนบุ ญ ห้ อ ม มี สัด ส่ ว น
กำรถือหุ้น ร้ อยละ 20.3 โดยมี ผ้ ูถือ
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 29.7 เป็ น
บุค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กลุ่ม นทลิ น
สัญชำติไทย

กลุ่มธุรกิจอื่นๆ
24

บริ ษัท เอ็น.เอ.ที.มำร์ ท จำกัด

ธุรกิจร้ ำนสะดวกซื ้อ

25

บริ ษัท วำริ ช ฟิ ตเนส จำกัด

บริ กำรสถำนที่ อ อกก ำลั ง กำยพร้ อม
อุปกรณ์

โดย นทลิน ได้ จดั ทำข้ อตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริ ษัท ขึ ้นเพื่อเป็ นกำรยืนยันและรับรองว่ำ นทลิน ซึ่งมี
กำรด ำเนิน ธุร กิ จต่ำงๆ รวมถึ ง บุค คลที่อ ำจมี ควำมขัด แย้ งและผู้ที่เ กี่ ย วข้ องของนทลิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ จะมีกำร
กำหนดขอบเขตกำรดำเนินธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่ดำเนินธุรกิจหรื อเข้ ำมีอำนำจควบคุมนิติบคุ คลใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจที่มีลกั ษณะ
คล้ ำยคลึง และ/หรื อ ลักษณะที่เป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจปั จจุบนั ของบริ ษัท อันได้ แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมัน และธุรกิจให้ บริ กำร
ในธุรกิจจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล เรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล
(Supply Management) รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริ ษัทจะดำเนินกำรในอนำคต โดยนทลินจะดำเนินกำรแจ้ งและดูแลให้ บคุ คลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ งและผู้ที่เกี่ยวข้ องของนทลิน ทรำบและปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงนี ้ ทังนี
้ ้ ในข้ อตกลงดังกล่ำวได้ มีกำรระบุไว้ ถึงบทลงโทษ
ต่อ นทลิน หำกมีกำรฝ่ ำฝื นข้ อตกลงดังกล่ำว

2.3

โครงสร้ างรายได้

รำยได้ หลักของบริ ษัทมำจำกรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ ซึง่ ได้ แก่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทังกำรจ
้
ำหน่ำย
ทำงทะเลและทำงบก สำหรับรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรนันมำจำกธุ
้
รกิจ Catering and Service ที่บริ ษัทดำเนินกำรให้ บริ กำรด้ ำน
อำหำร ท ำควำมสะอำด และซัก รี ด ให้ แ ก่ พ นัก งำนประจ ำแท่ น ขุด เจำะน ำ้ มัน และก๊ ำซ ที่ พัก อำศัย อยู่บ นเรื อ พัก อำศัย
(Accommodation Barge) ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษัทเริ่ มดำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม 2554 และธุรกิจ General Supply ที่ได้
เริ่ มดำเนินกำรไปในเดือนกันยำยน 2555
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

ปี 2553

ปี 2554
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ปี 2555

ไตรมาส 1 2 ปี
2556

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

(หน่วย:ล้านบาท)

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำ

1,558.99
1,512.28
46.72
2.95
1,561.94

99.81
96.82
2.99
0.19
100.00

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

- ทางทะเล
- ทางบก
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร
รำยได้ อื่น *
รวม

ร้ อยละ
98.61
91.98
6.63
1.30
0.09
100.00

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อย
ละ

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

96.48
90.99
5.49
3.10
0.41
100.00

1,287.83
1,188.39
99.44
31.12
3.45
1,322.40

97.44
89.92
7.52
2.35
0.26
100.0

* รำยได้ อื่น ได้ แก่ กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รำยได้ เงินปั นผล รำยได้ ดอกเบี ้ยจำกค่ำปรับจำกกำรชำระหนี ้ล่ำช้ ำของลูกหนี ้ และ
รำยได้ อื่นๆ

2.4

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ

บริ ษัทมุง่ หวังจะพัฒนำธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทังในส่
้ วนกำรให้ บริ กำรทำงทะเลและทำงบก โดยมุง่ เน้ นกำร
เสริ มสร้ ำงคุณภำพของสินค้ ำและกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำเป็ นหลัก เพื่อที่จะดำรงสถำนะกำรเป็ นผู้จดั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงชัน้
นำของประเทศ บริ ษัทเชื่อว่ำกำรมีฐำนลูกค้ ำที่เข้ มแข็งนันจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ กำรเพิ่มยอดขำยในอนำคต ซึง่ จะสำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมุง่ เน้ นในกำรพัฒนำบุคลำกรและองค์กรเพื่อประสิทธิภำพสูงสุดด้ วยหลักพึง
ปฏิบตั ิและจรรยำบรรณที่ดี รวมถึงกำรสร้ ำงเครื อข่ำยพันธมิตรทำงธุรกิจ และกำรสร้ ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้
เป็ นที่ร้ ูจกั ในตลำดกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง เพื่อให้ บรรลุวิสยั ทัศน์ขององค์กรในกำรเป็ นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงทำงทะเล ซื ้อ-ขำยน ้ำมันระหว่ำงประเทศ และธุรกิจจัดหำวัตถุดิบและบริ กำร
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ในกำรประกอบธุรกิจผ่ำนช่องทำงกำรให้ บริ กำรทำงทะเล บริ ษัทมีแผนกำรขยำยธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงให้
ครอบคลุมเรื อทุกประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื อขนส่งสินค้ ำที่มีขนำดใหญ่และมีจำนวนเรื อในกองเรื อสูง รวมไปถึงกำรให้ บริ กำร
อื่นๆ ที่จำเป็ นกับเรื อเดินทะเล รวมถึงแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล เพื่อเป็ นผู้ให้ บริ กำรในทะเลแก่เรื อเดินทะเลประเภท
ต่ำงๆ และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติในทะเลที่ครบวงจร นอกจำกกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันภำยในประเทศ (Domestic)
แล้ ว บริ ษัทยังเล็งเห็นถึงศักยภำพของกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันในต่ำงประเทศ (External) ซึ่งเป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั เรื อของ
ลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรน ้ำมันระหว่ำงที่อยู่ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ผู้ค้ำน ้ำมันที่นำน ้ำมันไปจำหน่ำย
ต่อในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทจะจัดหำน ้ำมันในต่ำงประเทศเพื่อจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำที่อยูใ่ นต่ำงประเทศเช่นกัน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัท
มีกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันให้ กับผู้ค้ำน ้ำมันที่นำน ้ำมันไปจำหน่ำยต่อยังประเทศกัมพูชำ และบริ ษัทมีแผนที่จะขยำยตลำดกำร
จำหน่ำยน ้ำมันประเภทนี ้ไปยังผู้ค้ำน ้ำมันที่จะนำน ้ำมันไปจำหน่ำยยังประเทศเพื่อนบ้ ำนของไทยเพิ่มเติมอีกในอนำคต ซึ่งกำร
จำหน่ำยน ้ำมันประเภทนี ้จะมีกำรจำหน่ำยต่อครัง้ ในปริ มำณค่อนข้ ำงสูง จึงมีควำมจำเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องมีฐำนเงินทุนและวงเงิน
สินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับกำรค้ ำประเภทนี ้สูงตำมไปด้ วย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีแผนในกำรขยำยกำรให้ บริ กำรเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำในธุรกิจจัดหำอำหำร วัตถุดิบ
และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล เรื อเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล (Supply Management) ทังที
้ ่
เป็ นธุรกิ จบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ดให้ แก่พนักงำนประจำแท่นขุดเจำะนำ้ มันและก๊ ำซบนเรื อพักอำศัย
(Catering and Service) และธุรกิจจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ (General Supply)
ซึง่ เป็ นสิง่ จำเป็ นแก่เรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติในทะเลให้ มำกขึ ้น
ส่วนที่ 2-2 หน้ ำ 20

