ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

บริ ษัทมีกำรประกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ แก่ลกู ค้ ำ
ทำงทะเลและลูกค้ ำทำงบก และธุรกิจให้ บริ กำรในกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้ บริ กำรอื่นๆ แก่ที่พกั อำศัยในทะเล เรื อเดิน
ทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล (Supply Management)
3.1

ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น

3.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จำหน่ำย ได้ แก่ น ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ สำหรับเครื่ องยนต์ โดยลูกค้ ำจะเป็ นผู้
กำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ซึง่ บริ ษัทสำมำรถจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีคณ
ุ สมบัติ
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำจำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยใหญ่ เช่น บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และบริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด
(มหำชน) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ลักษณะเด่นของสินค้ ำที่บริ ษัทจัดจำหน่ำยแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนี ้

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
ข้ อมูล
ล่ำสุด

1.

น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริษัทจัดจำหน่ำยแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ แก่

1.1

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel)

น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีปริมำณกำรจำหน่ำยสูงที่สดุ ในประเทศ โดยในปี 2554 และปี 2555 และ
งวด 3 เดือนแรกของปี 2556 มีสดั ส่วนประมำณร้ อยละ 56.33 ร้ อยละ และ 57.54 และร้ อยละ 57.47 ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมด
้
ที่จำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมลำดับ (ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน) เนื่องจำกมีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสำหรับ
เครื่ องยนต์ดเี ซลที่มีรอบหมุนเร็ วกว่ำ 1,000 รอบต่อนำที เช่น เรือบรรทุกน ้ำมัน เรื อประมง เรื อโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถ
โดยสำร เครื่ องยนต์หรื อเครื่ องจักรทำงกำรเกษตร และเครื่ องจักรทีใ่ ช้ ในโรงงำนอุตสำหกรรม เป็ นต้ น
1.2

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
ข้ อมูล
ล่ำสุด

น้ำมันเตำ (Fuel Oil)

จัดเป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สำคัญทีส่ ดุ ในอุตสำหกรรม เพรำะรำคำถูก ใช้ งำ่ ย ให้ ควำมร้ อนสูง ไม่มีขี ้เถ้ ำ และน ้ำมันเตำ
ช่วยลดก๊ ำซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ จำกกำรเผำไหม้ ที่ออกสูบ่ รรยำกำศ ทังนี
้ ้ ในบรรดำผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ จำกน ้ำมันปิ โตรเลียม น ้ำมัน
เตำมีรำคำตำ่ ที่สดุ ซึง่ น ้ำมันเตำมีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมำะสมแก่เครื่ องยนต์เรื อ หม้ อไอน ้ำ (Boiler) ในโรงงำนอุตสำหกรรม นอกจำกนี ้
น ้ำมันเตำยังอำจใช้ ได้ กบั เครื่ องดีเซลขนำดใหญ่ที่มีรอบกำรหมุนตำ่ ถึงปำนกลำงที่ใช้ ในกำรขับเคลือ่ นเรื อเดินทะเล และเครื่ อง
กำเนิดไฟฟ้ ำ โดยในปี 2554 และปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเตำมีสดั ส่วนประมำณ
ร้ อยละ ร้ อยละ 7.21 ร้ อยละ และ 6.61 และร้ อยละ 5.86 ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่จำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมลำดับ (ทีม่ ำ:
กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)
1.3

น้ำมันเบนซิ น (Gasoline)

น ้ำมันเบนซินเป็ นเชื ้อเพลิงที่ระเหยได้ งำ่ ย โดยน ้ำมันเบนซินได้ มำจำกกำรผสมน ้ำมันเบำหลำยชนิดในอัตรำที่เหมำะสม
และปรุงแต่งด้ วยสำรเพิ่มคุณภำพต่ำงๆ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภำพของน ้ำมันตำมข้ อกำหนดของกระทรวงพลังงำน ซึ่งน ้ำมันเบนซิน เป็ น
น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เหมำะสำหรับใช้ งำนกับเครื่ องยนต์เบนซิน ชนิดสันดำปภำยในโดยมีหวั เทียนเป็ นเครื่ องจุดระเบิด โดยประเภท
ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 20

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
ข้ อมูล
ล่ำสุด

ของน ้ำมันเบนซินสำมำรถจำแนกได้ ตำมค่ำออกเทน ได้ แก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็ นต้ น โดยในปี 2554 และปี 2555
และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเบนซินมีสดั ส่วนประมำณ ร้ อยละ 21.52 ร้ อยละ และ 21.56 และ
ร้ อยละ 21.25 ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่จำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมลำดับ (ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเบนซินตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ ซึง่ เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงในต่ำงประเทศ โดย
บริ ษัททำกำรจัดหำน ้ำมันเบนซินจำกภำยนอกประเทศ เพือ่ จัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำต่ำงประเทศ เช่น กัมพูชำ เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ทำกำรขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง พ.ศ.
2543 ทังนี
้ ้ ผู้ค้ำน ้ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง แต่ละชนิดหรื อรวมกันทุก
ชนิดปี ละ 30,000 เมตริ กตัน (ประมำณ 36 ล้ ำนลิตร) ขึ ้นไปแต่ยงั ไม่ถึง 100,000 เมตริ กตัน (ประมำณ 120 ล้ ำนลิตร) หรื อกรณี
เป็ นผู้ค้ำก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริ มำณไม่ถึง 50,000 เมตริ กตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริ กตัน หรื อเป็ นผู้ค้ำที่
มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน ้ำมันเชื ้อแพลิงแต่ละชนิดหรื อรวมกันทุกชนิดได้ เกิน 200,000 ลิตร โดยปริ มำณกำรค้ ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงประจำปี ดงั กล่ำว หมำยถึง ปริมำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ ำมำในประเทศ ซื ้อ กลัน่ ผลิตหรื อได้ มำในปี หนึง่
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงปริ มำณที่จดั หำมำเพื่อกำรสำรองตำมกฎหมำย
2.

น ้ำมันหล่อลืน่

น ้ำมันหล่อลืน่ ประกอบไปด้ วยส่วนประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ น ้ำมันพื ้นฐำน และสำรเพิ่มคุณภำพ น ้ำมันเครื่ องมี
หน้ ำที่ลดแรงเสียดทำนของวัตถุชิ ้นที่เสียดสีกนั อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ สมบัติในกำรไหลผ่ำนหมุนเวียนไปตำมจุดต่ำงๆ ซึง่ จะช่วยระบำย
ควำมร้ อนของเครื่ องยนต์และเครื่องจักรต่ำงๆ เคลือบช่องว่ำงระหว่ำงผิวสัมผัส ทำควำมสะอำดเขม่ำและเศษโลหะภำยใน
เครื่ องยนต์ ป้องกันกำรกัดกร่อนจำกสนิมและกรดต่ำงๆ และป้องกันกำลังอัดของเครื่ องยนต์รั่วไหล เป็ นต้ น น ้ำมันหล่อลืน่ มี
หลำยประเภท ซึง่ เหมำะสำหรับใช้ ในเครื่ องยนต์หรื อเครื่ องจักรที่ตำ่ งกันไป
บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันหล่อลืน่ ที่ใช้ กบั เครื่ องยนต์ ได้ แก่ น ้ำมันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ น ้ำมันเกียร์ น ้ำมันไฮโดรลิค
น ้ำมันหล่อลืน่ สำหรับเครื่ องยนต์หลัก (Main Engine) น ้ำมันหล่อลืน่ เทอร์ ไบน์และน ้ำมันหล่อลืน่ คอมเพรสเซอร์ (Turbine &
Compressor) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ รำยได้ จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ ของบริษัท สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการขาย
(หน่วย:ล้ ำนบำท)
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

นา้ มันเชือ้ เพลิง
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD)
- น้ำมันเตำ
- น้ำมันเบนซิ น
นา้ มันหล่ อลื่น
รวม

ปี 2553
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
1,529.58 98.11%
721.72 46.29%

ปี 2554
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
2,474.38 98.96%
1,539.20 61.56%

560.80

35.97%

525.33

21.01%

247.07

15.85%

409.85

16.39%

29.41
1.89%
1,558.99 100.00%

25.94
1.04%
2,500.32 100.00%

ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 21

ปี 2555
งวด 36 เดือนแรกปี 2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
สัดส่ วน
2,576.09 98.86%
1,272.09
98.78%
570.40
44.29%
1,544.03 59.25%
499.57 19.17%
395.00
30.67%
532.49
29.71

20.43%
1.14%

306.69
15.74

23.81%
1.22%

2,605.81 100.00%

1,287.83

100.00%

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ปริ มำณกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ ของบริ ษัท แสดงได้ ดงั นี ้
ปริมาณขาย
หน่วย:ล้ ำนลิตร
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

นา้ มันเชือ้ เพลิง
- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD)
- น้ำมันเตำ
- น้ำมันเบนซิ น
นา้ มันหล่ อลื่น
รวม

3.1.2

ปี 2553
ปริมาณ
ร้ อยละ
สัดส่ วน
76.85 99.41%
30.77 39.81%
34.02 44.00%
12.06
0.46

15.60%
0.59%

77.31 100.00%

ปี 2554
ปริมาณ
ร้ อยละ
สัดส่ วน
97.36 99.62%
57.18 58.51%
24.68 25.26%
15.50
0.37

15.86%
0.38%

97.74 100.00%

ปี 2555
งวด 36 เดือนแรกปี 2556
ปริมาณ
ร้ อยละ
ปริมาณ
ร้ อยละ
สัดส่ วน
สัดส่ วน
96.27 99.59%
49.54
99.59%
54.29 56.16%
20.57
41.35%
22.66 23.44%
17.37
34.92%
19.33
0.40

19.99%
0.41%

11.60
0.21

23.32%
0.41%

96.67 100.00%

49.75

100.00%

ช่ องทางการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
บริ ษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ โดยมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลัก 2 ช่องทำงดังนี ้

ก.

การจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่นทางทะเล

บริ ษัทดำเนินธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเพื่อเป็ นเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ เครื่ องยนต์ ให้ แก่เรื อเดินทะเลประเภท
ต่ำงๆ ทังเรื
้ อสัญชำติไทยและเรื อต่ำงประเทศ มำตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัทในปี 2540 โดยบริ ษัทจะจัดส่งน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำทำงเรื อ
ขนส่งน ้ำมัน (Barge) ในกรณีทเี่ รือของลูกค้ ำจอดอยูก่ ลำงทะเล

ส่วนในกรณีที่เรื อของลูกค้ ำจอดเทียบท่ำอยู่ บริษัทอำจจะจัดส่งน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำโดยทำงรถบรรทุกน ้ำมันหรื อทำงเรื อ
ขนส่งน ้ำมัน ขึ ้นอยูก่ บั ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ กำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทำงทะเลสำมำรถแบ่งลักษณะกำรจำหน่ำยออกเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่


กำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ภำยในประเทศ (Domestic) เป็ นกำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ให้ กับ เรื อ ที่ มี เ ส้ น ทำงกำรเดิ น เรื อ
ภำยในประเทศ เช่น เรื อบรรทุกน ้ำมันเพื่อลำเลียงน ้ำมันจำกโรงกลัน่ ไปยังคลังเก็บน ้ำมันต่ำงๆ หรื อจำกแท่นขุดเจำะ
มำยังโรงกลัน่ เรื อขนส่ง เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์ /เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat) เรื อโดยสำรพนักงำน
แท่นขุดเจำะ (Crew Boat) เรื อประมง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะจัดหำน ้ำมันเชือ้ เพลิงจำกผู้ผลิตและ/หรื อผู้ค้ำน ้ำมัน
ภำยในประเทศ



กำรจำหน่ำยน ้ำมันระหว่ำงประเทศ (International) เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั เรื อขนส่งประเภทต่ำงๆ ทีม่ ีเส้ นทำง
กำรเดินเรื อระหว่ำงประเทศ เช่น เรื อขนส่งน ้ำมัน (Tanker) เรื อขนส่งตู้สนิ ค้ ำ (Container) เรื อเทกอง (Bulk) เป็ นต้ น
ซึง่ เรื อขนส่งดังกล่ำวมีทงเรื
ั ้ อสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ
บริ ษัทจัดส่งน ้ำมันให้ ระหว่ำงทีเ่ รื อดังกล่ำวลอยลำอยูใ่ น
ประเทศไทย ก่อนทีจ่ ะเดินทำงต่อไปประเทศอื่น โดยบริษัทจะจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ผลิตและ/หรื อผู้ค้ำน ้ำมัน
ภำยในประเทศ



กำรจำหน่ำยน ้ำมันในต่ำงประเทศ (External) เป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ กับเรื อของลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรน ้ำมัน
ระหว่ำงที่อยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งมีทงั ้ เรื อสัญชำติไทยและต่ำงประเทศ รวมไปถึงกำรจัดจำหน่ำยให้ กับ ผู้ค้ำ นำ้ มัน
เชื ้อเพลิงในต่ำงประเทศอีกด้ วย โดยบริ ษัทจะจัดหำน ้ำมันจำกผู้ผลิตและ/หรื อผู้ค้ำน ้ำมันในต่ำงประเทศเพื่อจัดส่งให้ กบั
ลูกค้ ำยังจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ

ข.

การจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่นทางบก

ธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทำงบก ได้ เริ่ มขึ ้นจำกกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันโดยรถบรรทุก
น ้ำมันให้ กบั เรื อเดินทะเลที่อยูร่ ะหว่ำงกำรเทียบท่ำ ด้ วยควำมต้ องกำรทีจ่ ะขยำยกำรให้ บริกำรให้ ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ ำที่กว้ ำงขึ ้น
บริ ษัทจึงเล็งเห็นโอกำสที่จะให้ บริ กำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันทำงบก โดยให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำโรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น
ธุรกิจขนส่งทำงบก ผู้ให้ บริกำรรถโดยสำร เป็ นต้ น
บริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยต่ำงๆ ของบริ ษัท แสดงได้
ดังนี ้
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
รายได้ จากการขาย
(หน่วย:ล้ ำนบำท)
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

การจาหน่ ายทางทะเล
- ในประเทศ
- ระหว่ำงประเทศ
- ต่ำงประเทศ
การจาหน่ ายทางบก
รวม

ปี 2553
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
1,512.28 97.00%
913.02 58.56%
261.03 16.74%
338.23
46.72

21.70%
3.00%

1,558.99 100.00%

ปี 2554
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
2,332.17 93.27%
1,575.38 63.01%
252.01 10.08%
504.78
168.15

20.19%
6.73%

2,500.32 100.00%

ปี 2555
งวด 36 เดือนแรกปี 2556
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
สัดส่ วน
สัดส่ วน
2,457.49 94.31%
1,188.39
92.28%
1,346.84 51.69%
715.46
55.56%
216.13
8.29%
135.30
10.51%
894.52
148.32

34.33%
5.69%

337.63
99.44

26.22%
7.72%

2,605.81 100.00%

1,287.83

100.00%

ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ผ่ำนช่องทำงกำรจำหน่ำยต่ำงๆ ของบริษัท แสดงได้ ดงั นี ้
ปริมาณขาย
หน่วย:ล้ ำนลิตร
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

การจาหน่ ายทางทะเล
- ในประเทศ
- ระหว่ำงประเทศ
- ต่ำงประเทศ
การจาหน่ ายทางบก
รวม

ปี 2553
ปริมาณ
สัดส่ วน
ร้ อยละ
75.46 97.61%
44.55 57.62%
14.12 18.27%
16.79
1.85

21.72%
2.39%

77.31 100.00%

ปี 2554
ปริมาณ
ร้ อยละ
สัดส่ วน
91.46 93.58%
62.12 63.55%
9.89 10.12%
19.45
6.28

19.90%
6.42%

97.74 100.00%

ปี 2555
งวด 36 เดือนแรกปี 2556
ปริมาณ
ร้ อยละ
ปริมาณ
ร้ อยละ
สัดส่ วน
สัดส่ วน
91.25 94.39%
46.01
92.49%
49.01 50.69%
26.97
54.22%
8.93
9.23%
6.20
12.47%
33.32
5.42

34.46%
5.61%

12.83
3.74

25.80%
7.51%

96.67 100.00%

49.75

100.00%

โดยในกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะดำเนินกำรผ่ำนผู้แทนกำรขำย (Sales Representative)
ของบริ ษัท ซึง่ จะมีกำรแบ่งกลุม่ ลูกค้ ำในควำมรับผิดชอบของผู้แทนกำรขำยแต่ละรำยอย่ำงชัดเจน ผู้แทนกำรขำยจะดำเนินกำร
ติดต่อลูกค้ ำ ทังที
้ ่เป็ นผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง (End User) และพ่อค้ ำคนกลำง (Wholesaler) เพื่อนำน ้ำมันไปจำหน่ำยต่อ
ให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงอีกทอดหนึ่ง รวมไปถึงตัวแทนของเรื อต่ำงประเทศ (Ship Agent) ต่ำงๆ ซึ่งดูแลอำนวยควำมสะดวก
และประสำนงำนระหว่ำงเรื อต่ำงประเทศซึ่งเข้ ำมำในน่ำนน ้ำไทย กับหน่วยงำนต่ ำงๆ ทังรำชกำรและเอกชนของไทย
้
ปั จจุบนั
บริ ษัทมีผ้ แู ทนกำรขำย จำนวน 2 คน (ไม่รวมผู้จัดกำรฝ่ ำยขำย) ซึ่งผู้แทนกำรขำยแต่ละคนของบริ ษัทเป็ นผู้แทนกำรขำยที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ ำที่อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแลของตน
3.1.3

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การจัดหาและจัดจาหน่ าย การขนส่ ง การควบคุมคุณภาพสินค้ าและการป้องกันความ
เสี่ยงขณะขนส่ ง

 กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย
กำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื ้อเพลิ งและน้ำมันหล่อลืน่ ทำงทะเล
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ในกลุม่ ของผลิตภัณฑ์น ้ำมันเชื ้อเพลิง และน ้ำมันหล่อลื่นที่จดั จำหน่ำยทำงทะเล กลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัท ได้ แก่ เรื อ
เดินทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรื อขนส่งน ้ำมัน เรื อบรรทุกสินค้ ำ เรื อประมง และเรื อบริ วำรของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ เช่น เรื อ
ลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์ /เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat) และเรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) เป็ น
ต้ น และพ่อค้ ำคนกลำง (Wholesaler) ซึ่งเป็ นผู้จำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่เรื อประเภทต่ำงๆ โดยบริ ษัทจะให้ บริ กำรแก่เรื อที่เป็ นผู้ใช้
น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง (End User) และเรื อที่เป็ นลูกค้ ำของพ่อค้ ำคนกลำง เหล่ำนี ้ซึ่งทอดสมออยู่กลำงทะเลหรื อจอดอยู่ที่ท่ำ
เทียบเรื อ
กำรจัดจำหน่ำยน้ำมันเชื ้อเพลิ งและน้ำมันหล่อลืน่ ทำงบก
กลุม่ ลูกค้ ำของกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ทำงบก ได้ แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุม่ ลูกค้ ำในธุรกิจ
อื่นๆ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสำร และผู้ประกอบกำรรถขนส่งขนำดต่ำงๆ เป็ นต้ น รวมถึง กำรจำหน่ำยสินค้ ำให้ แก่พ่อ ค้ ำคน
กลำง (Wholesaler) ด้ วย

ปริ มำณกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำต่ำงๆ ของบริ ษัท มีดงั นี ้
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

(หน่วย: ล้ำนลิ ตร)
จาหน่ ายทางทะเล
เรื อบรรทุกน้ำมัน (Tanker)
เรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะ
เรื อประเภทอืน่ ๆ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปริมาณ
63.40
31.14
17.74

ร้ อยละ
97.17%
47.72%
27.19%

ปริมาณ
75.96
30.42
27.38

ร้ อยละ
92.37%
36.99%
33.29%

ปริมาณ
71.44
30.66
25.35

ร้ อยละ
92.37%
39.64%
32.77%

ปริมาณ
34.47
11.83
14.97

ร้ อยละ
90.38%
31.02%
39.24%

14.53
1.85

22.26%
2.83%

18.17
6.28

22.09%
7.63%

15.44
5.90

19.96%
7.63%

7.67
3.67

20.11%
9.62%

77.34 100.00%

38.15

100.00%

จาหน่ ายทางบก
รวม
65.25 100.00%
82.24 100.00%
หมำยเหตุ : ปริมำณไม่รวมน ้ำมันเบนซิน ซึง่ จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำต่ำงประเทศ

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

งวด 36 เดือนแรกปี 2556

จำกตำรำงข้ ำงต้ นจะเห็นว่ำปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ของบริ ษัทจะเป็ นกำรจำหน่ำยให้ กบั
ลูกค้ ำประเภทเรื อบรรทุกน ้ำมัน และเรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะ ซื่งปริ มำณกำรจำหน่ำยจะขึ ้นกับสภำพภูมิอำกำศในทะเลที่มีผล
ต่อควำมสำมำรถในกำรขนส่งสินค้ ำหรื อกำรปฏิบตั ิงำนบนแท่นขุดเจำะ ทังนี
้ ้ ในไตรมำสที่ 4 ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 1 ของปี
ถัด ไปจะเป็ นช่ ว งที่ มี ค วำมถี่ ใ นกำรเกิ ด มรสุม ในอ่ ำ วไทยค่อ นข้ ำ งสูง ซึ่ง จะเป็ นผลให้ ก ำรจ ำหน่ำ ยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง และ
น ้ำมันหล่อลืน่ ของลูกค้ ำประเภทเรื อบรรทุกน ้ำมัน และเรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะมีปริ มำณต่ำกว่ำช่วงอื่นๆ ของปี
ปริ มำณกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นให้ กบั ผู้ใช้ สินค้ ำโดยตรง (End User) และจำหน่ำยให้ แก่
พ่อค้ ำคนกลำง (Wholesaler) ของบริ ษัท มีดงั นี ้
(หน่วย: ล้ำนลิ ตร)

ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

จาหน่ ายทางทะเล:
End User
Wholesaler

ปี 2553
ปริมาณ
63.40
30.95
32.45

ร้ อยละ
97.17%
47.44%
49.73%

ปี 2554
ปริมาณ
75.96
36.75
39.21

ปี 2555
ร้ อยละ
92.37%
44.69%
47.68%
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ปริมาณ
71.44
36.16
35.28

งวด 36 เดือนแรกปี 2556
ร้ อยละ
92.37%
46.75%
45.62%

ปริมาณ
34.47
27.37
7.10

ร้ อยละ
90.38%
71.76%
18.62%
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)
จาหน่ ายทางบก:
End User

1.85

2.83%

6.28

7.63%

5.90

7.63%

3.67

9.62%

1.85

2.83%

0.40

0.49%

4.87

6.30%

1.62

4.23%

1.03
1.33%
77.34 100.00%

2.06
38.15

5.39%
100.00%

0.00%
5.87
7.14%
Wholesaler
รวม
65.25 100.00%
82.24 100.00%
หมำยเหตุ : ปริมำณไม่รวมน ้ำมันเบนซิน ซึง่ จำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำต่ำงประเทศ

 การจัดหาสินค้ า
ในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์นนั ้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำจำกลูกค้ ำแล้ ว บริ ษัทจะดำเนินกำรติดต่อผู้ผลิต หรื อผู้ค้ำ
น ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจัดหำสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำ โดยน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทจัดหำต้ องเป็ นน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้
คุณลักษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำ ซึง่ บริ ษัทจะทำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิต หรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำย
ใหญ่ในประเทศ ได้ แก่ บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริ ษัท
บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น โดยบริ ษัทผู้ผลิตน ้ำมันเชื ้อเพลิง แต่ละรำย
เป็ นบริ ษัทที่มีขนำดใหญ่ มีกำลังกำรผลิตสูงและต่อเนื่อง อีกทังยั
้ งผลิตน ้ำมันเชื ้อเพลิงด้ วยเครื่ องมือและเทคโนโลยีในกำรผลิตที่
ทันสมัย ทำให้ ได้ คุณ ภำพของสินค้ ำที่ได้ มำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทสำมำรถจัดหำสินค้ ำจำกผู้ค้ำ นำ้ มันเชือ้ เพลิงรำยใหญ่ เนื่องจำกผู้ค้ำเหล่ำนี ้สัง่ ซือ้ สินค้ ำจำกผู้ผลิต น ้ำมัน
เชื ้อเพลิงในปริ มำณที่สงู ทำให้ ในบำงกรณี ผู้ค้ำเหล่ำนี ้สำมำรถจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงได้ ในรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำที่บริ ษัทจะจัดหำได้
จำกผู้ผลิตน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง โดยในกรณีเช่นนี ้ บริ ษัทอำจทำกำรจัดซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงต่อจำกผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงเหล่ำนี ้
เพื่อให้ ได้ รำคำที่ดีที่สดุ สำหรับลูกค้ ำ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลยุทธ์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ ำนรำคำของบริ ษัท
ในส่วนของน ้ำมันหล่อลื่น จะมีลกั ษณะในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับน ้ำมันเชือ้ เพลิง โดยบริ ษัทจะทำกำร
จัดหำจำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยใหญ่ในประเทศ รวมไปถึงผู้ผลิตน ้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่มีตรำสินค้ ำเป็ นที่ยอมรับใน
ด้ ำนคุณภำพและมำตรฐำนของน ้ำมันหล่อลืน่ ในระดับสำกล เช่น PTT และ Shell เป็ นต้ น

ปรับปรุง
ตำมข้ อมูล
ล่ำสุดของ
บริษัท

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกำรกำหนดอำนำจในกำรอนุมตั ิสำหรับกำรออกใบสัง่ ซื ้อและกำรจ่ำยเงินชำระค่ำ จัดหำสินค้ ำและ/หรื อ
บริ กำร ดังต่อไปนี ้
รายการ
จานวน/มูลค่ ารายการ ผู้มีอานาจอนุมัตหิ ลัก ผู้มีอานาจทดแทน
100 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
คณะกรรมกำรบริ ษัท
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
50 – 100 ล้ ำนบำท
และ กรรมกำรผู้จดั กำร
อนุมตั ิใบสัง่ กำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
(Purchase Order) เพื่อจำหน่ำย/
และกำรเงินและ
บริ กำร
ไม่เกิน 50 ล้ ำนบำท
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำร
ลูกค้ ำ
ไม่เกิน 3 ล้ ำนบำท
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
10 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
คณะกรรมกำรบริ ษัท
ก ำ ร อ นุ มั ติ ใ บ สั่ ง ซื ้อ ( Purchase
Order)กำรจัดจ้ ำงรำยกำร รำยกำรซื ้อ ไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
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บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

รายการ
จานวน/มูลค่ ารายการ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรสั่ง ซื อ้ สิน ค้ ำ เพื่ อ
จำหน่ำย/บริ กำร อำทิ ค่ำขนส่ง และ
ค่ำ Survey เป็ นต้ น
ไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท

อนุมตั ิรำยกำรจ่ำยเงินค่ำซื ้อสินค้ ำเพื่อ
จำหน่ำย/ บริ กำร
กำรจ่ำยเงินค่ำขนส่ง ,ค่ำ Survey และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
เพื่อจำหน่ำย/บริ กำร
กำรอนุมตั ิรำยกำรจ่ำยตำมสัญญำ
จัดซื ้อ จัดจ้ ำงที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว

ไม่เกิน 0.3 ล้ ำนบำท
3 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
ไม่เกิน 3 ล้ ำนบำท
1 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
ไม่เกิน 1 ล้ ำนบำท
ทุกรำยกำร

ผู้มีอานาจอนุมัตหิ ลัก
และ กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
กรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน

ผู้มีอานาจทดแทน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
และกำรเงินและ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำร
ลูกค้ ำ
-

 การจัดจาหน่ ายสินค้ า
บริ ษัทจะได้ รับรำคำขำยสินค้ ำจำกผู้ผลิตและผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทติดต่อซื ้อขำยด้ วยแต่ละรำยเป็ นรำยวัน โดย
รำคำที่ได้ จำกผู้ผลิตและผู้ค้ำ แต่ละรำยจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมปริ มำณกำรสัง่ ซือ้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังต้ องคำนึงถึง
ระยะทำงในกำรรับและส่งมอบสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำอีกด้ วย เนื่องจำกต้ นทุนกำรขนส่งจะผันแปรไปตำมระยะทำงที่แตกต่ำงกัน
บริ ษัทจึงต้ องพิจำรณำเลือกซือ้ สินค้ ำจำกผู้ผลิตหรื อ ผู้ค้ำ นำ้ มันที่เสนอรำคำที่เหมำะสมและมีจุดจ่ำยนำ้ มันที่ตงั ้ อยู่ใกล้ กับ
จุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร เพื่อให้ สำมำรถทำกำรเสนอรำคำจำหน่ำยสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำให้ ได้ ในรำคำที่สำมำรถแข่งขัน
ด้ ำนรำคำกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ และเพื่อให้ บริ ษัทมีกำไรสูงที่สดุ
ในกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันของบริ ษัทนัน้ จะมีทงลั
ั ้ กษณะจำหน่ำยให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิง (End User) โดยตรง และ
จำหน่ำยให้ กบั พ่อค้ ำคนกลำง (Wholesaler) เพื่อนำไปจำหน่ำยต่อให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงอีกทอดหนึ่ง รวมไปถึงตัวแทนของ
เรื อต่ำงประเทศ (Ship Agent) ต่ำงๆ ซึ่งดูแลอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนระหว่ำงเรื อต่ำงประเทศซึ่งเข้ ำมำในน่ำนน ้ำ
ไทย กับหน่วยงำนต่ำงๆ ทังรำชกำรและเอกชนของไทย
้
ซึง่ กลุม่ ลูกค้ ำที่บริ ษัทมีกำรจำหน่ำยให้ กบั ผู้ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยตรง คือ
กลุม่ เรื อบรรทุกน ้ำมัน สำหรับกลุม่ ลูกค้ ำที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ รวมถึงเรื อเดินทะเลประเภทอื่นๆ บริ ษัทจะมี
กำรจัดจำหน่ำยทังให้
้ กับผู้ใช้ น ้ำมันเชือ้ เพลิงโดยตรงและจัดจำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ ำคนกลำง เช่นเดียวกันกับกำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงทำงบก

ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 27

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีสญ
ั ญำซื ้อขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิดกับบริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) ในกำรซื ้อขำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ตำมรำคำที่ตกลงกัน
 การขนส่ งและการป้องกันความเสี่ยงขณะขนส่ ง

ปรับปรุง
เพื่อให้ เกิด
ควำม
ชัดเจน

สำหรับในกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำรที่จะให้ บริ ษัททำกำรขนส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำกำหนดนัน้
หำก Supplier ไม่มีบริ กำรขนส่งสินค้ ำให้ แก่ลกู ค้ ำตำมสถำนที่ที่กำหนดได้ หรื อมีต้นทุนค่ำขนส่งที่สงู กว่ำที่บริ ษัทสำมำรถจัดหำ
เองได้ บริ ษัทจะว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรขนส่งทำกำรขนส่งสินค้ ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ ำ สำหรับกำรขนส่งน ้ำมัน
ทำงทะเล บริ ษัทได้ จดั จ้ ำงเรื อบรรทุกน ้ำมันจำกบุคคลภำยนอก ซึง่ มีขนำดประมำณ 30,000 ลิตร ถึง 1 ล้ ำนลิตร ซึง่ เหมำะสมกับ
ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันของลูกค้ ำของบริ ษัท อนึง่ บริ ษัทมีกำรจัดจ้ ำงเรื อจำกกลุม่ นทลินสำหรับขนส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำเพียงรำย
เดียวซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและมีปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อต่อครั ง้ สูง เพรำะเรื อขนส่งของกลุม่ นทลินนันเป็
้ นเรื อขนส่งน ้ำมันที่มีขนำดใหญ่
(ขนำด 2.5 ล้ ำนลิตร ถึง 300 ล้ ำนลิตร) ซึง่ วัตถุประสงค์ของกำรใช้ เรื อของกลุม่ นทลินนัน้ ใช้ สำหรับกำรขนส่งน ้ำมันปริ มำณมำก
เช่น กำรขนส่งน ้ำมันจำกคลังหนึง่ สูอ่ ีกคลังหนึง่ หรื อจำกแท่นขุดเจำะมำยังคลัง รวมไปถึงกำรขนส่งน ้ำมันข้ ำมประเทศ
ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลำกำรให้ บริ กำร ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำของบริ ษัทจะรับผิดชอบในกำรเป็ นผู้ติดต่อและประสำนงำนกับ
ลูกค้ ำและผู้ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ อีกทัง้ บริ ษัทมีนโยบำยที่จะทำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริ ษัท (Inspector) ขึ ้นประจำกำร
บนยำนพำหนะที่ใช้ ในกำรขนส่งตังแต่
้ รับน ้ำมันที่คลังต้ นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำร เพื่อให้ แน่ใจว่ำสินค้ ำมี
คุณลักษณะตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร มีปริ มำณที่ครบถ้ วน และนำส่งถึงมือลูกค้ ำตรงตำมเวลำที่กำหนด เพื่อให้ ลกู ค้ ำเกิดควำมมัน่ ใจ
และไว้ ว ำงใจในกำรสั่ง ซือ้ สินค้ ำกับ บริ ษั ท อนึ่ง บริ ษัทอำจพิจำรณำจัดจ้ ำงผู้ควบคุม และตรวจสอบกำรขนส่งนำ้ มัน อิ สระ
(Inspector & Auditor) เพื่อดำเนินกำรแทนผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริ ษัท ในกรณีที่ลกู ค้ ำร้ องขอหรื อกรณีที่บริ ษัทพิจำรณำแล้ ว
เห็นสมควรให้ จดั จ้ ำงผู้ควบคุมและตรวจสอบกำรขนส่งน ้ำมันอิสระ
บริ ษัทจัดส่งน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำผ่ำน 2 ช่องทำง ได้ แก่ ทำงเรื อขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง สำหรับลูกค้ ำที่จอดเรื ออยูก่ ลำงทะเล
หรื อเรื อที่เทียบท่ำอยู่ และทำงรถบรรทุกน ้ำมัน เชือ้ เพลิง สำหรับลูกค้ ำที่จอดเรื อเทียบท่ำ และลูกค้ ำที่จำหน่ำยน ้ำมันทำงบก
ได้ แก่ โรงงำนอุตสำหกรรมและธุรกิจต่ำงๆ
ทังนี
้ ้ ในกำรว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรขนส่งนัน้ บริ ษัทได้ ทำสัญญำจ้ ำงขนส่งกับผู้ให้ บริ กำรขนส่งทุกรำยทังทำงทะเลและทำง
้
บก ซึ่งผู้ขนส่งแต่ละรำยจะต้ องมีกำรทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมเสี่ยงทุกประเภท (All Risks) และหำกมีกำรสูญหำยของ
สินค้ ำ กำรปลอมปนหรื อกำรเสือ่ มคุณภำพของสินค้ ำระหว่ำงกำรขนส่ง และหำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ กับสินค้ ำ รวมถึงบุคคลที่
3 และสภำพแวดล้ อม ผู้ให้ บริ กำรขนส่งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัท นอกจำกนี ้ ในสัญญำจ้ ำงขนส่งยัง มีกำรระบุค่ำขนส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ไว้ อย่ำงชัดเจน จึงทำให้ บริ ษัท
สำมำรถบริ หำรต้ นทุนในกำรขนส่งได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทังนี
้ ้ ผู้ให้ บริ กำรขนส่งที่ทำงบริ ษัทว่ำจ้ ำงนัน้ มีประวัติในกำรจัดส่ง
สินค้ ำที่ดีตลอดกำรดำเนินกำรให้ บริ กำรขนส่งที่ผำ่ นมำ
ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ลูกค้ ำ บริ ษัทมีฝ่ำยบริ กำรลูกค้ ำ (Customer Service) คอยติดต่อประสำนงำนกับ
ลูกค้ ำตลอดเวลำภำยหลังจำกที่ลกู ค้ ำได้ สง่ คำสัง่ ซื ้อเข้ ำมำยังบริ ษัทจนลูกค้ ำได้ รับสินค้ ำที่สงั่ ซื ้อไว้ และในกรณีที่มีกำรจำหน่ำย
น ้ำมันระหว่ำงประเทศ (International) ให้ กบั เรื อในประเทศที่เดินทำงออกนอกประเทศหรื อเรื อต่ำงประเทศที่เข้ ำมำเติมน ้ำมันใน
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ประเทศก่อนจะเดินทำงต่อไปยังประเทศอื่นๆ บริ ษัทจะต้ องดำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีกำรศุลกำกรรวมถึงกำรแจ้ งกำรส่งออกน ้ำมัน
เพื่อขอคืนภำษี มลู ค่ำเพิ่มจำกกรมสรรพำกรในภำยหลังจำกที่เรื อที่ทำกำรจัดส่งน ้ำมันให้ เดินทำงออกนอกประเทศแล้ ว
 การควบคุมคุณภาพสินค้ า
บริ ษัทมีมำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ ำที่รัดกุม เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับสินค้ ำตรงกับคุณลักษณะที่ได้ กำหนดไว้
โดยก่อนที่น ้ำมันจะถูกบรรจุลงในถังเก็บน ้ำมันของยำนพำหนะ เจ้ ำหน้ ำที่ของผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงจะทำกำรตรวจสอบ
คุณลักษณะ และระดับของน ้ำมันเชื ้อเพลิงร่ วมกับ Inspector และเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบของผู้ขนส่งทุกครัง้ จำกนันจะท
้
ำกำรปิ ด
ผนึกด้ วยตรำตะกัว่ ที่ฝำถัง รวมถึงวำล์วเปิ ดปิ ดตำมจุดต่ำงๆ ที่กำหนด โดยตรำตะกัว่ นี ้จะถูกทำลำยโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของลูกค้ ำ ณ
ปลำยทำงเท่ำนัน้ ซึ่งเมื่อทำลำยตรำตะกั่วออกแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับสินค้ ำของลูกค้ ำ ร่ วมกับเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบของพำหนะที่
ขนส่งและ Inspector จะทำกำรตรวจสอบคุณลักษณะและระดับของน ้ำมันเชื ้อเพลิงในยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง หำกพบว่ำประเภท
ของน ้ำมันที่สง่ มอบไม่ถกู ต้ อง หรื อมีปริ มำณไม่ครบถ้ วนตำมคำสัง่ ซื ้อ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ รู ับสินค้ ำจะดำเนินกำรแจ้ ง Inspector และหำก
สินค้ ำที่จดั ส่งไม่เป็ นไปตำมคำสัง่ ซื ้อ ลูกค้ ำสำมำรถส่งคืนสินค้ ำ พร้ อมทังเรี
้ ยกเงินชดเชยต่อบริ ษัท ได้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทจะ
สำมำรถเรี ยกค่ำเสียหำยนัน้ คืนได้ ทงจ
ั ้ ำนวนจำก Supplier หรื อผู้ให้ บริ กำรขนส่ง แล้ วแต่ผ้ ูใดจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อควำม
ผิดพลำดที่เกิดขึ ้น ในกรณี ที่ปริ มำณของสินค้ ำไม่ครบถ้ วน Inspector ของบริ ษัทจะทำกำรตรวจสอบหำสำเหตุของควำม
คลำดเคลือ่ นของปริ มำณของสินค้ ำ และดำเนินกำรเจรจำกับลูกค้ ำ หรื อหำผู้รับผิดชอบในควำมผิดพลำดดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
มีกำรจัดส่งสินค้ ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ที่มำกกว่ำจำนวนของ Inspector ของบริ ษัท ที่มีอยู่ ทำงบริ ษัทจะทำกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของกำรจัดส่ง Inspector ให้ กบั ลูกค้ ำ ตำมควำมสำคัญจำกมำกไปน้ อย ดังนี ้ 1). มีกำรร้ องขอจำกลูกค้ ำหรื อผู้แทน
กำรขำย 2). ลูกค้ ำที่เคยมีปัญหำในกำรจัดส่ง 3). ลูกค้ ำรำยใหม่ ที่ไม่เคยจัดส่งให้ มำก่อน 4). ปริ มำณของสินค้ ำที่จดั ส่งมีปริ มำณ
มำกกว่ำ 30,000 ลิตร ขึ ้นไป
นอกจำกนี ้ ในบำงกรณีที่ลกู ค้ ำร้ องขอให้ มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรขนส่ง รวมไปถึงกำรควบคุมคุณภำพของสินค้ ำ
หรื อในกรณีที่มีกำรจัดจำหน่ำยน ้ำมันในปริ มำณที่สงู มำก บริ ษัทจะว่ำจ้ ำงผู้ตรวจสอบอิสระ (Surveyor) ซึ่งเป็ นผู้ให้ บริ กำรอิสระ
ที่ทำหน้ ำที่แทนผู้ซื ้อและผู้ขำยในกำรตรวจสอบกำรจัดส่งสินค้ ำให้ ถกู ต้ องตำมปริ มำณและคุณลักษณะที่ตกลงซื ้อขำยกัน โดย
Surveyor จะตรวจสอบตังแต่
้ กระบวนกำรรับน ้ำมันจำกคลังสินค้ ำ เดินทำงร่ วมไปกับเรื อขนส่ง และตรวจสอบกำรจัดส่งน ้ำมัน
ให้ แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำปริ มำณและคุณลักษณะของน ้ำมันเชื ้อเพลิงตรงตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร ทังนี
้ ้ กำรจ้ ำง Surveyor กระทำ
เป็ นครำวๆ เช่น กรณีที่ลกู ค้ ำร้ องขอให้ มี Surveyor กรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อปริ มำณสูงเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กรณีสง่ ให้ ลกู ค้ ำรำย
ใหม่ หรื อลูกค้ ำที่เคยมีปัญหำในกำรจัดส่ง เป็ นต้ น
นอกจำกนัน้ เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำว่ำได้ รับน ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพปรำศจำกกำรปลอมปน บริ ษัทได้ มีกำรสุม่ เก็บ
ตัวอย่ำงน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ทำกำรจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ เพื่อทำกำรตรวจสอบคุณสมบัติของน ้ำมัน ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีกำรร้ องขอหรื อมี
กำรทักท้ วงจำกลูกค้ ำในเรื่ องของคุณภำพน ้ำมัน เชื อ้ เพลิงที่บริ ษัททำกำรจัดหำและจัดส่งให้ โดยในกำรเก็ บตัวอย่ำงนำ้ มัน
เชื ้อเพลิงนัน้ บริ ษัทจะทำกำรเก็บรักษำไว้ 1 ชุด และจะให้ ลกู ค้ ำและผู้ขนส่งทำกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงไว้ อีกฝ่ ำยละ 1 ชุด เช่นกัน
แผนภำพสรุปขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยสังเขป
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ขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง สำมำรถอธิบำยได้ ดงั นี ้
1. ผู้ผลิตและผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจะทำกำรส่งรำคำของผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ ให้ กบั บริ ษัททุกวัน
2. ลูกค้ ำแจ้ งควำมต้ องกำรในกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิง ทังประเภทของสิ
้
นค้ ำและปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรสัง่ ซื ้อ
ให้ บริ ษัททรำบ
3. บริ ษัทจะทำกำรเสนอรำคำสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ ซื ้ออื่นๆ เช่น สถำนที่และเวลำในกำรจัดส่ง
เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทจะเสนอรำคำขำยให้ กับลูกค้ ำ โดยพิจำรณำจำกรำคำต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ รับจำกผู้ผลิต
หรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่เสนอรำคำของผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ ำต้ องกำรที่ต่ำที่สดุ และต้ นทุนต่ำงๆ ของบริ กำรตำม
เงื่อนไขในกำรสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ
4. ภำยหลังจำกลูกค้ ำรับรำคำขำยแล้ วและตกลงจะทำกำรสัง่ ซื ้อ ลูกค้ ำจะทำกำรส่งคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำมำยังบริ ษัท
5. บริ ษัทจะดำเนินกำรส่งคำสัง่ ซื ้อไปยังผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่เสนอรำคำต่ำสุดที่ใช้ เป็ นรำคำอ้ ำงอิงในกำร
กำหนดรำคำเสนอขำยให้ กบั ลูกค้ ำ รวมถึงระบุเงื่อนไขในกำรจัดส่งไปพร้ อมกับคำสัง่ ซื ้อ
6. กำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำ
6.1 ในกรณีที่ลกู ค้ ำรับสินค้ ำเอง ลูกค้ ำจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ไปรับสินค้ ำและทะเบียนยำนพำหนะที่จะใช้ ในกำรรับสินค้ ำ
มำพร้ อมกับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ เพื่อบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ คลังสินค้ ำทรำบ
6.2 ในกรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรขนส่งสินค้ ำ บริ ษัทจะทำกำรแจ้ งรำยละเอียดกำรรับสินค้ ำ ได้ แก่
ประเภทของสินค้ ำ ปริ มำณสินค้ ำ สถำนที่รับ วัน เวลำ และสถำนที่จดั ส่งสินค้ ำไปยังผู้ขนส่งที่บริ ษัทได้ ทำ
สัญญำจ้ ำงไว้ เพื่อให้ ผ้ ขู นส่งจัดหำยำนพำหนะที่จะใช้ ในกำรขนส่งสินค้ ำ
7. ในขันตอนกำรจั
้
ดส่งนัน้ บริ ษัทมีกำรจัดส่ง Inspector ซึง่ เป็ นตัวแทนจำกบริ ษัท ขึ ้นประจำกำรบนยำนพำหนะที่จะ
ใช้ ในกำรขนส่งสินค้ ำ ตังแต่
้ คลังน ้ำมันต้ นทำง จนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำกำหนดไว้ และทำกำรตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำลูกค้ ำจะได้ รับน ้ำมันที่ครบถ้ วน ถูกต้ องและมีคณ
ุ ภำพ
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8. ผู้ขนส่งสิน ค้ ำไปยัง จุดหมำยปลำยทำงที่ ลกู ค้ ำ ก ำหนด จำกนัน้ ลูก ค้ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ตรวจสอบของผู้ข นส่ง และ
Inspector จะร่วมกันตรวจรับสินค้ ำ หำกสินค้ ำเป็ นไปตำมคำสัง่ ซื ้อของลูกค้ ำ ลูกค้ ำจะลงนำมในใบรับสินค้ ำ
สำหรับขันตอนในกำรจ
้
ำหน่ำยน ้ำมันหล่อลืน่ นัน้ จะมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับขันตอนกำรจั
้
ดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ดังที่
แสดงไว้ ข้ำงต้ น หำกแต่จะไม่มีกำรรับรำคำผลิตภัณฑ์นำ้ มันหล่อลื่นเป็ นรำยวันดังเช่นนำ้ มันเชือ้ เพลิง เนื่องจำกสินค้ ำมีอยู่
มำกมำยหลำยชนิดขึ ้นอยูก่ บั วัตปุ ระสงค์ในกำรใช้ งำน ควำมต้ องกำรและขนำดบรรจุของสินค้ ำที่ลกู ค้ ำสัง่ ซื ้อ อีกทังน
้ ้ำมันหล่อลื่น
ยังมีรำคำที่คอ่ นข้ ำงคงที่แตกต่ำงจำกน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จะมีกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำอยูเ่ สมอ โดยในกำรจัดส่งสินค้ ำนัน้ บริ ษัท
จะไม่มีกำรจัดส่ง Inspector ซึ่งเป็ นตัวแทนจำกบริ ษัทขึน้ ประจำกำรบนยำนพำหนะที่จะใช้ ในกำรขนส่งสินค้ ำ เนื่องจำก
น ้ำมันหล่อลื่นมีกำรบรรจุลงภำชนะปิ ดที่มีขนำดมำตรฐำนทำให้ สำมำรถตรวจสอบและตรวจรับควำมครบถ้ วนของสินค้ ำได้
โดยง่ำย จึงไม่จำเป็ นต้ องมีกำรจัดส่ง Inspector เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้ วนและคุณภำพของสินค้ ำ
3.1.4

นโยบายการขายสินค้ า

ในกำรกำหนดรำคำขำยสินค้ ำ บริ ษัทมีนโยบำยกำหนดรำคำขำยสินค้ ำจำกรำคำต้ นทุนขำยสินค้ ำและค่ำใช้ จ่ ำยที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งประกอบด้ วย ต้ นทุนน ้ำมันเชือ้ เพลิง และ/หรื อ น ้ำมันหล่อลื่น ค่ำพิธีกำรและศุลกำกร ค่ำนำยหน้ ำ ค่ำจ้ ำงผู้ตรวจ
สอบอิสระ (Surveyor) และค่ำขนส่ง เป็ นต้ น แต่ไม่รวมต้ นทุนทำงกำรเงิน บวกด้ วยกำไรขันต้
้ น (Gross Margin) หรื อเรี ยกว่ำ
วิธีกำรกำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดกำไรขันต้
้ นไว้ อตั รำหนึ่ง (“กำไรขันต้
้ น
ต่ำสุด”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดกำไรขันต้
้ นต่ำสุดมำจำกต้ นทุนทำงกำรเงินในกำรให้ วงเงินสินเชื่อและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อแก่
ลูกค้ ำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทมีกำรกำหนดกำไรขันต้
้ นต่ำสุดโดยจำแนกออกเป็ นกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ แก่กล่มกลุม่ เรื อ
ขนส่งกลุม่ ขนส่งทำงบก และกลุม่ อุตสำหกรรมอื่นๆ เนื่องจำกมีกำรให้ วงเงินสินเชื่อและระยะเวลำในกำรให้ สินเชื่อที่แตกต่ำงกัน
และสภำวะกำรแข่งขันที่แตกต่ำงกัน โดยในกำรตังรำคำขำยสิ
้
นค้ ำของบริ ษัทจะกำหนดให้ เป็ นไปตำมกลไกตลำด เพื่อให้ สำมำรถ
แข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้ และเพื่อให้ มีกำไรจำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำให้ สงู ที่สดุ ณ สภำวะตลำดหนึ่งๆ โดยจะมีกำร
ทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำไรขันต
้ ่ำอย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดยคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่จำเป็ นต้ องตังรำคำขำยให้
้
มีกำไรขันต้
้ นต่ำกว่ำกำไรขันต้
้ นต่ำสุด บริ ษัทได้ กำหนดไว้ ในนโยบำยกำรขำยว่ำจะต้ องได้ รับกำร
อนุมตั ิรำยกำรขำยนันๆ
้ โดย กรรมกำรผู้จดั กำรและผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรบัญชีและกำรเงินร่วมกันก่อน ในทุกกรณี
ซึ่งรำคำขำยสินค้ ำจะอ้ ำงอิงกับรำคำหน้ ำโรงกลั่น (Ex-Refinery Price) ซึ่งเคลื่อนไหวตำมรำคำนำเข้ ำของน ้ำมัน
เชื ้อเพลิงที่มีรำคำน ้ำมันที่ตลำดสิงคโปร์ เป็ นรำคำอ้ ำงอิง (ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน) โดย
รำคำขำยน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ที่ บ ริ ษั ท จ ำหน่ ำ ยให้ กับ ลูก ค้ ำ จะขึ น้ อยู่ กับ ประเภทของลูก ค้ ำ ได้ แ ก่ (1) กำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน
ภำยในประเทศให้ กบั เรื อที่ใช้ ภำยในประเทศ (Domestic) (2) กำรจำหน่ำยน ้ำมันระหว่ำงประเทศให้ กบั เรื อที่เดินทำงออกนอก
ประเทศไทย (International) และ (3) กำรจำหน่ำยน ้ำมันนอกประเทศให้ กับเรื อของลูกค้ ำทังสั
้ ญชำติไทยและต่ำงประเทศที่มี
ควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันในต่ำงประเทศ โดยกำรจัดหำสินค้ ำจำกผู้ผลิตน ้ำมันในต่ำงประเทศ (External) เนื่องจำกในโครงสร้ ำง
รำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงของประเทศไทยจะมีสว่ นเพิ่มที่เรี ยกเก็บสำหรับภำษี และเงินสมทบเข้ ำกองทุนน ้ำมันและกองทุนเพื่อกำร
ส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พลังงำน ตำมภำพประกอบด้ ำนล่ำง
โครงสร้ ำงต้ นทุนรำคำขำยส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
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* แผนภำพเพื่อแสดงโครงสร้ ำงรำคำเท่ำนัน้ โดยไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับสัดส่วนของรำคำแต่อย่ำงใด
ที่มำ: บริษัท

หำกลูกค้ ำมีควำมประสงค์ทจี่ ะนำน ้ำมันออกไปใช้ นอกประเทศ รำคำน ้ำมันที่จำหน่ำยให้ จะแตกต่ำงจำกรำคำสำหรับ
ลูกค้ ำที่ใช้ น ้ำมันภำยในประเทศ โดยจะเป็ นรำคำที่ไม่รวมภำษี และเงินเรียกเก็บเข้ ำกองทุนน ้ำมันและกองทุนเพื่อกำรส่งเสริ มกำร
อนุรักษ์ พลังงำน โครงสร้ ำงรำคำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่บริษัทจำหน่ำยให้ แก่ลกู ค้ ำในแต่ละประเภท สำมำรถจำแนกได้ ดงั นี ้
Domestic

: เป็ นกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงในประเทศ เพื่อใช้ ภำยในประเทศ
: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

International : เป็ นกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงในประเทศ เพื่อนำไปใช้ ภำยนอกประเทศ
: (1) + ภำษี มลู ค่ำเพิ่มของ (1)
โดยส่วนที่เ ป็ นภำษี มูลค่ำเพิ่ม บริ ษั ทจะสำมำรถขอคื นจำกกรมสรรพำกรได้ ในภำยหลัง พร้ อม
หลักฐำนกำรเดินทำงออกนอกประเทศของลูกค้ ำจำกหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแล
External

3.1.5

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

: เป็ นกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ เพื่อใช้ ในต่ำงประเทศ ดังนันโครงสร้
้
ำงรำคำ
จะแตกต่ำงจำกโครงสร้ ำงรำคำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงที่จัดซือ้ จำกผู้ผลิต หรื อผู้ค้ำในประเทศไทย (ดัง
โครงสร้ ำงที่แสดงไว้ ด้ำนบน) โดยจะมีโครงสร้ ำงของรำคำที่แตกต่ำงกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั ต้ นทำงของ
น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ที่ บ ริ ษั ท ท ำกำรจัด หำ ทัง้ นี ้ สำหรั บ กำรจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ในลัก ษณะนี ้ จะไม่ มี
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มแต่อย่ำงใด

นโยบายการบริหารสินเชื่อ

ในกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะมีกำรให้ สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ ำ อันเป็ นกลยุทธ์หนึง่ ในกำรดำเนินธุรกิจ ซึง่ กำร
พิจำรณำวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ ำแต่ละรำยนัน้ บริ ษัทจะดำเนินกำรโดยคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ของ
บริ ษัท (บริ ษัทแต่งตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2555) ซึง่ มีจำนวนคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อจำนวน 4
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ท่ำน ได้ แก่ 1). กรรมกำรผู้จดั กำร 2). ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี 3). ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย และ 4). ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
โดยคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อมีหน้ ำทีด่ งั ต่อไปนี ้
1).กำหนดนโยบำยและข้ อปฏิบตั ิในกำรบริ หำรสินเชื่อ
2).กำกับดูแลกำรให้ สนิ เชื่อลูกค้ ำของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อปฏิบตั ิที่กำหนด และตำมตำรำงกำรมอบอำนำจ
3).พิจำรณำวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่อของลูกค้ ำรำยใหม่
4).พิจำรณำทบทวนวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่อของลูกค้ ำเดิม
5).พิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรขำยเกินวงเงินมำกกว่ำ ร้ อยละ 50 ของวงเงินสินเชื่อ (รำยกำรขำยเกินวงเงินต่ำกว่ำร้ อยละ
50 ของวงเงินสินเชื่อจะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิจำกกรรมกำรผู้จดั กำร)
โดยในกำรพิจำรณำในกำรเปิ ดบัญชีซื ้อขำยสินค้ ำของลูกค้ ำรำยใหม่นนั ้ เพื่อให้ มนั่ ใจถึงควำมสำมำรถในกำรชำระเงิน
และสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ ำ รำยใหม่ รวมไปถึงกำรกำหนดวงเงินสินเชื่อเบื ้องต้ นให้ กบั ลูกค้ ำรำยใหม่ คณะทำงำนจะมี
ขันตอนในกำรพิ
้
จำรณำเปิ ดบัญชีซื ้อขำยสำหรับลูกค้ ำรำยใหม่ มีรำยละเอียดดังนี ้
1). ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน และเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ของลูกค้ ำ ได้ แก่ หนังสือรับรองอำยุไม่เกิน 6 เดือน สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ ำนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม งบกำรเงินตรวจสอบแล้ วปี ล่ำสุด แบบ ภ.พ. 20 รวมถึงแผนที่ตงของส
ั้
ำนักงำนของลูกค้ ำรำยนัน้
2). ผู้แทนขำยและฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำจัดทำแบบฟอร์ มพร้ อมรำยละเอียด และกำรวิเครำะห์เพื่อนำเสนอคณะทำงำน
พิจำรณำสินเชื่อ
3). กำรอนุมตั ิวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่อ จะเป็ นไปตำมตำรำงกำรมอบอำนำจอนุมตั ิ (Limit of Authority)
4). ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำทบทวนวงเงินและจัดเกรดให้ กบั ลูกค้ ำเมื่อมีกำรซื ้อและมีกำรชำระเงินแล้ วระยะเวลำหนึง่
สำหรับในกำรพิจำรณำจัดเกรดลูกค้ ำปั จจุบนั นัน้ จะพิจำณำตำมปั จจัยต่ำงๆ ดังนี ้
1). ปริ มำณกำรขำย (ลิตร/เดือน)
2). รำยได้ (บำท/เดือน)
3). จำนวนวันในกำรชำระเงินเฉลีย่ และ
4). กำไรขันต้
้ นของลูกค้ ำรำยนันๆ
้ (บำท/เดือน)
ซึ่งบริ ษัทจะให้ น ้ำหนักกับแต่ละปั จจัยไม่เท่ำกัน โดยจะให้ น ้ำหนักกับปั จจัยด้ ำนจำนวนวันในกำรชำระเงินเฉลี่ยมำก
ที่สดุ ทังนี
้ ้ จะทำกำรพิจำรณำจัดเกรดลูกค้ ำแยกตำมกลุม่ ลูกค้ ำ เนื่องจำกลูกค้ ำแต่ละกลุม่ จะมีปริ มำณกำรขำย ยอดขำย และ
กำไรขันต้
้ น ที่แตกต่ำงกัน และคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อจะพิจำรณำทบทวนกำรจัดเกรดทุกๆ 6 เดือน หรื อทบทวนเป็ นกรณี
พิเศษสำหรับลูกค้ ำรำยที่มีสถำนกำรณ์เปลีย่ นแปลงไป
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ทังนี
้ ้ ในกำรขำยสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำที่ได้ รับกำรพิจำรณำวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่อไว้ แล้ ว ทำงฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
จะควบคุม ดูแ ลกำรขำยไม่ใ ห้ เ กิ น กว่ำ วงเงิ น สิน เชื่ อ ที่ ลูก ค้ ำ ได้ รั บ และจะมี ก ำรพิ จ ำรณำประวัติ ก ำรช ำระเงิ น ของลูก ค้ ำ
ประกอบกำรขำยเครดิตทุกครัง้ อนึง่ บริ ษัทอำจทำกำรพิจำรณำขำยสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำเกินวงเงินได้ โดยจะอ้ ำงอิง ตำมเกรดของ
ลูกค้ ำที่บริ ษัทได้ พิจำรณำไว้ โดยลูกค้ ำแต่ละเกรดจะมีกำรกำหนดสัดส่วนกำรขำยเกินวงเงินได้ ไม่เกิ นสัดส่วนที่กำหนด
โดยทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะมีกำรขำยสินค้ ำเกินวงเงินให้ แก่ลกู ค้ ำนัน้ จะต้ องได้ รับกำรอนุมตั ิกำรขำยจำกบุคคลที่มีอำนำจตำม
ตำรำงมอบอำนำจอนุมตั ิก่อนเสมอ ซึง่ ผู้แทนกำรขำยที่ดแู ลลูกค้ ำรำยที่จะทำกำรขำยสินค้ ำเกินกว่ำวงเงินนัน้ จะต้ องนำเสนอถึง
เหตุผลในกำรขออนุมตั ิกำรขำยเกินวงเงินประกอบกำรขออนุมตั ิด้วย
ทังนี
้ ้ คณะทำงำนจะทำกำรพิจำรณำทบทวนวงเงินและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อให้ กบั ลูกค้ ำเมื่อสถำนกำรณ์ของลูกค้ ำ
รำยนันๆ
้ เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงไปของกำรชำระเงิน หรื อ ยอดขำย เป็ นต้ น คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ อำจ
พิจำรณำหยุดกำรขำยโดยกำรให้ วงเงินสินเชื่อกับลูกค้ ำก่อน เมื่อลูกค้ ำมีประวัติกำรชำระเงินไม่ดี เช่น เริ่ มมีกำรผิดนัดชำระ มี
กำรส่งหนังสือติดตำมหนี ้มำกกว่ำ 1 ครัง้ เป็ นต้ น และจะมีกำรพิจำรณำทบทวนวงเงินให้ กบั ลูกค้ ำที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวมำกกว่ำ
6 เดือน ที่กลับมำทำกำรซื ้อขำยใหม่ โดยพิจำรณำสถำนะทำงกำรเงินของลูกค้ ำว่ำมีกำรเปลีย่ นแปลงไปหรื อไม่ ก่อนจะพิจำรณำ
วงเงินและระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ใหม่ หรื อ ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีประวัติกำรชำระเงินดีและมียอดขำยเพิ่มขึ ้น อำจทำกำรขยำย
วงเงินให้ แก่ลกู ค้ ำได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ลกู ค้ ำมีควำมประสงค์ ที่จะขอเพิ่มวงเงินจำกที่คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อได้ กำหนดไว้ อำจ
ขอให้ ลูกค้ ำ น ำสินทรั พย์ หรื อหลัก ประกันอื่น ๆ มำคำ้ ประกันเพื่อขอวงเงิ น สิน เชื่ อ เพิ่ ม โดยคณะทำงำนพิจ ำรณำสิน เชื่ อ จะ
ดำเนินกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสินทรัพย์หรื อหลักประกันเป็ นรำยๆ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดขันตอนในกำรติ
้
ดตำมกำรชำระเงินไว้ ในนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่อ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
1). ผู้แทนกำรขำยดำเนินกำรติดตำมกำรชำระเงิน โดยเริ่ มจำกกำรติดตำมสอบถำมทำงโทรศัพท์ และขอพบลูกค้ ำ
2). เมื่อมีกำรค้ ำงชำระเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่มีกำรนัดชำระเงินหรื อรับเช็ค ให้ หวั หน้ ำแผนกกำรเงิ นดำเนินกำรส่ง
หนังสือติดตำมหนี ้ครัง้ ที่ 1 โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ ระบุให้ ชำระเงินภำยใน 7 วันนับจำกวันที่ได้ รับหนังสือ
ติดตำมหนี ้
3). หำกยังไม่ได้ รับกำรชำระหนี ้ หรื อ ไม่สำมำรถติดต่อกับลูกค้ ำได้ หลังจำกวันที่ระบุให้ ชำระหนี ้ตำมหนังสือติดตำมหนี ้
ครัง้ ที่ 1 ให้ หวั หน้ ำแผนกกำรเงินส่งหนังสือติดตำม ครัง้ ที่ 2 โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ ระบุให้ ชำระเงินภำยใน
7 วันนับจำกวันที่ได้ รับหนังสือติดตำมหนี ้ พร้ อมเรี ยกเก็บดอกเบี ้ยนับตังแต่
้ วนั ที่ครบกำหนดชำระจนถึงวันที่ระบุให้
ชำระในหนังสือติดตำมหนี ้ครัง้ ที่ 2
4). หำกยังไม่ได้ รับกำรชำระหนี ้หลังจำกกำรส่งหนังสือติดตำมหนี ้ครัง้ ที่ 2 ให้ หวั หน้ ำแผนกกำรเงิน ติดต่อเจรจำกับ
ลูกค้ ำเพื่อติดตำมกำรชำระหนี ้ให้ ถึงที่สดุ ก่อน หำกยังไม่มีกำรชำระหนี ้เป็ นระยะเวลำนำนกว่ำ 30 วัน หลังจำกวันที่
ระบุให้ ชำระในหนังสือติดตำมหนี ้ครัง้ ที่ 2 ให้ ผ้ แู ทนกำรขำยรวบรวมเอกสำร ใบแจ้ งหนี ้ที่ค้ำงชำระให้ ผ้ จู ดั กำรฝ่ ำย
บัญชีและกำรเงิน เพื่อเสนอขออนุมตั ิจำกคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อให้ ดำเนินกำรทำงกฏหมำยต่อไป เมื่อได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อแล้ ว ให้ เลขำนุกำรบริ ษัทส่งเรื่ องให้ ทนำยควำมดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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ต่อไป ทังนี
้ ้ ในกำรพิจำรณำจำหน่ำยเป็ นหนี ้สูญนัน้ ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรบัญชีและกำรเงินเสนอคณะทำงำนพิจำรณำ
สินเชื่อ หรื อ คณะกรรมกำรบริ หำร แล้ วแต่กรณี เพื่อขออนุมตั ิจำหน่ำยเป็ นหนี ้สูญตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
จำหน่ำยหนี ้สูญ
รำยละเอียดตำรำงกำรมอบอำนำจอนุมตั ิ (Limit of Authority) ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรสินเชื่อ
รายการ
จานวน/มูลค่ ารายการ
ผู้อนุมัตหิ ลัก
ผู้มีอานาจทดแทน
กำรอนุมตั วิ งเงินและระยะเวลำกำรให้
เกินกึง่ หนึง่ ของคณะทำงำน
ทุกรำยกำร
สินเชื่อ (Credit Limit & Credit Term)
พิจำรณำสินเชื่อ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
กำรอนุมตั ิรำยกำรขำยเงินสด
ทุกรำยกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
และกำรเงิน
กำรอนุมตั ิรำยกำรขำยที่ไม่เกินวงเงิน
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี
ทุกรำยกำร
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
เครดิต
และกำรเงิน
เกินวงเงินมำกกว่ำร้ อย เกินกึง่ หนึง่ ของคณะทำงำน
ละ 50 ของวงเงินเครดิต
พิจำรณำสินเชื่อ
กำรอนุมตั ิรำยกำรขำยที่เกินวงเงิน
เกินวงเงินไม่มำกกว่ำ
เครดิต
ร้ อยละ 50 ของวงเงิน
กรรมกำรผู้จดั กำร
เครดิต
ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2553 – ปี 2555 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริ ษัทมีกำรยอดขำยที่ถกู ตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญ
แบ่งตำมกลุม่ ลูกค้ ำต่ำงๆ ได้ ดังนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

จาหน่ ายทางทะเล
เรื อบรรทุกน้ำมัน (Tanker)
เรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะ
เรื อประเภทอืน่ ๆ

ปี 2553

ปี 2554

ปริมาณ
1.90
1.90
-

ร้ อยละ
0.13*
0.13*
-

0.02

0.05**

ปริมาณ

ปี 2555
ร้ อยละ

-

-

ปริมาณ
4.41
4.41
-

1.52

0.91**

2.41

0.06***

6.82

จาหน่ ายทางบก
รวม
1.92
0.12***
1.52
* ร้อยละของยอดจำหน่ำยน้ำมันรวมให้กบั กลุ่มลูกค้ำทำงทะเลในปี ทีแ่ สดง
** ร้อยละของยอดจำหน่ำยน้ำมันรวมน้ำมันให้กบั ลูกค้ำทำงบกในปี ทีแ่ สดง
*** ร้อยละของยอดจำหน่ำยน้ำมันรวมทุกช่องทำงกำรจำหน่ำยในปี ทีแ่ สดง

ร้ อยละ
0.18*
0.18*
-

งวด 6 เดือนแรกปี 2556
ปริมาณ
ร้ อยละ
-

-

1.62**

-

-

0.26***

-

-

จำกตำรำงข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำ สัดส่วนกำรตังส
้ ำรองหนี ้สงสัยจะสูญต่อยอดขำยของกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงบก จะมี
สัดส่วนที่สงู กว่ำกำรจำหน่ำยน ้ำมันทำงทะเล อย่ำงไรก็ตำม คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ได้ ตระหนักถึงปั ญหำดังกล่ำว โดยได้
พิจำรณำคัดเลือกเฉพำะลูกค้ ำที่มีศกั ยภำพทังในด้
้ ำนกำรดำเนินธุรกิจและกำรชำระเงิน รวมทังพิ
้ จำณำให้ วงเงินสินเชื่อและ
ระยะเวลำกำรให้ สนิ เชื่ออย่ำงรอบคอบและระมัดระวังเพื่อลดควำมเสีย่ งที่จะเกิดกำรไม่ได้ รับชำระเงินของลูกค้ ำในกลุ่มดังกล่ำว
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3.1.6

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น

บริ ษัทดำเนินธุรกิ จกำรจัดหำนำ้ มันเชือ้ เพลิงและนำ้ มันหล่อลื่นให้ กับเรื อเดินทะเลมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยบริ ษัทมี
ผู้บริ หำรและพนักงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ ำนน ้ำมันและธุรกิจค้ ำน ้ำมันมำยำวนำน บริ ษัทเชื่อว่ำควำมสำเร็ จ
ของธุรกิจค้ ำน ้ำมันเกิดจำกควำมน่ำเชื่อถือที่ได้ รับจำกลูกค้ ำ โดยบริ ษัทมีกำรควบคุมอย่ำงเคร่งครัดในกำรจัดหำและขนส่งสินค้ ำ
ให้ แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับสินค้ ำที่มีคุณสมบัติตำมต้ องกำร ได้ รับสินค้ ำตรงเวลำและจำนวนครบถ้ วนตำมคำสัง่ ซื ้อ โดย
บริ ษัทมีกลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจสำมำรถสรุปได้ ดังนี ้
1). บริ ษัทมีกำรควบคุมปริ มำณและคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ทำกำรจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำ โดยจะทำกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงจำกผู้ผลิตหรื อ ผู้ค้ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงรำยใหญ่ซึ่งจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิง ที่ได้ มำตรฐำนสำกล และรั บ
น ้ำมันเชือ้ เพลิงจำกคลังนำ้ มันเชือ้ เพลิงของผู้ผลิตนำ้ มันหรื อ ผู้ค้ำนำ้ มันรำยใหญ่นนๆ
ั ้ โดยตรง และในกรณี ที่
บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ แก่ลกู ค้ ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่ ลกู ค้ ำต้ องกำร บริ ษัทจะทำ
กำรว่ำจ้ ำงผู้ขนส่งที่มีควำมน่ำเชื่อถือ และทำกำรขนส่งด้ วยยำนพำหนะที่ได้ มำตรฐำนและไม่มีสิ่งปลอมปนในถัง
บรรทุก น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิง อี ก ทัง้ บริ ษั ท ยัง มี ก ำรส่ง ผู้ค วบคุม กำรจัด ส่ง ของบริ ษั ท (Inspector) ประจ ำกำรบน
ยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิ งตังแต่
้ ต้นทำงที่ทำกำรรั บน ้ำมันเชื อ้ เพลิงจนถึงจุดหมำยปลำยทำง เพื่อ
ป้องกันกำรปลอมปนและกำรสูญหำยของน ้ำมันเชื ้อเพลิงในระหว่ำงขันตอนกำรขนส่
้
งสินค้ ำ เพื่อเป็ นกำรสร้ ำง
ควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำในด้ ำนของคุณภำพของน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่จดั ซื ้อกับทำงบริ ษัท

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ทังนี
้ ้ หำกมีกำรสูญหำยของน ้ำมัน ที่เกิดขึ ้นระหว่ำงกำรขนส่งเกินกว่ำเกณฑ์ ขนต
ั ้ ่ำที่กำหนดไว้ ผู้ขนส่งจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบชดใช้ ค่ำเสียหำยจำกกำรสูญหำยดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2555 และในงวด 6 เดือนแรกของปี
2556 มีกำรสูญหำยที่บริ ษัทถูกเรี ยกร้ องควำมเสียหำยจำกลูกค้ ำจำนวน 0.06 ล้ ำนบำท และ 0.79 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 0.003 และร้ อยละ 0.067 ของยอดจำหน่ำยสินค้ ำทำงทะเลทังหมด
้
สำหรับควำม
เสียหำยที่เกิดขึ ้นในปี 2556 เกิดจำกกำรขนส่งน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำรำยใหญ่รำยหนึ่ง ซึ่งบริ ษัท ได้ มีข้อตกลงพิเศษ
กับลูกค้ ำรำยดังกล่ำวว่ำจะรับผิดชอบกำรสูญหำยของน ้ำมันที่เกิดขึ ้นทังจ
้ ำนวนโดยไม่มีเกณฑ์กำรสูญหำยขันต
้ ่ำ
เหมือนดังกรณีทวั่ ไป (ที่ไม่ได้ เกิดขึ ้นจำกควำมผิดพลำดของบริ ษัทรับจ้ ำงขนส่ง) อย่ำงไรก็ตำม กำไรที่บริ ษัทได้
จำกกำรจำหน่ำยน ้ำมันให้ แก่ลกู ค้ ำรำยดังกล่ำวครอบคลุมมูลค่ำควำมสูญเสียที่เกิดขึ ้นครบถ้ วนแล้ ว
2). บริ ษัทมีกำรให้ วงเงิ นสินเชื่ อแก่ลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ในกำรจูงใจลูกค้ ำและเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เนื่องจำกโดยส่วนใหญ่กำรซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ผลิตและผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงรำยใหญ่มกั เป็ นกำรซื ้อ
ด้ วยเงินสด โดยในกำรพิจำรณำวงเงินสินเชื่อนัน้ บริ ษัทได้ มีกำรจัดตังคณะท
้
ำงำนพิจำรณำสินเชื่อเพื่อพิจำรณำ
วงเงินสินเชื่อและเครดิตเทอมให้ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย โดยคณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อจะดำเนินกำรพิจำรณำตำม
กรอบนโยบำยกำรให้ สินเชื่อ แก่ลกู ค้ ำของบริ ษัท ซึ่งจะมีกำรแบ่งเกรดของลูกค้ ำแต่ละรำยตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
กำหนดไว้ ในนโยบำย ประวัติกำรสัง่ ซื ้อน ้ำมัน และประวัติกำรชำระเงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ คณะทำงำนพิจำรณำสินเชื่อ
นี ้ยังมีหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรสินเชื่อ กำกับดูแลกำรให้ สินเชื่อแก่ลกู ค้ ำ กำรพิจำรณำทบทวน
วงเงินสินเชื่อและเครดิตเทอมของลูกค้ ำ และติดตำมเร่งรัดหนี ้สินอีกด้ วย
3). บริ ษัทมีฝ่ำยบริ กำรลูกค้ ำ (Customer Service) ซึ่งทำหน้ ำที่อำนวยควำมสะดวกและติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ ำ
ตลอดระยะเวลำกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท
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4). บริ ษัทได้ ดำเนินกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำรำยใหญ่บำงรำยในปริ มำณที่สงู กว่ำผู้ผลิต และผู้ค้ำ
รำยใหญ่ รำยอื่นๆ เพื่อให้ มีปริ มำณในกำรจัดหำรวมที่สงู เพื่อทำให้ ได้ เงื่ อนไขในกำรจัดหำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงที่
สำมำรถแข่งขันได้ และช่วยให้ บริ ษัทมีควำมมัน่ ใจว่ำจะได้ รับกำรจัดสรรน ้ำมันจำกจำกผู้ผลิตหรื อผู้ค้ำน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงรำยใหญ่ ดงั กล่ำว หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ ที่มีปริ มำณน ้ำมันไม่เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทยังคง
ด ำเนิ น กำรกระจำยกำรจัด หำน ำ้ มัน เชื อ้ เพลิ ง บำงส่ว นไปยัง ผู้ผลิ ต หรื อ ผู้ค้ ำ รำยใหญ่ ร ำยอื่ น ๆ เพื่ อ รั ก ษำ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ผลิตและผู้ค้ำรำยอื่นๆ ไว้ อีกด้ วย
3.2

การให้ บริ การในธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้ บริ การอื่นๆ แก่ ท่ ีพั กอาศัยในทะเล เรื อเดินทะเล และ
แท่ นขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซในทะเล (Supply Management)

3.2.1

ลักษณะการให้ บริการ
บริ ษัทมีกำรประกอบธุรกิจบริกำรโดยสำมำรถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ

ก. ธุ รกิจ บริ การด้ า นอาหาร ทาความสะอาด และซัก รี ด (Catering and Service) บนเรื อพัก อาศั ย
(Accomodation Barge) และแท่ นพักอาศัยในทะเล (Accomodation Rig) สาหรั บพนักงานประจาแท่ นขุดเจาะนา้ มัน
และก๊ าซในอ่ าวไทย
โดยลักษณะกำรให้ บริกำร Catering and Service สำมำรถแบ่งออกได้ ดงั นี ้
 กำรให้บริ กำรด้ำนอำหำร
จัดเตรี ยมอำหำรและเสริ ฟอำหำรให้ แก่ผ้ ูพักอำศัยและผู้มำเยือน ตลอดจนกำรเตรี ยมอำหำรกล่องสำหรับผู้ที่ต้อง
ออกไปทำงำนนอกเรื อพักอำศัย
 งำนดูแลควำมสะอำด
ทำควำมสะอำด จัดเตรี ยมอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรดูแลเรื่ องกำรกำจัดแมลงและกำรจัดกำรขยะ ให้
สถำนที่สว่ นกลำง รวมถึงห้ องพักอำศัยให้ ถกู สุขลักษณะ

 กำรบริ กำรด้ำน ซัก อบ รี ด
ดูแลในด้ ำนควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของผ้ ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ ำห่ม ผ้ ำเช็ดตัว เตียงนอน และ
ซักรี ดเสื ้อผ้ ำให้ แก่ผ้ พู กั อำศัยและผู้มำเยือน
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ข. ธุรกิจให้ บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)
เป็ นธุรกิจที่ตอ่ ยอดมำจำกธุรกิจ Catering and Service โดยเป็ นกำรให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดบิ เพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร
จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ ให้ กบั เรื อเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมันในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น โดย
บริ ษัทจะจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรจัดเตรี ยมอำหำร เสบียงอำหำร และสินค้ ำหรื อบริ กำรอื่นๆ ที่ได้ คณ
ุ ภำพและถูกสุขอนำมัย
ตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ แก่เรื อเดินทะเลต่ำงๆ รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน ้ำมันในทะเล ซึง่ มีควำมต้ องกำรอำหำร เสบียงและ
วัสดุสิ ้นเปลืองต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำน โดยได้ เริ่ มดำเนินกำรแล้ วในเดือนกันยำยน 2555
3.2.2

ช่ องทางการให้ บริการ

ก. ธุ รกิจบริ การด้ านอาหาร ทาความสะอาด และซักรี ด (Catering and Service) บนเรื อพัก อาศั ย
(Accomodation Barge) และแท่ นพักอาศัยในทะเล (Accomodation Rig) สาหรั บพนักงานประจาแท่ นขุดเจาะนา้ มัน
และก๊ าซในอ่ าวไทย
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2554 บริ ษัทได้ ทำสัญญำรับจ้ ำงให้ บริ กำรด้ ำน Catering and Service กับบริ ษัท นทลิน
ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทำนในกำรจัดหำเรื อพักอำศัย (Accomodation Barge) สำหรับพนักงำนประจำแท่นขุดเจำะ
น ้ำมันและก๊ ำซในอ่ำวไทย รวมไปถึงบริ กำรด้ ำนอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่เรื อพักอำศัย
ดังกล่ำว จำก บริ ษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) (“PTTEPปตท.สผ.”) ในขณะเดียวกันบริ ษัทได้ ทำสัญญำ
ว่ำจ้ ำงบริ ษัท หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด ในกำรว่ำจ้ ำงให้ บริ กำร Catering and Service บนเรื อพักอำศัย โดยทัง้ สัญญำรับจ้ ำง
และสัญญำว่ำจ้ ำงมีระยะเวลำ 3 ปี นับจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ ซึง่ อ้ ำงอิงตำมระยะเวลำสัมปทำนที่ นทลิน ออฟชอร์ ได้ รับจำก
PTTEPปตท.สผ. โดยบริ ษัทจะทำกำรให้ บริ กำร Catering and Service บนเรื อพักอำศัยดังกล่ำวจนครบระยะเวลำของสัญญำ
จ้ ำง ทังนี
้ ้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั ิจำก PTTEPปตท.สผ. สำหรับกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service
ตำมพื ้นที่ที่กำหนด (Vender List) ทำให้ บริ ษัทจะสำมำรถเข้ ำไปร่ วมประมูลเพื่อดำเนินกำรให้ บริ กำรด้ ำน Catering and
Service ให้ แก่ PTTEPปตท.สผ. เองหำกมีกำรเปิ ดประมูลด้ ำน Catering and Service เพิ่มเติมในอนำคต
ข. ธุรกิจให้ บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)
ช่องทำงกำรให้ บริ กำรของธุรกิจ General Supply คือ ให้ บริ กำรจัดหำวัตุดิบต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร เสบียง
อำหำร และบริ กำรอื่นๆ เช่น อำหำร น ้ำ เครื่ องมือต่ำงๆ เป็ นต้ น ให้ กบั เรื อที่มีเส้ นทำงกำรเดินเรื อทังภำยในประเทศ
้
(Domestic)
และระหว่ำงประเทศ (International) ตลอดจนเรื อที่มีเส้ นทำงกำรเดินเรื ออยู่นอกประเทศ (External) รวมไปถึงแท่นขุดเจำะ
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น ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติ (Rig) ในอ่ำวไทย โดยเมื่อลูกค้ ำมีควำมต้ องกำรวัตถุดิบ เสบียงอำหำร และวัสดุสิ ้นเปลืองอื่นๆ ลูกค้ ำจะ
ติดต่อผ่ำนตัวแทนขำยของบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรจัดหำสินค้ ำดังกล่ำวให้ แก่ลกู ค้ ำ
3.2.3

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย การจัดหาและให้ บริการ การควบคุมคุณภาพของบริการ

 กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ก. ธุรกิจ Catering and Service

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัทในธุรกิจนี ้ คือ เรื อพักอำศัย (Accomodation Barge) และแท่นพักอำศัย ในทะเล
(Accomodation Rig) ทังที
้ ่ตงอยู
ั ้ ่ในอ่ำวไทยและในทะเลอันดำมัน รวมถึงบนบก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พกั อำศัยในทะเลมีทงใน
ั้
รูปแบบของเรื อพักอำศัยและแท่นพักอำศัย จะเป็ นของผู้รับสัมปทำนขุดเจำะน ้ำมันเชื ้อเพลิงและก๊ ำซในทะเล เช่น บริ ษัท ปตท.
สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เอ๊ กซอน โมบิล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด บริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและ
ผลิต จำกัด เป็ นต้ น เพื่อให้ บริ กำรแก่พนักงำนของบริ ษัทผู้รับสัมปทำนขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซที่ปฏิบตั ิงำนบนแท่นขุดเจำะน ้ำมัน
และก๊ ำซในทะเล ทังนี
้ ้ ในไตรมำสที่ 4 ต่อเนื่องถึงไตรมำสที่ 1 ของปี ถัดไปจะเป็ นช่วงที่มีควำมถี่ในกำรเกิดมรสุมในอ่ำวไทย
ค่อนข้ ำงสูง โดยจะส่งผลต่อกำรดำเนินกำรของแท่นขุดเจำะและเรื อบริ วำรต่ำงๆ ในอ่ำวไทย ซึ่งจะเป็ นผลให้ กำรให้ บริ กำรใน
ธุรกิจ Catering and Service มีปริ มำณที่คอ่ นข้ ำงต่ำกว่ำช่วงเวลำอื่นๆ ของปี
ข. ธุรกิจ General Supply
ธุรกิจ General Supply มีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยเดียวกันกับธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่น
ทำงทะเล คือ กลุ่มเรื อเดินทะเลประเภทต่ำงๆ ทังที
้ ่มีเส้ นทำงกำรเดินเรื อในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถึงเรื อที่เป็ นเรื อ
บริ วำรของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ และแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซและแท่นพักอำศัยในทะเล ที่ยงั ไม่มีบริ กำร Catering and
Service ซึ่งกลุม่ ลูกค้ ำเหล่ำนี ้มีควำมต้ องกำรอำหำร เสบียงและวัสดุสิ ้นเปลืองต่ำงๆ สำหรับพนักงำนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่บนเรื อ
แท่นพักอำศัยและแท่นขุดเจำะ
 การจัดหาและให้ บริการ
บริ ษัทจะทำกำรจัดหำบริ กำรในส่วนของธุรกิจ Catering and Service จำกบริ ษัท หัสดิน เคทเทอร์ ริ่ง จำกัด (“หัสดิน”)
เนื่องจำกหัสดินเป็ นผู้ประกอบกำรที่ดำเนินธุรกิจ Catering and Service และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมำตังแต่
้ ปี 2551 และมีควำม
พร้ อมในด้ ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น ห้ องเย็น สถำนที่เก็ บสินค้ ำ ตู้ขนส่งชนิดห้ องเย็น ตู้ขนส่งทัว่ ไป
รถขนส่ง รวมถึงต้ องมีบคุ ลำกรที่ผ่ำนกำรฝึ กอบรมตำมควำมต้ องกำรและมำตรฐำนของผู้ใช้ บริ กำรและมีควำมชำนำญเฉพำะ
ทำงในกำรให้ บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง โดยในกำรร่ วมมือทำงธุรกิจกับหัสดิน จะทำให้ บริ ษัทสำมำรถเข้ ำดำเนินกำรธุรกิจบริ กำร
ด้ ำน Catering and Service ได้ ทนั ที แม้ บริ ษัทจะไม่มีประสบกำรณ์และควำมพร้ อมในกำรดำเนินธุรกิจดังกล่ำว อีก ทัง้ บริ ษัทยัง
ไม่มีภำระในกำรลงทุนในสถำนที่และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจอีกด้ วย
โดยในส่วนของธุรกิจ Catering and Service บริ ษัทได้ ลงนำมในสัญญำรับจ้ ำงให้ บริ กำร Catering and Service บน
เรื อพักอำศัย กับ บริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้รับสัมปทำนดำเนินกำรเรื อพักอำศัย รวมถึงบริ กำร Catering and
Service บนเรื อพักอำศัย จำก PTTEPปตท.สผ. ในขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำง หัสดิน เพื่อให้ ดำเนินกำรให้ บริ กำร
Catering and Service บนเรื อพักอำศัย ทังหมด
้
โดยทัง้ สัญญำรับจ้ ำงและสัญญำว่ำจ้ ำงจะมีระยะเวลำของสัญญำตำม
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ระยะเวลำของสัมปทำนที่ นทลิน ออฟชอร์ ได้ รับ คือ 3 ปี ทำให้ ตลอดระยะเวลำสัมปทำนของ นทลิน ออฟชอร์ หัสดินจะเป็ นผู้
ให้ บริ กำร Catering and Service บนเรื อพักอำศัย โดยมีบริ ษัทเป็ นผู้ว่ำจ้ ำง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรชำระเงินล่วงหน้ ำให้ แก่หสั ดิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนเท่ำกับเงินทุนหมุนเวียนในกำรให้ บริ กำร Catering and Service ของ หัสดิน รอบ 1 เดือนของกำร
ให้ บริ กำร โดยหัสดินจะทำกำรแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรถึงประมำณกำรจำนวนเงิ นทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้ ในกำรให้ บริ กำร
Catering and Service ของเดือนถัดไป ภำยในวันที่ 30 ของทุกเดือน ทังนี
้ ้ จำนวนเงินทุนหมุนเวียนต้ องไม่มำกกว่ำต้ นทุนต่อ
หน่วยตำมสัญญำที่ตกลงกันคูณกับประมำณกำรจำนวนผู้ใช้ บริ กำร Catering and Service ในเดือนนันๆ
้
นอกจำกนี ้ ในขันตอนกำรเตรี
้
ยมกำรยื่นเสนอรำคำประมูลสัมปทำนเรื อพักอำศัยพร้ อมบริ กำร Catering and Service
จำก PTTEPปตท.สผ. นัน้ บริ ษัทได้ มีกำรว่ำจ้ ำงที่ปรึ กษำจำนวน 2 รำยในกำรให้ คำปรึ กษำ ศึกษำและจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อใช้
ประกอบในกำรเสนอรำคำประมูลเฉพำะในส่วนงำนให้ บริ กำร Catering and Service เพื่อนำข้ อมูลดังกล่ำวเสนอให้ กบั บริ ษัท
นทลิน ออฟชอร์ จำกัด เพื่อประกอบกำรยื่นเสนอรำคำประมูลสัมปทำนเรื อพักอำศัยพร้ อมบริ กำร Catering and Service
สำหรับธุรกิจ General Supply นัน้ บริ ษัทจะทำกำรให้ บริ กำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง
และบริ กำรอื่นๆ ที่ได้ คณ
ุ ภำพตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยจัดหำจำกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำประเภทต่ำงๆ (“ผู้จดั จำหน่ำย”)
ตำมที่ลกู ค้ ำมีควำมต้ องกำร โดยบริ ษัทจะรับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำก่อนที่จะส่งคำสัง่ ซื ้อต่อไปยังผู้จดั จำหน่ำย เพื่อดำเนินกำร
จัดเตรี ยม จัดหำสินค้ ำและจัดส่งให้ กบั ลูกค้ ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำรต่อไป
 การควบคุมคุณภาพในการให้ บริการ
ในกำรควบคุมคุณภำพในกำรให้ บริ กำรนัน้ หัสดินซึ่งเป็ นผู้รับจ้ ำงให้ บริ กำร Catering and Service และเป็ นผู้
จัดเตรี ยม/จัดหำอำหำร ทำควำมสะอำด และซักรี ด ได้ จดั ให้ มีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ด้ วยขันตอน
้
ตำมหลักกำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็ นไปตำมข้ อกำหนดที่ PTTEPปตท.สผ. ต้ องกำร และเนื่องจำกเป็ นผู้ประกอบกำรที่
ดำเนินกิจกำรอยูใ่ นธุรกิจบริ กำรด้ วยบุคลำกรที่มีควำมพร้ อมรวมถึงเครื่ องมือเครื่ องจักรต่ำงๆ จึงทำให้ สำมำรถมัน่ ใจในคุณภำพ
ของกำรให้ บริ กำรได้ อีกทัง้ ในส่วนของธุรกิจ Catering and Service บริ ษัทยังมีที่ปรึกษำ ซึง่ นอกเหนือจำกกำรให้ คำปรึ กษำใน
ขันตอนกำรเตรี
้
ยมกำรยื่นเสนอรำคำประมูลเพื่อให้ ได้ มำซึง่ สัญญำสัมปทำนแล้ ว ยังทำหน้ ำที่ให้ คำปรึ กษำและประสำนงำนเพื่อ
ติดตำมกำรดำเนินงำนของหัสดินให้ มีคณ
ุ ภำพตำมที่ได้ ตกลงกันไว้ กบั ผู้วำ่ จ้ ำงด้ วย
สำหรับธุรกิจ General Supply บริ ษัทจะทำกำรสรรหำและคัดเลือกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำประเภทต่ำงๆ อันเป็ นที่ต้องกำร
ของกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย ทีม่ ีสนิ ค้ ำที่ได้ คณ
ุ ภำพและมีควำมพร้ อมสำหรับกำรจัดเตรี ยมและจัดหำสินค้ ำ เพื่อเป็ นผู้จดั จำหน่ำย
สินค้ ำให้ กบั บริษัท
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แผนภำพสรุปขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจ Catering and Service โดยสังเขป

บริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด (“นทลิน ออฟชอร์ ”) ได้ รับสัมปทำนเรื อพักอำศัยพร้ อมบริ กำร Catering and Service
จำก PTTEPปตท.สผ. จำกนัน้ นทลิน ออฟชอร์ บริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ได้ ว่ำจ้ ำงบริ ษัทในกำรให้ บริ กำรด้ ำนอำหำร ทำ
ควำมสะอำด และซักรี ด (Catering and Service) ให้ แก่เรื อพักอำศัยดังกล่ำว ในขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ ทำสัญญำว่ำจ้ ำงบริ ษัท
หัสดิน แคทเทอริ่ ง จำกัด (“หัสดิน”) ในกำรว่ำจ้ ำงให้ บริ กำร Catering and Service บนเรื อพักอำศัยดังกล่ำว โดยบริ ษัทจะ
สำรองเงินจ่ำยล่วงหน้ ำเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่หสั ดิน จะเป็ นผู้ลงทุนในสินทรัพย์และบุคลำกรที่ใช้ ในกำรให้ บริ กำร

เพิ่มเติม
ข้ อมูลให้
ชัดเจน

ทังนี
้ ้ ก่อนที่ นทลิน ออฟชอร์ จะเข้ ำประมูลเพื่อให้ บริ กำร Catering and Service จำก ปตท.สผ. นทลิน ออฟชอร์ ได้ มี
กำรติดต่อบริ ษัท เพื่อที่จะว่ำจ้ ำงบริ ษัทต่อในกำรให้ บริ กำรดังกล่ำว โดยบริ ษัทในขณะนันยั
้ งไม่ มีประสบกำรณ์ในกำรให้ บริ กำร
Catering and Service มำก่อน จึงได้ ชกั ชวนหัสดินที่มีประสบกำรณ์ให้ บริ กำร Catering and Service แก่แท่นขุดเจำะมำก่อน
แล้ ว รวมทังติ
้ ดต่อที่ปรึ กษำ 2 รำย ซึ่งเป็ นผู้ประกอบธุรกิจให้ บริ กำร General Supply ต่ำงๆ ให้ แก่แท่นขุดเจำะ และเรื อบริ วำร
แท่นขุดเจำะ จึงทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับควำมต้ องกำรและรำคำของบริ กำรต่ำงๆ ที่ผ้ รู ับสัมปทำนแท่นขุดเจำะต่ำงๆ เป็ นอย่ำงดี
ดังนัน้ บริ ษัทจึงร่วมกับหัสดินและที่ปรึกษำอีก 2 รำย ดังกล่ำว ในกำรประเมินต้ นทุนต่ำงๆ ในกำรให้ บริ กำร ซึ่งรวมถึงกำรลงทุน
ในสินทรัพย์ตำ่ งๆ จำนวนบุคลำกร ที่ใช้ ในกำรให้ บริ กำร ต้ นทุนวัตถุดิบ และกำไรที่แต่ละฝ่ ำยต้ องกำร จำกนัน้ บริ ษัทจึงส่งข้ อมูล
ต่ำงๆ ต่อให้ แก่ นทลิน ออฟชอร์ เพื่อใช้ เป็ นโครงสร้ ำงต้ นทุนในกำรกำหนดรำคำประมูลสัมปทำนกำรให้ บริ กำร Catering and
Service ต่อ ปตท.สผ.
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรอนุมตั ิจำก ปตท.สผ. สำหรับกำรเป็ นผู้ให้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service ตำมพื ้นที่ที่
กำหนด (Vendor List) ดังนัน้ ในอนำคต หำกเป็ นกำรประมูลสัมปทำนกำรให้ บริ กำรเฉพำะ Catering and Service ให้ กับ
ปตท.สผ. หรื อผู้รับสัมปทำนแท่นขุดเจำะอื่นๆ อันได้ แก่ กำรบริ กำร Catering and Service ให้ กบั ที่พกั อำศัยบนแท่นขุดเจำะที่ตงั ้
อยูบ่ นบก หรื อที่พกั อำศัยบนแท่นขุดเจำะที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลำงทะเล บริ ษัทจะสำมำรถดำเนินกำรเข้ ำร่วมประมูลด้ วยตัวเองได้ โดยบริ ษัท
ยังคงที่จะดำเนินงำนร่ วมกับหัสดินต่อไป อย่ำงไรก็ตำม สำหรับ กรณีสมั ปทำนกำรให้ บริ กำร Catering and Service ที่เป็ นกำร
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ประมูลร่ วมกับกำรให้ บริ กำรเรื อพักอำศัยที่ นทลิน ออฟชอร์ เข้ ำร่ วมประมูลด้ วย บริ ษัทจะเป็ นผู้รับจ้ ำงกำรให้ บริ กำร Catering
and Service ต่อจำกนทลิน ออฟชอร์ อีกต่อหนึ่ง โดยนทลิน ออฟชอร์ ให้ คำมัน่ ว่ำจะว่ำจ้ ำงให้ บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำร Catering
and Service หำก นทลิน ออฟชอร์ ชนะกำรประมูลในสัมปทำนต่อไปในอนำคต
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจะเข้ ำร่วมประมูลงำนให้ บริ กำร Catering and Service บริ ษัทและหัสดินจะต้ องประเมินควำมพร้ อม
และมีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมทังในส่
้ วนของสินทรัพย์ และบุคลำกรที่ต้องใช้ ในกำรให้ บริ กำร เพื่อให้ สำมำรถรองรับกำรให้ บริ กำร
ซึง่ โดยปกติบริ ษัทและหัสดินจะมีเวลำเตรี ยมควำมพร้ อมพอสมควรก่อนลงนำมในสัญญำจ้ ำงงำนหนึง่ ๆ
แผนภำพสรุปขันตอนกำรด
้
ำเนินธุรกิจ General Supply โดยสังเขป

ลักษณะและขันตอนในกำรด
้
ำเนินธุรกิจ General Supply มีควำมคล้ ำยคลึงกับธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง โดย
เริ่ มจำกลูกค้ ำแจ้ งควำมต้ องกำรสินค้ ำมำยังบริษัท จำกนันบริ
้ ษัทจะจัดหำผู้จดั จำหน่ำยตำมประเภทสินค้ ำที่ลกู ค้ ำต้ องกำร และ
ทำกำรสอบรำคำไปยังผู้จดั จำหน่ำยที่ได้ รับกำรคัดเลือกจำกบริ ษัทแล้ วว่ำ มีสนิ ค้ ำที่คณ
ุ ภำพและมีควำมพร้ อมในกำรจัดหำและ
จัดจำหน่ำย เมื่อได้ รับรำคำเสนอขำยจำกทำงผู้จดั จำหน่ำยแล้ ว จะทำกำรเสนอรำคำไปยังลูกค้ ำ หำกลูกค้ ำมีควำมต้ องกำรที่จะ
สัง่ ซื ้อสินค้ ำกับทำงบริษัท ลูกค้ ำจะทำกำรส่งคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำเข้ ำมำยังบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทจะทำกำรส่งคำสัง่ ซื ้อไปยังผู้จดั จำหน่ำย
ในทันที เมื่อผู้จดั จำหน่ำยทำกำรจัดเตรียมและจัดหำสินค้ ำตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเรียบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะดำเนินกำรให้ ผ้ ู
จัดจำหน่ำยทำกำรจัดส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำต้ องกำรโดยตรง
3.2.4

นโยบายการกาหนดราคาสินค้ า
ก. ธุรกิจ Catering and Service

นโยบำยกำรกำหนดรำคำของธุรกิจ Catering and Service เป็ นไปตำมที่ตกลงกันในสัญญำ (โปรดดูสรุปสำระสำคัญ
ของสัญญำในกำรดำเนินธุรกิจได้ ในส่วนที่ 2 ข้ อ 5.6 สรุปสำระสำคัญของสัญญำที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ) โดยบริ ษัทจะได้ รับ
ส่วนต่ำงจำกรำยได้ คำ่ บริกำร Catering and Service ตำมสัญญำรับจ้ ำงจำกนทลิน ออฟชอร์ และรำยจ่ำยค่ำบริ กำร Catering
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and Service ตำมสัญญำว่ำจ้ ำงหัสดิน ซึง่ เมื่อหักค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ค่ำที่ปรึกษำ แล้ ว บริ ษัทยังมีกำไรคงเหลือจำก
ส่วนต่ำงดังกล่ำว

ข. ธุรกิจ General Supply
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับธุรกิจ General Supply จะมีลกั ษณะเดียวกันกับนโยบำยกำรกำหนดรำคำของธุรกิจ
จัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ กล่ำวคือ บริ ษัทจะกำหนดรำคำกำรให้ บริ กำร โดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำย
ต่ำงๆ ของสินค้ ำและบริ กำร ยกเว้ นต้ นทุนทำงกำรเงินจำกกำรให้ เครดิตกำรค้ ำแก่ลกู ค้ ำในธุรกิจนี ้ บวกด้ วยอัตรำกำไรขันต้
้ น
(Cost Plus Pricing Method) โดยบริ ษัทมีกำรกำหนดอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำสุดไว้ ซึง่ ในกำรให้ บริ กำรแต่ละรำยกำรจะต้ องมีอตั รำ
กำไรขันต้
้ นไม่ต่ำไปกว่ำอัตรำกำไรขันต้
้ นต่ำสุดที่กำหนดไว้ ทังนี
้ ้ อัตรำกำไรดังกล่ำวจะต้ องเหมำะสมและเพียงพอที่จะครอบคลุม
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินในกำรให้ เครดิตกำรค้ ำแก่ลกู ค้ ำ ทังนี
้ ้ ในกำรกำหนดรำคำ จะให้ เป็ นไปตำมกลไกตลำด เพื่อให้ สำมำรถ
แข่งขันด้ ำนรำคำกับผู้ประกอบกำรในตลำดได้
3.2.5

กลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจบริการ Supply Management

สำหรับธุรกิจ Catering and Service บริ ษัทเพิ่งเริ่ มเข้ ำสูธ่ ุรกิจนี ้เมื่อประมำณกลำงปี 2554 โดยเป็ นกำรทำสัญญำ
รับจ้ ำงจำกบริ ษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของกลุม่ นทลิน ซึง่ เป็ นผู้ทำสัญญำกับบริ ษัท ปตท. สำรวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) แต่เนื่องจำกบริ ษัทยังไม่มคี วำมรู้และควำมชำนำญในธุรกิจ Catering and Service บริ ษัทจึงได้
เข้ ำทำสัญญำว่ำจ้ ำงหัสดิน ซึง่ เป็ นผู้ดำเนินธุรกิจกำรให้ บริ กำร Catering and Service มำตังแต่
้ ปี 2551 โดยปั จจุบนั หัสดินเป็ นผู้
ให้ บริ กำรด้ ำน Catering and Service แก่แท่นพักอำศัย แท่นสำรวจ แท่นขุดเจำะ และเรื อพักอำศัย ที่มีกำรให้ บริ กำร Catering
and Service รวม 4 แห่ง จำก 31 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 ของตลำดกำรให้ บริ กำร Catering and Service ซึง่ หัสดินมีควำม
พร้ อมในด้ ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น ห้ องเย็น สถำนที่เก็บสินค้ ำ ตู้ขนส่งชนิดห้ องเย็น ผู้ขนส่งทัว่ ไป
รถขนส่ง รวมถึงต้ องมีบคุ ลำกรที่ผำ่ นกำรฝึ กอบรมตำมควำมต้ องกำรและมำตรฐำนของผู้ใช้ บริ กำรและมีควำมชำนำญเฉพำะ
ทำงให้ บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้ กำรให้ บริ กำรในธุรกิจ Cartering and Service ในครัง้ นี ้ บริ ษัทและหัสดินถือเป็ นพันธมิตร
ในกำรทำธุรกิจร่วมกัน โดยบริ ษัทเป็ นผู้สำรองเงินจ่ำยล่วงหน้ ำในกำรให้ บริ กำรแก่หสั ดิน ในขณะที่หสั ดินซึง่ เป็ นผู้ที่ให้ บริกำรอยู่
แล้ ว เป็ นผู้จดั เตรียมเครื่ องมือและอุปกรณ์ รวมถึงพนักงำนทีใ่ ห้ บริ กำร นอกจำกนี ้ บริ ษัทและหัสดินยังมีควำมสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่ำงกัน อีกทัง้ หัสดินยังเป็ นลูกค้ ำของบริ ษัทมำเป็ นเวลำนำน จึงทำให้ บริ ษัทเชื่อว่ำกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริ ษัทกับหัสดินจะ
สำมำรถขยำยธุรกิจกำรให้ บริ กำร Catering and Service บนเรื อพักอำศัยสำหรับพนักงำนประจำแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ
(Accomodation Barge) และแท่นขุดเจำะ (Rig) ในทะเล ทำให้ บริ ษัทสำมำรถเพิม่ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในสำยงำนนี ้ได้
และเพื่อเป็ นกำรต่อยอดทำงธุรกิจจำกฐำนลูกค้ ำปั จจุบนั ในธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่น ที่บริ ษัท
มีอยู่ บริ ษัทได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ (General Supply) โดยจะ
เริ่ มให้ บริ กำรไปยังกลุม่ ลูกค้ ำเดิมของบริ ษัทที่เป็ นบริ ษัทเดิ นเรื อทะเล เรื อบริ วำรของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ รวมถึง แท่นขุด
เจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล ก่อนจะขยำยกำรให้ บริ กำรออกไปยังลูกค้ ำรำยใหม่ตอ่ ไป โดยยังคงยึดหลักกำรให้ บริ กำรที่ดี สินค้ ำที่
มีคณ
ุ ภำพ ในรำคำที่เหมำะสมในกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ โดยบริ ษัทจะทำกำรจัดหำสินค้ ำต่ำ งๆ จำกผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำประเภท
ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 43

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ต่ำงๆ ซึ่งบริ ษัทได้ ทำกำรสรรหำและคัดเลือกแล้ วว่ำเป็ นผู้จดั จำหน่ำยสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ รวมถึงมีควำมพร้ อมในกำรจัดเตรี ยม
จัดหำสินค้ ำให้ กบั ลูกค้ ำได้ ตำมที่ลกู ค้ ำต้ องกำร
3.3

ภาวะอุตสาหกรรม

กำรประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมัน หล่อลื่นให้ กบั เรื อ (Bunker) ของบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ ำหลัก คือ
เรื อบรรทุกน ้ำมัน (Tanker) เรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะ เช่น เรื อลำเลียงวัสดุอปุ กรณ์/เครื่ องอุปโภคบริ โภค (Supply & Service Boat)
และเรื อโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) กลุม่ เรื อประเภทอื่นๆ เช่น เรื อรบ เรื อประมง และเรื อขนส่งสินค้ ำ เป็ นต้ น
สำหรับกำรจัดจำหน่ำยทำงบก บริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ ำหลักคือ กลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุม่ รถขนส่ง และกลุม่ รถโดยสำรประจำ
ทำง โดยสัดส่วนกำรขำยให้ แก่กลุม่ ลูกค้ ำของบริ ษัท (ไม่รวมน ้ำมันเบนซินซึง่ จัดจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำต่ำงประเทศเพียงรำยเดียว)
สำมำรถแบ่งออกได้ ดังนี ้
(หน่วย: ล้ำนลิ ตร)
ปรับปรุง
ข้ อมูลตำม
งบไตรมำส
12-56

จาหน่ ายทางทะเล
เรื อบรรทุกน้ำมัน (Tanker)
เรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะ
เรื อประเภทอืน่ ๆ
จาหน่ ายทางบก
รวม

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปริมาณ
63.40
31.14
17.74

ร้ อยละ
97.17%
47.72%
27.19%

ปริมาณ
75.96
30.42
27.38

ร้ อยละ
92.37%
36.99%
33.29%

ปริมาณ
71.44
30.66
25.35

ร้ อยละ
92.37%
39.64%
32.77%

14.53
1.85

22.26%
2.83%

18.17
6.28

22.09%
7.63%

15.44
5.90

65.25 100.00%

82.24 100.00%

งวด 36 เดือนแรกปี 2556
ปริมาณ
ร้ อยละ
34.47
11.83
14.97

90.38%
31.02%
39.24%

19.96%
7.63%

7.67
3.67

20.11%
9.62%

77.34 100.00%

38.15

100.00%

จำกสัดส่วนกำรจัดจำหน่ำยให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำหลักของบริ ษัท จะเห็นได้ ว่ำ สัดส่วนกำรจัดจำหน่ำยให้ กบั ลูกค้ ำกลุม่ เรื อ
บรรทุกน ้ำมันและเรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะรวมกันสูงกว่ำ ร้ อยละ 70 70 ของกำรจัดจำหน่ำยทัง้ หมด ดังนัน้ ยอดกำรจัดจำหน่ำย
น ้ำมันเชือ้ เพลิงของบริ ษัทจะมีควำมสัมพันธ์ กับกิจกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเลและปริ มำณกำรผลิตและกำรใช้
น ้ำมันเชื ้อเพลิงในประเทศเป็ นอย่ำงมำก
โดยสำหรับควำมสัมพันธ์ ของปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัทกับ ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันและกิจกรรม
กำรขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเลนัน้ เกิดจำกกำรใช้ น ้ำมันของกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อบริ วำรแท่นขุดเจำะและจำกกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ น
เรื อบรรทุกน ้ำมันที่ใช้ ในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกแท่นขุดเจำะกลำงทะเลมำยังโรงกลัน่ หรื อคลังน ้ำมัน ในขณะเดียวกัน
ปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชือ้ เพลิงของบริ ษัทยังสัมพันธ์ กับปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในประเทศ ที่เกิดขึ ้นจำกกำร
เพิ่มขึน้ ของจำนวนเรื อ และ กำรใช้ น ำ้ มันของเรื อขนส่งนำ้ มันระหว่ำงโรงกลัน่ และ/หรื อคลัง นำ้ มัน ต้ นทำงไปยังคลัง นำ้ มัน
ปลำยทำง เป็ นต้ น
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีกลุม่ ลูกค้ ำที่เป็ นเรื อประเภทอื่นๆ เช่น เรื อประมง เรื อห้ องเย็น และเรื อโดยสำรข้ ำมฟำก (Ferry)
เป็ นต้ น โดยมีสดั ส่วนของลูกค้ ำกลุม่ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 22.26 ร้ อยละ 22.09 และร้ อยละ 19.96 ในปี 2553 - ปี 2555 ตำมลำดับ


อุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิง
ในปี 2553 – ปี 2555 นัน้ ประเทศไทยมีปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

(หน่วย: ล้ำนลิ ตร)

ปี 2553
ผลิต
ปริ มำณ
ร้ อยละ

น ้ำมันดีเซล
23,305
น ้ำมันเบนซิน
8,742
น ้ำมันอำกำศยำน
6,196
น ้ำมันเตำ
6,000
น ้ำมันก๊ ำด
467
รวมนา้ มันเชือ้ เพลิง
44,709
(ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)
(หน่วย: ล้ำนลิ ตร)

ปรับปรุง
ข้ อมูลของ
อุตสำหกรรม
ให้ สอดคล้ อง
กำรเปิ ดเผย
ของมูลของ
บริษัท

52.13
19.55
13.86
13.42
1.04
100.00

ผลิต
ปริ มำณ
ร้ อยละ

จาหน่ าย
ปริ มำณ
ร้ อยละ

18,480
7,417
4,712
2,615
15
33,239

23,099
8,326
6,293
5,816
152
43,685

19,192
7,331
5,077
2,456
13
34,069

55.60
22.31
14.18
7.87
0.05
100.00

ปี 2555
ผลิต
ปริ มำณ
ร้ อยละ

น ้ำมันดีเซล
น ้ำมันเบนซิน
น ้ำมันอำกำศยำน
น ้ำมันเตำ
น ้ำมันก๊ ำด
รวมนา้ มันเชือ้ เพลิง

ปี 2554
จาหน่ าย
ปริ มำณ
ร้ อยละ

52.88
19.06
14.40
13.31
0.35
100.00

56.33
21.52
14.90
7.21
0.04
100.00

งวด 3 เดือนแรกปี 2556
จาหน่ าย
ปริ มำณ
ร้ อยละ

25,125
54.21
20,565
9,150
19.74
7,705
5,858
12.64
5,096
6,138
13.24
2,363
76
0.16
13
46,346 100.00
35,743
(ที่มำ: กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)

57.54
21.56
14.26
6.61
0.04
100.00

ผลิต
ปริ มำณ
ร้ อยละ

6,031
2,418
1,682
1,543
81
11,754

51.31
20.57
14.31
13.12
0.69
100.00

จาหน่ าย
ปริ มำณ
ร้ อยละ

5,437
2,010
1,457
554
3
9,462

57.47
21.25
15.40
5.86
0.03
100.00

จำกตำรำงข้ ำงต้ น จะเห็นได้ ว่ำน ้ำมันเชือ้ เพลิงที่มีปริ มำณกำรผลิตและกำรจำหน่ำยมำกที่สดุ ในประเทศ คือ น ้ำมัน
ดีเซล ซึ่ง มีปริ ม ำณกำรผลิตเท่ำกับ ร้ อยละ 52.13 ร้ อยละ 52.88 และร้ อยละ 54.21 และ 51.31 ของปริ มำณกำรผลิตใน
ประเทศทังหมดในปี
้
2553 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 2556 ตำมลำดับ และมีปริ มำณกำรจำหน่ำย เท่ำกับ ร้ อยละ 55.60
ร้ อยละ 56.33 และร้ อยละ 57.54 และ 57.47 ของปริ มำณกำรจำหน่ำยในประเทศทังหมด
้
ในปี ในปี 2553 – ช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2556 ตำมลำดับ
ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันเตำ ในปี 2553 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 – ปี 2555 เท่ำกับ ร้ อยละ 13.42 ร้ อยละ 13.31
และร้ อยละ 13.24 และ 13.12 ของปริ มำณกำรผลิตในประเทศทังหมด
้
ตำมลำดับ ในขณะที่ปริ มำณกำรจำหน่ำยของน ้ำมันเตำ
ในปี 2553 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 – ปี 2555 เท่ำกับ ร้ อยละ 7.87 ร้ อยละ 7.21 และร้ อยละ 6.61 และ 5.86 ของ
ปริ มำณกำรจำหน่ำยในประเทศทังหมด
้
ตำมลำดับ
สำหรับปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันเบนซิน ในปี 2553 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 – ปี 2555 เท่ำกับ ร้ อยละ 19.55 ร้ อย
ละ 19.06 และร้ อยละ 19.74 และ 20.57 ของปริ มำณกำรผลิตในประเทศทังหมด
้
ตำมลำดับ ในขณะที่ปริ มำณกำรจำหน่ำยของ
น ้ำมันเบนซิน ในปี 2553 – ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 – ปี 2555 เท่ำกับ ร้ อยละ 22.31 ร้ อยละ 21.52 และร้ อยละ 21.56 และ
21.25 ของปริ มำณกำรจำหน่ำยในประเทศทังหมด
้
ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มำณกำรผลิตในปี 2553 กับปี 2554 พบว่ำ ปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันเชื ้อเพลิงโดยรวมในปี
2554 ลดลงประมำณร้ อยละ 2.29 จำกปี 2553 อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงในปี 2554 มีปริ มำณเพิม่ ขึ ้น
จำกในปี 2553 ประมำณร้ อยละ 2.50 โดยน ้ำมันดีเซลและน ้ำมันอำกำศยำน มีกำรปริ มำณจำหน่ำยเพิ่มสูงขึ ้นกว่ำในปี 2553 อยู่
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ร้ อยละ 3.85 และ ร้ อยละ 7.74 ตำมลำดับ โดยหำกทำกำรเปรียบเทียบปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยระหว่ำงปี 2554 และ ปี
2555 พบว่ำมีปริ มำณกำรผลิตน ้ำมันที่เพิม่ ขึ ้นรวม ร้ อยละ 6.09 โดยปริ มำณกำรผลิตของน ้ำมันทุกประเภทเพิ่มขึ ้น ยกเว้ นน ้ำมัน
อำกำศยำนและน ้ำมันก๊ ำดที่มีปริมำณกำรผลิตลดลง สำหรับปริ มำณกำรจำหน่ำยนัน้ มีอตั รำกำรปรั บตัวเพิ่มขึ ้นที่ร้อยละ 4.91
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นกำรจำหน่ำยเพิ่มขึ ้นของน ้ำมันเกือบทุกประเภท ยกเว้ นน ้ำมันเตำ
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ ในปี 2556 ปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยของน ้ำมันเชื ้อเพลิงภำยในประเทศมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจำกปี 2555 ซึง่ จะช่วยเพิม่ โอกำสในกำรจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงของบริ ษัท ทังที
้ ่เป็ นกำรจำหน่ำยให้ กบั ผู้ใช้
น ้ำมันโดยตรงตำมปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันที่เพิม่ ขึ ้น และกำรจำหน่ำยให้ กบั เรื อขนส่งน ้ำมันระหว่ำงโรงกลัน่ และ/หรื อคลังต้ นทำง ไป
ยังคลังปลำยทำง ที่จะขนส่งเพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรจำหน่ำยน ้ำมันที่เพิ่มขึ ้นด้ วย


อุตสาหกรรมการขุดเจาะนา้ มันและก๊ าซในทะเล

สำหรับอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซของไทยนัน้ มีกำรให้ สมั ปทำนขุดเจำะนำ้ มันและก๊ ำซ จำนวน 63
สัมปทำน แบ่งออกเป็ น 79 แปลง (Block) มีพื ้นที่รวม 225,893 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็ นพื ้นที่ขดุ เจำะบนบกจำนวน 33 สัมปทำน
แบ่งออกเป็ น 40 แปลง บนพื ้นที่ 76,681 ตร.กม. พื ้นที่ขุดเจำะในทะเลฝั่ งอ่ำวไทย จำนวน 29 สัมปทำน โดยแบ่งออกเป็ น 36
แปลง มีพื ้นที่ 104,690 ตร.กม. และ พื ้นที่ขดุ เจำะในทะเลฝั่ งอันดำมัน จำนวน 1 สัมปทำน ซึ่งมีจำนวนแปลงทังหมด
้
3 แปลง
บนพื ้นที่ 44,521 ตร.กม. ทังนี
้ ้ ยังไม่นบั รวมพื ้นที่พฒ
ั นำร่ วมไทย-มำเลเซีย และพื ้นที่ทบั ซ้ อนไทย-กัมพูชำ ซึ่งมีพื ้นที่ประมำณ
7,250 ตร.กม. และ 26,000 ตร.กม. ตำมลำดับ โดยสำหรับพื ้นที่ร่วมไทย-มำเลเซียนัน้ ได้ เริ่ มมีกำรผลิตแล้ ว โดยมีควำมสำมำรถ
ในกำรจัดหำปิ โตรเลียมได้ เฉลี่ยประมำณ 141,000 บำร์ เรลต่อวัน และสำหรับพื ้นที่ร่วมไทย-กัมพูชำนันยั
้ งอยู่ระหว่ำงขันตอน
้
เตรี ยมกำรผลิตและอยูร่ ะหว่ำงกำรเจรจำ โดยสัมปทำนแหล่งขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติทงหมดของไทย
ั้
มีจำนวนแท่นผลิต
ปิ โตรเลียมทังหมด
้
331 แท่น และมีจำนวนเรื อผลิตและเรื อกักเก็บปิ โตรเลียม รวมถึงแท่นผลิตชัว่ ครำว จำนวน 16 ลำ (ที่มำ:
กรมเชื อ้ เพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน) โดยในปี 2553 -– ช่ วง 3 เดื อนแรกของ ปี 2555 2556 มี กำรผลิต ปิ โตรเลีย ม
(ประกอบด้ ว ย ก๊ ำ ซธรรมชำติ ก๊ ำซธรรมชำติเ หลวหรื อ คอนเดนเสท และน ำ้ มันดิ บ) เฉลี่ย เท่ำ กับ 675,733 บำร์ เรลต่อวัน
เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ 637,976 บำร์ เรลต่อวัน เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ และ 797,143 บำร์ เรลต่อวัน เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ และ 840,550
บำร์ เรลต่อวัน เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ ตำมลำดับ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มำณกำรผลิตปิ โตรเลียมของปี 2555 กับ ปี 2554 คิดเป็ น
อัตรำเพิ่มขึ ้น เท่ำกับร้ อยละ 24.95 (ที่มำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน) ทังนี
้ ้ ในปี 2555 รัฐบำลได้ มี
กำรประกำศให้ เปิ ดยืน่ ขอสัมปทำนปิ โตรเลียม ครัง้ ที่ 21 จำนวน 22 แปลง แบ่งเป็ นบนบก จำนวน 17 แปลง และในทะเล จำนวน
5 แปลง ครอบคลุมพื ้นที่ประมำณ 46,000 ตร.กม. (ที่มำ: กรมเชื ้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน) ซึง่ เมื่อมีกำรให้ สมั ปทำนบน
พื ้นที่ดงั กล่ำวแล้ วจะส่งผลให้ มีกำรผลิตปิ โตรเลียมในประเทศเพิ่มสูงขึ ้น
จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ำ ปริ มำณกำรควำมต้ องกำรใช้ น ้ำมันสำหรับเรื อบรรทุกน ้ำมัน เรื อบริ วำรแท่นขุด
เจำะ และเรื อที่เกี่ยวข้ องประเภทอื่นๆ มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้นตำมปริ มำณกำรเพิ่มขึ ้นของพื ้นที่ขดุ เจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทมีโอกำสเพิ่มปริ มำณกำรขำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ กบั กลุม่ ลูกค้ ำดังกล่ำวได้ ในอนำคต
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อุตสาหกรรมการขนส่ งทางนา้

อุตสำหกรรมกำรขนส่งเป็ นสำขำทำงเศรษฐกิจ (Economic Sector) ที่มีสดั ส่วนในกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำย 1 สูงเป็ น
อันดับที่ 2 รองจำกสำขำอุตสำหกรรม โดยในปี 2553 - ปี 2555 สัดส่วนกำรใช้ พลังงำนเท่ำกับ ร้ อยละ 35.01 ร้ อยละ 36.09 และ
ร้ อยละ 35.78 ตำมลำดับ ในส่วนของสำขำอุตสำหกรรม (ซึง่ รวมถึงสำขำเหมืองแร่และสำขำก่อสร้ ำง) มีสดั ส่วนกำรใช้ พลังงำน
ขันสุ
้ ดท้ ำยมำกที่สดุ โดยในปี 2553 - ปี 2555 มีสดั ส่วนกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยเท่ำกับ ร้ อยละ 36.40 ร้ อยละ 35.23 และ ร้ อย
ละ 36.70 ตำมลำดับ สำหรับสำขำกำรขนส่งมีปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในปี 2554 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2553 ประมำณร้ อย
ละ 3.56 ในขณะที่สำขำอุตสำหกรรมและสำขำธุรกิจกำรค้ ำมีปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในปี 2554 ลดลงจำกปี 2553
ทังนี
้ ้ ในภำพรวมของปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในปี 2554 มีปริ มำณเพิ่มขึ ้นจำกปี 2553 เล็กน้ อยที่ร้อยละ 0.45 และเมื่อ
เปรี ยบเทียบ ปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในปี 2555 กับปี 2554 พบว่ำ มีกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยเพิ่มขึ ้นในเกือบทุก
สำขำ ยกเว้ นสำขำธุรกิจกำรค้ ำ ที่มีปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยลดลงประมำณ ร้ อยละ 3.77 โดยในสำขำอุตสำหกรรมและ
กำรขนส่ง มีปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ด ท้ ำยเพิ่มขึ ้นจำกปี 2554 ที่ร้อยละ 8.26 และ 2.99 ตำมลำดับ โดยในภำพรวมกำรใช้
พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในทุกประเภทนัน้ มีปริ มำณกำรใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 3.9 จำกปี ก่อนหน้ ำ ทังนี
้ ้ ปริ มำณกำร
ใช้ พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำยในสำขำกำรขนส่งนัน้ จะอยูใ่ นรูปของน ้ำมันสำเร็ จรูปเป็ นหลัก
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555*
(หน่วย:พันตันเทียบเท่ำ
ปริมาณ
ร้ อยละ
ปริมาณ
ร้ อยละ
ปริมาณ
ร้ อยละ
น้ำมันดิ บ)
25,571
36.40%
24,856
35.23%
26,910
36.70%
อุตสำหกรรม**
24,594
35.01%
25,469
36.09%
26,230
35.78%
กำรขนส่ง
10,963
15.61%
11,040
15.65%
11,083
15.12%
ที่พกั อำศัย
5,620
8.00%
5,511
7.81%
5,303
7.23%
ธุรกิจกำรค้ ำ
3,499
4.98%
3,686
5.22%
3,790
5.17%
เกษตรกรรม
70,247
100.00%
70,562
100.00%
73,316
100.00%
รวม
* ข้ อมูลเบื ้องต้ น (Preliminary Information)
** สำขำอุตสำหกรรม หมำยถึง สำขำอุตสำหกรรมกำรผลิต สำขำเหมืองแร่ และสำขำก่อสร้ ำง
(ที่มำ: กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำน กระทรวงพลังงำน)

สำหรับกำรขนส่งทำงน ้ำนัน้ จำกสถิติกำรคมนำคมล่ำสุด (ที่มำ: กระทรวงคมนำคม) ของกระทรวงคมนำคม ปริ มำณ
กำรขนส่งสินค้ ำทำงน ้ำรวมของประเทศ ซึง่ หมำยถึง กำรขนส่งทำงน ้ำภำยในประเทศ (Inland Waterway) และกำรขนส่งชำยฝั่ ง
ทะเลของประเทศ (Coastal) มีปริ มำณกำรขนส่งในปี 2553 และ ปี 2554 คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 16.4 และ ร้ อยละ 17.4 ของ
ปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทังหมดในประเทศ
้

1

(พลังงำนขันสุ
้ ดท้ ำย หมำยถึง ถ่ำนหิน น ้ำมันสำเร็จรูป ก๊ ำซธรรมชำติ และไฟฟ้ำ รวมถึง พลังงำนหมุนเวียนประเภทต่ำงๆ เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์
และวัสดุเหลือใช้ ทำงกำรเกษตร)
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สำหรับปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงน ้ำภำยในประเทศ (Inland Waterway) ในปี 2553 และปี 2554 มีปริ มำณกำร
ขนส่งสินค้ ำ เท่ำกับ 48.2 ล้ ำนตัน และ 46.9 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ โดยสินค้ ำที่มีปริ มำณกำรขนส่งทำงน ้ำภำยในประเทศมำกที่สดุ
คือ วัสดุที่ใช้ ในกำรก่อสร้ ำง เช่น ซีเมนต์ หิน ทรำย โลหะก่อสร้ ำง เป็ นต้ น ซึ่งมีปริ มำณกำรขนส่งในปี 2553 และปี 2554 เท่ำกับ
26.9 ล้ ำ นตัน และ 22.0 ล้ ำ นตัน ตำมล ำดับ คิ ด เป็ นร้ อยละ 55.9 และ ร้ อยละ 46.9 ของปริ ม ำณสิ น ค้ ำ ที่ ข นส่ง ทำงน ำ้
ภำยในประเทศ ตำมลำดับ
ปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงชำยฝั่ งทะเล (Coastal) ในปี 2553 และปี 2554 มีปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำเท่ำกับ 36.7
ล้ ำนตัน และ 41.3 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ และสินค้ ำที่มีปริ มำณกำรขนส่งทำงชำยฝั่ งทะเลมำกที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ใน
ปี 2553 และปี 2554 มีปริ มำณกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำนวน 31.2 ล้ ำนตัน และ 34.7 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 84.8 และ 84.0 ของปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำทำงชำยฝั่ งทะเลทังหมด
้
ซึง่ ในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 12.4 จำกปี
2553
สำหรับปริ มำณกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศนัน้ กำรขนส่งทำงน ้ำมีสดั ส่วนสูงที่สดุ ที่ 192.4 ล้ ำนตัน และ 193.6
ล้ ำนต้ น หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 89.0 และ 88.8 ของปริ มำณสินค้ ำที่ขนส่งระหว่ำงประเทศทัง้ หมด ในปี 2553 และ ปี 2554
ตำมลำดับ ซึง่ ในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 0.65 จำกปี 2553
โดยในส่วนของกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทังหมดในประเทศ
้
(ไม่รวมกำรขนส่งทำงท่อ) นัน้ ในปี 2553 และปี
2554 มีกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมเท่ำกับ 65.0 ล้ ำนตัน และ 67.1 ล้ ำนตัน ตำมลำดับ โดยแบ่งเป็ นสัดส่วนกำรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทำงถนน ทำงรำง ทำงน ้ำภำยในประเทศ (Inland Waterway) และ ทำงชำยฝั่ ง (Coastal) ในปี 2553
เท่ำกับ ร้ อยละ 46.7 ร้ อยละ 4.3 ร้ อยละ 1.1 และ ร้ อยละ 48.0 ตำมลำดับ สำหรับในปี 2554 มีสดั ส่วนกำรขนส่งผลิต ภัณฑ์
ปิ โตรเลียมทำงถนน ทำงรำง ทำงน ้ำภำยในประเทศ และ ทำงชำยฝั่ ง เท่ำกับ ร้ อยละ 43.5 ร้ อยละ 4.0 ร้ อยละ 0.9 และ ร้ อยละ
51.6 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ ในปี 2554 มีอตั รำกำรเติบโตร้ อยละ 3.3 จำกปี 2553

ปรับปรุงข้ อมูล
ของ
อุตสำหกรรม
ให้ สอดคล้ อง
กำรเปิ ดเผย
ของมูลของ
บริษัท

จำกข้ อมูลของกรมเจ้ ำท่ำ ณ เดือนกรกฎำคม ธันวำคม 2555 ประเทศไทยมีจำนวนเรื อที่จดทะเบียนทังหมด
้
จำนวน
8589,282,065 ลำ โดยเป็ นเรื อที่มีขนำดเล็กกว่ำ 500 ตันกรอส อยู่ร้อยละ 97.5 ของจำนวนเรื อทังหมด
้
โดยประเภทของเรื อที่มี
จำนวนมำกที่สดุ คือ เรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมง เช่น เรื อประมง และ เรื อห้ องเย็น จำนวน 43,07946,332 ลำ หรื อ คิด
เป็ นร้ อยละ 50.651.9 ของจำนวนเรื อทังหมด
้
ซึง่ ประมำณร้ อยละ 99.9 ของเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมงเป็ นเรื อที่มีขนำด
เล็กกว่ำ 500 ตันกรอส สำหรับเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ ำ มีจำนวน 11,37911,498 ลำ และเป็ นเรื อที่มีขนำดเล็ก
กว่ำ 500 ตันกรอส ประมำณ ร้ อยละ 85.885.6 ของจำนวนเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรขนส่งสินค้ ำ เรื อขนส่งปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ มีจำนวน 614 610 ลำ ซึง่ ประมำณร้ อยละ 54.2 55.3 เป็ นเรื อขนำดมำกกว่ำ 500 ตันกรอส
ทังนี
้ ้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับจำนวนเรื อที่จดทะเบียนทังหมดในปี
้
2554 แล้ วพบว่ำมีจำนวนเรื อจดทะเบียนเพิ่มขึน้ จำก
78,944 ลำ ในปี 2554 เป็ น 85,06589,282 ลำ ณ เดือน 31 กรกฏำคม ธันวำคม 2555 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 7.7513.1
จำกปี 2554 โดยเรื อที่มีจำนวนมำกที่สดุ ยังคงเป็ นเรื อที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรประมง ร้ อยละ 48.751.89 รองลงมำเป็ น เรื อ
โดยสำร และ เรื อขนส่งสินค้ ำ ซึง่ มีสดั ส่วนเท่ำกับ ร้ อยละ 21.320.2 และ ร้ อยละ 14.212.9 ตำมลำดับ สำหรับ เรื อขนส่งปิ โตร
เคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ ในปี 2554 มีจำนวน 619 619 ลำ ซึ่งเป็ นเรื อที่มีขนำดมำกกว่ำ 500 ตันกรอส สัดส่วนเท่ำกับ 54.0 ของเรื อ
ขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทงหมด
ั้
(ที่มำ: กรมเจ้ ำท่ำ)
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จำกข้ อมูลข้ ำงต้ น จะเห็นว่ำ จำนวนเรื อจดทะเบียน ทังที
้ ่เป็ นเรื อขนส่งสินค้ ำ เรื อโดยสำร และเรื อประมง มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่เรื อขนส่งปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ มีจำนวนลดลงเล็กน้ อย ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนเรื อจดทะเบียนจะช่วยให้
ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงของเรื อประเภทดังกล่ำวมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตำมไปด้ วย โดยเรื อประเภทดังกล่ำวก็เป็ นหนึ่งในกลุม่
ลูกค้ ำที่บริ ษัทจำหน่ำยน ้ำมันให้ ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมเรื อสัญชำติต่ำงประเทศที่เดินทำงเข้ ำมำในประเทศไทยและเรื อที่สญ
ั จรอยู่ใน
ภูมิภำคนี ้ ซึง่ เรื อกลุม่ ดังกล่ำวถือเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยของบริ ษัท เช่นกัน


อุตสาหกรรมการให้ บริการ Supply Management

ปั จจุบนั ในธุรกิจขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซธรรมชำติมีจำนวนเรื อพักอำศัย (Accommodation Barge) จำนวน 2 ลำ และ
แท่นที่พกั อำศัยและแท่นสำรวจและแท่นขุดเจำะที่มกี ำรให้ บริกำร Catering and Service จำนวน 29 แท่น รวมทังหมดเท่
้
ำกับ
31 แห่ง ที่มีกำรให้ บริ กำร Catering and Service (ที่มำ: หัสดิน) ซึง่ มีผ้ ใู ห้ บริ กำรในธุรกิจ Catering and Service จำนวน 4
รำย
ในส่วนของธุรกิจ General Supply ซึง่ เป็ นธุรกิจจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ ในกำรเตรี ยมอำหำร จัดหำเสบียง และบริ กำรอื่นๆ
(General Supply) ให้ กบั เรื อเดินทะเลประเภทต่ำงๆ แท่นขุดเจำะน ้ำมันและแท่นพักอำศัยในทะเล ซึง่ เป็ นสิง่ จำเป็ นสำหรับ
พนักงำนที่ปฎิบตั ิหน้ ำที่อยูบ่ นเรื อหรื อแท่นขุดเจำะ โดย ณ เดือนกรกฎำคม ธันวำคม 2555 มีจำนวนเรื อในประเทศทังหมด
้
จำนวน 85,06589,282 ลำ (ที่มำ: กรมเจ้ ำท่ำ) และมีแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเลจำนวน 331 แท่น และมีจำนวนเรื อผลิต
และเรื อกักเก็บปิ โตรเลียม รวมถึงแท่นผลิตชัว่ ครำว จำนวน 16 ลำ (ที่มำ: กรมเชื ้อเพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน)
นอกจำกนี ้ รัฐบำลได้ มกี ำรประกำศเปิ ดให้ ยื่นขอสัมปทำนปิ โตรเลียม ครัง้ ที่ 21 เมื่อเดือนมิถนุ ำยน 2555 ซึง่ เมื่อมีกำร
อนุมตั ิสมั ปทำนดังกล่ำวแล้ ว จะก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรที่พกั อำศัยในทะเลและบริ กำรต่ำงๆ บนทีพ่ กั อำศัย รวมถึงควำมต้ องกำร
เสบียงอำหำรและวัสดุสิ ้นเปลืองต่ำงๆ
ของแท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซในทะเล
และเรื อบริ วำรต่ำงๆ
เพิ่มมำกขึ น้
นอกเหนือไปจำกแนวโน้ มของปริมำณกำรผลิตและจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงทีจ่ ะเพิม่ มำกขึ ้นในอนำคต
3.4

การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ก. ธุรกิจจัดจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิงและนา้ มันหล่ อลื่น

ในตลำดผู้จดั จำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลืน่ ให้ กบั เรื อเดินทะเลมีผ้ ปู ระกอบกำรอยูห่ ลำยรำยด้ วยกัน โดย
สำมำรถแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ หลัก ได้ แก่
1.

กลุม่ ผู้ประกอบกำรทีเ่ ป็ นผู้ผลิตน ้ำมัน เช่น บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด บริ ษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด บริ ษัท บำงจำกปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน) บริ ษัท ไออำร์ พีซี จำกัด (มหำชน) เป็ นต้ น

2.

กลุม่ ผู้ประกอบกำรทีเ่ ป็ นผู้ค้ำน ้ำมัน เช่น บริ ษัท แมกซ์ เอ็นเนอยี่ (1998) จำกัด บริ ษัท เวิลด์ บังเกอร์ จำกัด บริ ษัท มำ
รี นออยล์อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด และ บริ ษัท นำวี อินเตอร์ เทรด จำกัด เป็ นต้ น ซึง่ บริษัทเป็ นผู้ประกอบกำรที่อยูใ่ น
ประเภทนี ้

โดยส่วนใหญ่ ผู้ผลิตนำ้ มันจะประกอบธุรกิจกำรจัดจำหน่ำยและให้ บริ กำรขนส่งนำ้ มันควบคู่กันไป อย่ำงไรก็ ตำม
ผู้ประกอบกำรเหล่ำนี ้มีขนำดธุรกิจที่ใหญ่ และให้ ควำมสำคัญต่อลูกค้ ำที่มีปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อสูงเท่ำนัน้ เนื่องจำกกำรจำหน่ำย
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น ้ำมันให้ กบั ผู้ต้องกำรใช้ น ้ำมันรำยย่อยจำเป็ นต้ องจัดสรรบุคคลำกรและทรัพยำกรเพื่อติดต่อกับผู้ต้องกำรใช้ น ้ำมันรำยย่อยซึ่งมี
จำนวนมำกและมีปริ มำณสัง่ ซื ้อที่ไม่สงู จึงทำให้ เกิดควำมไม่ค้ มุ ค่ำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ จึงมีโอกำสน้ อยที่ผ้ ปู ระกอบกำรใน
กลุม่ นี ้จะจำหน่ำยน ้ำมันให้ กบั ลูกค้ ำรำยย่อย จึงอีกทังผู
้ ้ ประกอบกำรในกลุม่ นี ้มักกำหนดเงื่อนไขและระเบียบต่ำงๆ ในกำรสัง่ ซื ้อ
น ้ำมัน ซึ่งจะทำให้ เกิดควำมไม่คล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจกับผู้ต้องกำรใช้ น ้ำมันรำยย่อยทำให้ ผ้ ตู ้ องกำรใช้ นำ้ มันรำยย่อย
โดยมำกต้ องสัง่ ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิงจำกผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันแทน แม้ จะมีรำคำที่สงู กว่ำก็ตำม
บริ ษัทเป็ นคูค่ ้ ำของผู้ประกอบกำรที่เป็ นผู้ผลิตน ้ำมันเหล่ำนี ้ ซึ่งบริ ษัทจะรับคำสัง่ ซื ้อจำกลูกค้ ำรำยย่อยหลำยๆ รำย ทำ
ให้ ปริ มำณกำรสัง่ ซื ้อของบริ ษัทกับผู้ผลิตน ้ำมันมีปริ มำณสูงเพียงพอที่จะสัง่ ซื ้อน ้ำมันจำกผู้ผลิตน ้ำมันได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัท
สำมำรถจัดหำนำ้ มันเชื อ้ เพลิงได้ ในรำคำที่ต่ำ และสำมำรถทำกำไรจำกกำรจำหน่ำ ยนำ้ มันได้ ทัง้ นี ้ กำรมีต้ นทุนนำ้ มันต่ ำ
ประกอบกับกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรให้ บริ กำรที่ซื่อสัตย์ น่ำเชื่อถือ ถูกต้ อง ตรงต่อเวลำ และมีมำตรกำรควบคุมคุณภำพสินค้ ำ
ที่รัดกุม จะช่วยทำให้ บริ ษัทสำมำรถแข่งขันได้ กบั ผู้จดั จำหน่ำยน ้ำมันที่เป็ นผู้ค้ำน ้ำมันรำยอื่นๆ ได้
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ยัง มี ก ำรให้ วงเงิ น สิ น เชื่ อ และระยะเวลำสิ น เชื่ อ แก่ ลูก ค้ ำแต่ ล ะรำย ตำมปริ ม ำณกำรสั่ง ซื อ้
ควำมสำมำรถในกำรชำระเงินและประวัติกำรชำระเงินของลูกค้ ำแต่ละรำย ซึง่ ผู้ผลิตน ้ำมันส่วนใหญ่ มีกำรจำกัดกำรให้ สินเชื่อแก่
ลูกค้ ำ จึงเป็ นอีกหนึง่ กลยุทธ์ที่สร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัท นอกเหนือจำกเรื่ องรำคำขำย คุณภำพของสินค้ ำ และ
บริ กำรที่นำ่ เชื่อถือและครบวงจร
ข. ธุรกิจให้ บริการ Supply Management
เพิ่มเติมข้ อมูล
ให้ ชดั เจนขึ ้น

ในส่วนของธุรกิจให้ บริ กำร Catering and Service แก่เรื อพักอำศัย แท่นขุดเจำะน ้ำมันและก๊ ำซ รวมถึงแท่นพักอำศัย
นัน้ มีผ้ ปู ระกอบกำรอยู่จำนวน 4 รำย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบริ ษัทต่ำงชำติ ประกอบด้ วย Compass Group, Seadue Catering,
Sodexco (Amarit) และหัสดิน โดยผู้ประกอบกำรทัง้ 4 รำย มีกำรให้ บริ กำรบนแท่นขุดเจำะ แท่นพักอำศัย และเรื อพักอำศัย
จำนวน 31 แห่ง ในทะเลฝั่ งอ่ำวไทย ในกรณีที่จะมีกำรจัดจ้ ำงผู้ประกอบกำร Catering and Service นัน้ ผู้รับสัมปทำนแท่นขุด
เจำะ แท่นพักอำศัย หรื อเรื อพักอำศัย จะดำเนินกำรเปิ ดให้ มีกำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ ที่มีประวัติกำรทำงำนที่ดี
โดยจะพิจำรณำจัดจ้ ำงผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรให้ บริ กำรที่ดีที่สดุ ดังนัน้ รำคำในกำรให้ บริ กำร ประวัติกำร
ทำงำนที่ดี และฐำนะกำรเงินที่มนั่ คง จึงเป็ นปั จจัยสำคัญที่ใช้ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ให้ บริ กำรในธุรกิจนี ้
ในส่วนของธุรกิจ General Supply นัน้ ลูกค้ ำจะว่ำจ้ ำงผู้ประกอบกำร โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ ที่ดี มีประวัติใน
กำรให้ บริ กำรที่ดี และนำเสนอสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพในรำคำที่สมเหตุสมผล ดังนัน้ ผู้ประกอบกำรที่มีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ ำ และ
มีควำมได้ เปรี ยบในเรื่ องของต้ นทุนในกำรจัดเตรี ยม จัดหำ สินค้ ำ มีควำมได้ เปรี ยบกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ
3.5

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรดูแลสิง่ แวดล้ อม โดยกำรจัดส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลกู ค้ ำกำหนดนัน้
บริ ษัทจะจัดจ้ ำงผู้ขนส่งที่มยี ำนพำหนะที่ใช้ ในกำรขนส่งและเครื่ องมือและอุปกรณ์ตำ่ งๆ บนยำนพำหนะที่ได้ มำตรฐำน ซึง่ ไม่
ก่อให้ เกิดกำรรั่วไหลของน ้ำมันเชื ้อเพลิงระหว่ำงกำรรับน ้ำมัน ณ จุดรับน ้ำมันเชื ้อเพลิงต้ นทำง ระหว่ำงเส้ นทำงขนส่ง และระหว่ำง
กำรส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั ลูกค้ ำ อีกทังบริ
้ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ ผ้ ขู นส่งมีมำตรกำรป้องกันสภำวะแวดล้ อม และจัดเตรียม
อุปกรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์สำหรับทำลำยครำบน ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ พร้ อมบนยำนพำหนะที่ใช้ ขนส่ง โดยในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ทีเ่ กิด
ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 50

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

กำรรั่วไหลของน ้ำมันเชื ้อเพลิงออกสูส่ ภำพแวดล้ อม ผู้ขนส่งจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อมลภำวะและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรแก้ ไขหรื อชดเชย
มลภำวะนันๆ
้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทมีควำมพยำยำมเป็ นอย่ำงยิง่ ในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถึงเครื่ องมือและอุปกรณ์ตำ่ งๆ บน
ยำนพำหนะของผู้ขนส่งให้ ได้ มำตรฐำนเพื่อไม่ให้ เกิดกำรรั่วไหลของน ้ำมันเชื ้อเพลิงออกสูส่ ภำวะแวดล้ อมได้

ส่วนที่ 2-3 หน้ ำ 51

