บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรประกอบธุรกิจพลังงำน โดยเฉพำะธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติแบบครบวงจร ได้แก่
ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก โดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ ำย
รถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ ซึง่ สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ


ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักซึ่งเป็ นสถำนีบริกำรที่ตงั ้ อยู่ตำมแนวท่อจัด
จำหน่ ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยให้บริกำรอัดก๊ำซธรรมชำติสำหรับรถขนส่งก๊ำซ NGV เพื่อขนส่งไปให้
สถำนีบริกำรลูก (Daughter Station)



ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
บริษัทฯ ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัด
ปทุมธำนี ไปยังสถำนีบริกำรลูกของ ปตท.



ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ ให้บริกำรสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ (Conventional Station) จำนวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณ
พื้นที่ด้ำนหน้ ำของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ภำยใต้ช่อื
“สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ สแกน อินเตอร์”



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษัทฯ ให้บริกำรออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตำมสถำนีก๊ำซ NGV โดยกำร
ออกแบบระบบก๊ำซธรรมชำติ และจัดหำวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตัง้ ทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ NGV และ
อุปกรณ์เกีย่ วกับระบบก๊ำซ NGV อื่นๆ



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ให้บริกำรจำหน่ ำยและติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG รวมถึงให้บริกำรดูแลรักษำ
และซ่อมบำรุงระบบก๊ำซในรถยนต์ และจำหน่ำยอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่ำงๆ อย่ำงครบวงจร

(2) ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
(3) ธุรกิ จอื่นๆ
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั ฯ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 2557 สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิ จ

2554

2555

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน
2556

ม.ค. – มิ .ย. 56

ม.ค. – มิ .ย. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซ
ธรรมชำติ

1,385.22 89.80 1,386.40 87.07 1,195.38 56.39

662.24 60.06

858.90

72.79

1.1 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักโดยเอกชน

135.63

8.79

154.77

9.72

204.46

9.65

94.33

8.55

116.07

9.84

1.2 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

123.32

7.99

183.95 11.55

209.52

9.88

101.59

9.21

121.64

10.31

1.3 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
สำหรับยำนยนต์

124.74

8.09

194.14 12.19

203.26

9.59

99.21

9.00

96.36

8.17

1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

567.27 36.78

464.34 29.16

408.31 19.26

283.04 25.67 492.53

41.74

1.5 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์

434.26 28.15

389.20 24.44

169.83

8.01

7.62

32.30

2.74

362.11 32.84 241.70

20.48

2. ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

-

0.00

97.43

6.12

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

-

0.00

3.12

0.20

56.89

2.68

28.99

2.63

30.28

2.57

142.81

9.26

83.07

5.22

151.28

7.14

37.35

3.39

42.08

3.57

1,528.03 99.06 1,570.02 98.60 2,096.58 98.91 1,090.69 98.91 1,172.96

99.40

4. ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจร้ำน
สะดวกซื้อ และธุรกิจค้ำ
แบตเตอรี่
รวมรายได้
รำยได้อ่นื

14.48
รายได้รวม

0.94

22.32

1.40

693.04 32.69

84.07

23.15

1.09

12.03

1.09

7.07

0.60

1,542.51 100.00 1,592.34 100.00 2,119.73 100.00 1,102.72 100.00 1,180.03 100.00

หมำยเหตุ : เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญร้อยละ 99.99 ของ SFEE ให้กบั บริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่เป็ นบุค คลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มรี ำยได้จำกธุรกิจ
โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์อกี ต่อไป

2.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
2.1.1 ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊ำซธรรมชำติ บริษทั ฯ สำมำรถดำเนิน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊ำซธรรมชำติอย่ำงหลำกหลำยและครบวงจร ดังนี้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
แผนภำพแสดงภำพรวมกำรประกอบธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ

2.1.1.1 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก (Mother Station) เพื่อให้บริกำรอัดก๊ำซ
ธรรมชำติแก่ ปตท. เพื่อขนส่งไปยังสถำนีบริกำรลูกทีไ่ ม่ได้อยู่ในแนวท่อก๊ำซ (Daughter Station) สถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนถนนบำงบัวทอง - บำงปะอิน ตำบลบำงกระบือ อำเภอ
สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี บนทีด่ นิ 20 ไร่ 2 งำน 76.5 ตำรำงวำ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ โดยเป็ น
์
พืน้ ทีด่ ำเนินกำรของธุรกิจ 3 ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้แก่ ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก ธุรกิจ
ขนส่งก๊ำซ NGV และธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
กำรอัดก๊ำซเพื่อเพิม่ ควำมดันนัน้ มีควำมจำเป็ นต่อระบบกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ เพรำะกำรเพิม่
ควำมดันทำให้สำมำรถบรรจุเนื้อก๊ำซในกำรขนส่งต่อเทีย่ วได้มำกขึน้ ซึง่ เป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อไปสูส่ ถำนีบริกำรลูกทีอ่ ยู่นอกแนวท่อ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักมีกำลังกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั ทัง้ หมดประมำณ 541 ตันต่อ
วัน และมีขอ้ กำหนดตำมเงื่อนไขของสัญญำจ้ำงอัดก๊ำซธรรมชำติพร้อมตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
โดยเอกชน ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ”) (โปรดดูสรุปสัญญำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8
ข้อมูลสำคัญอื่น) ให้อดั ก๊ำซขัน้ ต่ ำที่ 350 ตันต่อวัน โดยจะดำเนินกำรทุกวัน และมีจุดเติมก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อขนส่งเพื่อทำหน้ำทีส่ ำหรับให้รถขนส่งก๊ำซ NGV เข้ำมำเติมก๊ำซ NGV จำนวน 30 ช่อง ซึง่ รถขนส่ง
ก๊ำซ NGV สำมำรถเข้ำมำรับก๊ำซ NGV ได้พร้อมกันจำนวน 30 คัน และสำมำรถเติมก๊ำซธรรมชำติได้
ตลอด 24 ชัวโมงต่
่
อวัน
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เครือ่ งอัดก๊ำซ

จุดเติมก๊ำซธรรมชำติเพือ่ ขนส่ง

บริษทั ฯ มีกำลังกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555
2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ดังนี้

2554

2555

2556

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

กำลังกำรผลิต

197,465

197,465

197,465

98,732

ปริมำณกำรผลิตจริง

96,600

109,749

145,198

85,086

อัตรำกำรผลิต (ร้อยละ)

48.92

55.58

73.53

86.18

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ตันต่อปี )

ทีม่ ำ : บริษทั ฯ

ค่ำจ้ำงอัดก๊ำซธรรมชำติภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ จะเท่ำกับผลรวมของค่ำตอบแทนกำรลงทุน
(Availability Payment (AP)) และค่ำดำเนินกำร (Energy Payment (EP)) โดยค่ำ AP หมำยถึง
ค่ำตอบแทนในค่ำใช้จ่ำยลงทุนสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก ซึ่งจะคงทีต่ ลอดอำยุสญ
ั ญำ สำหรับค่ำ
EP หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนซึง่ จะแปรผันโดยตรงตำมค่ำไฟฟ้ำ อัตรำแลกเปลีย่ นเงินสกุลดอลลำร์
สหรัฐ และดัชนีรำคำผูบ้ ริโภคในประเทศ โดยค่ำ EP จะมีกำรเปลีย่ นแปลงทุกปี ตำมค่ำตัวแปรดังกล่ำวที่
เปลีย่ นแปลงไป
2.1.1.2 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
บริษัท ฯ ให้บ ริก ำรขนส่ง ก๊ ำ ซ NGV จำกสถำนี บ ริก ำรก๊ ำ ซธรรมชำติห ลัก อ ำเภอสำมโคก
จังหวัดปทุมธำนี ไปยังสถำนีบริกำรลูกของ ปตท. ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงขนส่งก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์
ทำงรถยนต์ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ) (โปรดดูสรุปสัญญำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ
8 ข้อมูลสำคัญอื่น) ณ เดือนมิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ ขนส่งก๊ำซ NGV ไปยังสถำนีลูกจำนวน 27 สถำนี
ซึง่ เป็ นสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ตำมสัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ จำนวน 16 สถำนี และสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV นอกสัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ จำนวน 11 สถำนี
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รถขนส่งก๊ำซ NGV

รถหำงตูข้ นส่ง

บริษัทฯ ให้ควำมควำมสำคัญอย่ำงสูงสุดในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่งก๊ำซ NGV โดย
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทำหน้ำที่
ควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลผ่ำนระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อติดตำมรถขนส่ง
เพื่อให้ทรำบตำแหน่งปจั จุบนั รวมทัง้ ตรวจวัดระยะทำงในกำรขนส่งพร้อมๆ กับกำรวัดระดับควำมเร็วของ
รถ โดยมีขอบเขตควำมเร็วจำกัดที่ 60 กิโลเมตรต่ อชัวโมง
่
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงำน
ประจำรถ 2 คนในทุกเทีย่ วเพื่อช่วยเหลือในกำรดูเส้นทำงและกำรดำเนินกำรในขัน้ ตอนเชื่อ มต่อก๊ำซและ
กำรถ่ ำ ยก๊ ำ ซไปที่สถำนี บ ริก ำรลู ก ท ำให้บ ริษัท ฯ สำมำรถบริห ำรจัด กำรรถขนส่ ง NGV ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและปลอดภัยสูงสุด
ณ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีรถหัวลำกจำนวน 18 คัน และหำงตูข้ นส่งจำนวน 88 คัน โดย
รถขนส่งก๊ำซ NGV ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ ปตท. กรมกำรขนส่งทำง
บก และกรมธุรกิจพลังงำน
บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรขนส่งก๊ำซ NGV โดยมีรำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำงและมี
อัตรำกำรใช้งำนในระดับร้อยละ 72.70 และ 82.63 ในปี 2556 และ 6 เดือนแรกของปี 2557 ตำมลำดับ

2554

2555

2556

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

ปริมำณขนส่งเต็มที่

124,275

140,372

183,807

91,903

ปริมำณขนส่งตำมจริง

77,012

110,415

133,619

75,936

อัตรำกำรใช้งำน (ร้อยละ)

61.97

78.66

72.70

82.63

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ตันต่อปี )

ทีม่ ำ : บริษทั ฯ

สำหรับค่ำจ้ำงขนส่งก๊ำซ NGV ภำยใต้สญ
ั ญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ เท่ำกับผลรวมของค่ำตอบแทน
รำยเดือน (Monthly Payment (MP)) กับอัตรำค่ำขนส่งรำยสถำนี (Transportation Payment (TP)) โดย
ค่ำ MP หมำยถึง ค่ำ ตอบแทนในค่ำ ใช้จ่ำ ยลงทุ นรถขนส่งซึ่งจะคงที่ตลอดอำยุสญ
ั ญำ สำหรับค่ ำ TP
หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนซึง่ ประกอบด้วยค่ำซ่อมแซม บำรุงรักษำ ค่ำจ้ำงพนักงำน ค่ำประกันภัย และ
รำคำน้ ำมันเฉลีย่ เป็ นต้น โดยค่ำ TP จะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมรำคำน้ ำมันดีเซลและดัชนีรำคำผู้ บริโภค
ในประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ส่วนที่ 2 หน้ำ 14

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.1.1.3 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรตำมแนวท่อจำนวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณพืน้ ทีด่ ำ้ นหน้ำของ
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี ภำยใต้สญ
ั ญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรและ
ซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ ระหว่ำงบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ”) ภำยใต้
ชื่อ “สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ สแกน อินเตอร์” สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ดังกล่ำวประกอบดัวยตู้เติม
ก๊ำซธรรมชำติจำนวน 8 ตู้ ให้บริกำรตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยรับซื้อก๊ำซ NGV จำก ปตท. เพื่อนำมำ
จำหน่ำยต่อให้กบั ลูกค้ำของบริษทั ฯ

สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ของบริษทั ฯ

สถิตกิ ำลังกำรผลิต สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(ตันต่อปี )
2554

2555

2556

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

ปริมำณกำรให้บริกำรเติมก๊ำซเต็มที่

26,500

26,500

26,500

13,250

ปริมำณขำยตำมจริง

15,673

21,497

20,615

9,777

อัตรำกำรใช้งำน (ร้อยละ)

59.14

81.12

77.79

73.79

ทีม่ ำ : บริษทั ฯ

2.1.1.4 ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษทั ฯ ให้บริกำรออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงสถำนีบริกำร NGV โดยกำรออกแบบ
ระบบกำรเติมก๊ำซ NGV และจัดหำวัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตัง้ ทีส่ ถำนีบริกำร NGV ซึง่ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ
ธรรมชำติป ระกอบด้วย เครื่อ งอัดก๊ำ ซธรรมชำติ (Compressor) อุป กรณ์ ระบำยควำมร้อน (Heat
Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊ำซ ตูจ้ ่ำยก๊ำซ (Dispenser) เป็ นต้น
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เครือ่ งอัดก๊ำซธรรมชำติ

ตูจ้ ่ำยก๊ำซ

นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ให้บริกำรซ่อมบำรุงสถำนีบริกำร NGV โดยบริษทั ฯ จะคอยซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำระบบเติมก๊ำซ NGV ให้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่ อเนื่องและยังคงรักษำประสิทธิภำพตำม
ระยะเวลำดำเนิน งำน โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบและปรับ เปลี่ยนอุป กรณ์ ตำมตำรำงเวลำซ่อมบำรุ ง
(Preventive Maintenance) และหำกอุปกรณ์มคี วำมเสียหำยจำกกำรหยุ ดทำงำน (Shutdown) ของ
เครื่อ งอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติ บริษัท ฯ จะจัด หำอะไหล่ ม ำเปลี่ย นตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (Breakdown
Maintenance)
ในกำรประกอบธุรกิจนี้ บริษทั ฯ จะทำสัญญำรับเหมำซ่อมบำรุงระบบเติมก๊ำซ NGV กับลูกค้ำ
โดยจะมีลกั ษณะกำรกำหนดขอบเขตกำรให้บริกำรเป็ นระยะเวลำกำรดำเนินงำน หรือวงเงินซ่อมบำรุง
บริษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรียบในกำรดำเนินธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงสถำนีบริกำร
NGV ในด้ำนต้นทุนของอุปกรณ์ เนื่องจำกบริษทั ฯ สำมำรถจัดหำและประกอบชุดอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ
ได้อย่ำงรวดเร็วด้วยตนเอง โดยสังซื
่ ้อเพียงอุปกรณ์และวัสดุ หลักที่สำคัญ เช่น Bare Shaft อุปกรณ์
ระบำยควำมร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ เป็ นต้น และนำมำประกอบเป็ นเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ
ด้วยตนเอง นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ยังรับประกันชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่ระยะเวลำรับประกันที่
บริษทั ฯ รับประกันแก่ลกู ค้ำนัน้ จะเป็ นระยะเวลำรับประกันเช่นเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ประกันจำกคู่
ค้ำของบริษทั ฯ จึงเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ต้องรับผิดชอบค่ำเสียหำยของอุปกรณ์ทเ่ี กิดขึน้
นอกเหนือจำก ปตท. แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริกำรกับกลุ่มลูกค้ำบริษัทเอกชนชัน้ นำอื่นๆ เช่น
บริษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ เอเซียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนูแฟกเจอริง่ จำกัด บริษทั เจนเนอรัล
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.พี.พี ออยล์ จำกัด บริษทั พลังไทย เพื่อไทย จำกัด บริษัท
ทวินโลตัส รีสอร์ทแอนด์สปำ จำกัด เป็ นต้น
นอกจำกกำรให้บริกำรออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุงสถำนีบริกำร NGV แล้ว บริษทั ฯ
ยังรับ ติดตัง้ ถัง ก๊ำซในรถหำงตู้ข นส่ง โดยลูก ค้ำ งำนประเภทนี้จ ะเป็ นกำรว่ำ จ้ำงจำกบริษัทเอกชนที่
ให้บริกำรขนส่งก๊ำซ NGV
2.1.1.5 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ให้บริกำรจำหน่ำย ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG และให้บริกำรดูแลรักษำและ
ซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ก๊ำซ โดยแบ่งกำรบริกำรออกเป็ น 2 ประเภทได้แก่ กำรติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับ
รถยนต์ และกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถขนส่ง
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(1) การติ ดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถยนต์
 ระบบก๊าซในรถยนต์ “สแกน พาวเวอร์ พลัส (Scan Power Plus)"
กำรติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG ในรถยนต์ภำยใต้ช่อื “สแกน พำวเวอร์
พลัส” เป็ นระบบก๊ำซธรรมชำติในรถยนต์ท่มี คี ุณภำพและมำตรฐำนสูง โดยกำรคิดค้น
ออกแบบ และผลิตของบริษทั ฯ ให้กบั รถยนต์ใหม่ โดยได้รบั กำรออกแบบเพื่อติดตัง้ ใน
รถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพำะ และมีชุดรองรับถัง (Supporter) แข็งแรงสูงและทนทำนต่อ
แรงกระแทก และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เข้ำมำสนับสนุ นขัน้ ตอนกำร
ติดตัง้ ที่สำคัญด้วย นอกจำกนัน้ กำรติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถยนต์ภำยใต้ช่อื สแกน
พำวเวอร์ พลัส ยังมีเงื่อนไขกำรรับประกันชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ และเครื่องยนต์ในระยะเวลำ 3
ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และประกันอัคคีภยั มูลค่ำสูงสุดไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำท
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั เลือกจำก มิตซูบชิ ิ ให้อยูใ่ นรำยชื่อผูต้ ดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ
แนะนำของรถมิตซูบชิ ใิ นรุ่นปำเจโร สปอร์ต เครื่องเบนซิน และบริษทั โตโยต้ำ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด สำหรับรถโตโยต้ำรุ่นไฮลักซ์ วีโก้เครื่องเบนซิน C-Cab และ D-Cab

ชุดติดตัง้ ก๊ำซของอีเมอร์ (EMER)

กล่องควบคุมอิเล็คโทรนิกส์ A.E.B. ECU

ชุดรองรับถัง (Supporter)

โรงงำนติดตัง้ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

 ระบบก๊าซในรถยนต์อื่นๆ
บริษทั ฯ ให้บริกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์สำหรับรถทีใ่ ช้แล้ว ซึง่ ลูกค้ำจะเป็ นกลุ่ม
สหกรณ์ รถแท็กซี่เป็ นส่วนใหญ่ โดยจะมีคุณภำพและมำตรฐำนกำรติดตัง้ เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของกรมขนส่งทำงบก

ส่วนที่ 2 หน้ำ 17

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ NGV

ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ LPG

(2) การติ ดตัง้ ระบบก๊าซสาหรับรถขนส่ง
บริษัท ฯ ให้บริกำรติดตัง้ และซ่อ มบ ำรุ งชุ ดอุ ปกรณ์ ก๊ำ ซ และดัดแปลงเครื่องยนต์จ ำก
เชือ้ เพลิงดีเซลมำเป็ นเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิง สำหรับรถโดยสำร รถบรรทุก
และรถพ่วง โดยมีศูนย์บริกำรทีส่ ำนักงำนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สำมำรถแบ่งขอบเขตกำร
บริกำร ได้เป็ น 4 ประเภท คือ
ขอบเขตการบริ การ

ลักษณะงาน

1. ระบบเชือ้ เพลิงร่วม DDF (Diesel
Dual Fuel)

เป็นระบบเชือ้ เพลิงร่วมระหว่ำงก๊ำซ NGV และ น้ำมันดีเซลใน
อัตรำส่วนก๊ำซ NGV ประมำณร้อยละ 70.00 และน้ำมันดีเซล
ประมำณร้อยละ 30.00

2. ระบบเชือ้ เพลิง NGV อย่ำงเดียว
(Dedicated Engine (DDE))

เป็นระบบทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง NGV อย่ำงเดียว โดยใช้ชุดอุปกรณ์
ก๊ำซสำหรับติดตัง้ รถใหญ่

3. ระบบเชือ้ เพลิง NGV (Re-Powering)

กำรเปลีย่ นเครือ่ งยนต์จำกเชือ้ เพลิงดีเซลมำเป็นเครือ่ งยนต์
NGV อย่ำงเดียว โดยไม่ตอ้ งทำกำรดัดแปลงชิน้ ส่วนต่ำงๆ
ของเครือ่ งยนต์และไม่ตอ้ งใช้ชุดอุปกรณ์ก๊ำซ เพียงเปลีย่ นเป็น
เครือ่ งยนต์ NGV โดยเพิม่ ถังก๊ำซ NGV และอุปกรณ์ลดวำม
ดัน (Regulator) เพือ่ ลดควำมดันก๊ำซก่อนเข้ำเครือ่ งยนต์

4. งำนติดตัง้ ถัง NGV เพิม่ เติมสำหรับ
รถยนต์ทใ่ี ช้ระบบก๊ำซ NGV อยู่แล้ว

ลูกค้ำทีม่ คี วำมประสงค์จะเพิม่ ถังก๊ำซ NGV เนื่องจำกถังก๊ำซ
NGV ของเดิมทีม่ อี ยู่ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน

2.1.2 ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
บริษทั ฯ เริม่ ให้บริกำรจำหน่ ำยรถยนต์ และศูนย์บริกำรซ่อมเครื่องยนต์มำตรฐำนรถยนต์มติ ซูบชิ อิ ย่ำง
เป็ นทำงกำรในปี 2554 ภำยใต้สญ
ั ญำผูจ้ ำหน่ ำยระหว่ำงบริษทั ฯ กับ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด (“มิตซูบชิ ”ิ ) (“สัญญำผู้จำหน่ ำยฯ”) (โปรดดูสรุปสัญญำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น) โดยมี
โชว์รมู และศูนย์บริกำรอยู่ทถ่ี นนติวำนนท์ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นอกจำกกำรเป็ นผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ลงนำมในสัญญำศูนย์ซ่อมสีและตัวถังกับ มิตซูบชิ ิ
โดยบริษทั ฯ มีศนู ย์บริกำรซ่อมสีและตัวถังอยู่ทโ่ี รงงำนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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บริษทั ฯ มียอดจำหน่ ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ สำหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 2556 และ
งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 ดังนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทรถ

2554

2555

2556

งวดหกเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

จานวน
(คัน)

จานวน
(คัน)

จานวน
(คัน)

จานวน
(คัน)

รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล

-

73

346

110

รถกระบะ

-

63

364

141

รถอเนกประสงค์ (SUV)

-

20

223

53

ทีม่ ำ : บริษทั ฯ

โชว์รมู และศูนย์บริกำรมิตซูบชิ ิ

2.1.3 ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจกำรค้ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้ำนสะดวกซือ้ และธุรกิจ
ค้ำกระจกและแบตเตอรี่
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2.2

การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำของบริษทั ฯ สำมำรถแบ่งออกได้ดงั นี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักโดยเอกชน
 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

 ปตท. ซึง่ เป็นผูด้ ำเนินกิจกำรท่อจัดจำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ

 ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์

 บุคคลทัวไปที
่ ใ่ ช้รถยนต์ทใ่ี ช้ก๊ำซ NGV เป็นเชือ้ เพลิง
 ผูป้ ระกอบกิจกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซ NGV เป็นเชือ้ เพลิง

 ธุรกิจออกแบบ รับเหมำ ติดตัง้ และซ่อมบำรุง
อุปกรณ์ก๊ำซ NGV

 ปตท. ซึง่ เป็นผูด้ ำเนินกิจกำรท่อจัดจำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ
 ผูป้ ระกอบกำรสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV

 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์
- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถยนต์

 ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่
 สหกรณ์แท็กซี่ หน่วยงำนรำชกำร และบริษทั เอกชน

- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถบรรทุก

 รถบรรทุก รถพ่วง และผูป้ ระกอบกำรขนส่ง

2. ธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์

 ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่
 บริษทั และผูป้ ระกอบกำรทัวไป
่

3. ธุรกิจอื่นๆ

 ธุรกิจค้ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ - สถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติเอกชน
 ธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อ - ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่
 ธุรกิจค้ำกระจกและแบตเตอรี่ - ผูป้ ระกอบกำรรำยย่อยใน
ประเทศลำว

สำหรับโครงกำรในอนำคต บริษทั ฯ มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยสำหรับโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรม คือ โรงงำนอุตสำหกรรมทีอ่ ยู่นอกแนวท่อก๊ำซ
2.2.2 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีกำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำและบริกำรแบ่งตำมประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้
2.2.2.1 ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
(1) ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษัทฯ ให้บริกำรอัดก๊ำซธรรมชำติท่สี ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติห ลักของบริษัทฯ ที่
อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
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แผนภำพแสดงขัน้ ตอนกำรอัดก๊ำซธรรมชำติ
ระบบท่อจัดจำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ
(Distribution Pipeline)

สถำนีควบคุมควำมดัน
และวัดปริมำณก๊ำซ
Metering and
Regulating Station)
สถำนีควบคุมควำมดัน
และวัดประมำณกำซ
MeteringStation)

จุดเติมก๊ำซเพื่อขนส่ง
(Trailer Bay)
ตูจ้ ่ำยก๊ำซ
(Dispenser Bay)

สถำนีอดั ก๊ำซธรรมชำติ
(CompressorStation)

รถขนส่งก๊ำซ NGV

กำรอัดก๊ำซของสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักเริม่ จำกก๊ำซจำกท่อก๊ำซธรรมชำติจะไหล
เข้ำสู่สถำนีควบคุมควำมดันและวัดปริมำณก๊ำซ โดยมีมเิ ตอร์วดั ปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่เี ข้ำ
หลังจำกนัน้ ก๊ำซธรรมชำติจะถูกสูบเข้ำไปที่สถำนีอดั ก๊ำซธรรมชำติเ พื่อเพิม่ ควำมดัน และถูก
ส่งไปทีจ่ ุดเติมก๊ำซธรรมชำติเพื่อขนส่งไปทีร่ ถขนส่งก๊ำซ NGV ซึง่ ปตท. ตกลงจ่ำยค่ำอัดก๊ำซ
ตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติทจ่ี ่ำยให้รถขนส่งก๊ำซเพื่อขนส่งไปยังสถำนีบริกำรลูกต่อไป
บริษทั ฯ มีขอ้ กำหนดตำมเงื่อนไขของสัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ ขัน้ ต่ ำจำนวน 350 ตันต่อวัน
โดยกระบวนกำรตรวจวัดปริมำณก๊ำซนัน้ พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัทฯ ได้ทำกำร
ตรวจวัดร่วมกันทุกสิ้นเดือนที่สถำนีค วบคุมควำมดันและวัดปริมำณก๊ำซ (Metering and
Regulating Station) หลังจำกนัน้ บริษทั ฯ จะส่งใบเรียกเก็บเงินทุกสิน้ เดือน
(2) ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
บริษัทฯ มีรถขนส่งก๊ำซ NGV ประจำทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก เพื่อขนส่งก๊ำซ
NGV ให้แก่สถำนีบริกำรก๊ำซ ปตท. ณ สิน้ 30 มิถุนำยน 2557 บริษัทฯ มีรถหัวลำก 18 คัน
และหำงตูข้ นส่งจำนวน 88 คัน ตำมรำยละเอียดดังนี้

2554

2555

2556

งวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่
30 มิ ถนุ ายน 2557

12

15

18

18

- ขนำด 8.0 ตัน

8

8

8

8

- ขนำด 4.5 ตัน

0

0

15

15

- ขนำด 4.2 ตัน

1

1

1

1

- ขนำด 3.5 ตัน

50

59

64

64

รถหางตู้ขนส่งรวม

59

68

88

88

จานวนรถ
(คัน)
รถหัวลำก

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รถหำงตูข้ นส่ง

ทีม่ ำ : บริษทั ฯ

บริษทั ฯ จะมีกำรบันทึกปริมำณก๊ำซทีจ่ ดั ส่งทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ NGV และรวบรวมเพื่อส่ง
ใบเรียกเก็บเงินทุกสิน้ เดือน
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(3) ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ จำหน่ำยก๊ำซ NGV ทีส่ ถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ทีอ่ ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
โดยบริษัทฯ มีวธิ กี ำรชำระเงินแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ ชำระทันทีเมื่อเติมก๊ำซ และชำระ
ล่วงหน้ำ (Pre-Paid)
 ชำระทันทีเมื่อเติมก๊ำซ
ลูกค้ำจะชำระเงินทีจ่ ุดเติมก๊ำซ เมื่อได้รบั กำรเติมก๊ำซ NGV ตำมคำสังเรี
่ ยบร้อยแล้ว
 ชำระล่วงหน้ำ (Pre-Paid)
ลูกค้ำจะชำระเงินล่วงหน้ำกับทำงบริษัทฯ โดยเมื่อลูกค้ำมำใช้บริกำรเติมก๊ำซ NGV
บริษทั ฯ จะหักเงินทีล่ ูกค้ำชำระล่วงหน้ำไว้ตำมจำนวนเงินทีล่ ูกค้ำเติมก๊ำซ ประเภทของ
ลูกค้ำทีช่ ำระเงินล่วงหน้ำ ได้แก่ ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง บริษทั เอกชน เป็ นต้น
(4) ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
กำรจัดจำหน่ำยในธุรกิจนี้ แบ่งเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
 ช่องทำงกำรรับงำน
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรรับงำนจำกลูกค้ำโดยตรงเท่ำนัน้ โดยมีช่องกำรทำงกำรรับงำน
แบ่งเป็ น 2 วิธี ได้แก่ กำรประมูลงำน และกำรรับกำรว่ำจ้ำงโดยตรง
ก. กำรประมูลงำน
บริษทั ฯ จะเข้ำร่วมประมูลงำน โดยบริษทั ฯ จะนำข้อกำหนดโครงกำร (Term of
Reference (TOR)) มำวิเครำะห์และประเมินผลตอบแทนจำกโครงกำร หำกบริษทั ฯ
พิจำรณำว่ำบริษทั ฯ มีโอกำสในกำรชนะกำรประมูลและสำมำรถสร้ำงกำไรทีเ่ หมำะสม
บริษัทฯ จะพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรเข้ำร่วมประมูลและจัดทำข้อเสนอโครงกำร ส่วนใหญ่
งำนจะมีมูล ค่ ำ ขนำดใหญ่ หรือ มีผู้ว่ ำ จ้ำ งเป็ น หน่ ว ยงำนรำชกำรหรือ รัฐ วิส ำหกิจ
นอกจำกนัน้ หำกได้รบั คัดเลือกเป็ นผู้ดำเนินงำนโครงกำร บริษัทฯ ต้องมีกำรวำง
วงเงินค้ำประกันเพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำตลอดอำยุของสัญญำ
ข. กำรรับกำรว่ำจ้ำงโดยตรง
บริษทั ฯ จะรับงำนโดยตรงจำกลูกค้ำโดยกำรเปิ ดใบสังซื
่ อ้ (Purchasing Order)
ส่วนใหญ่งำนประเภทนี้จะเป็ นกำรว่ำจ้ำงจำกบริษทั เอกชน
 กำรปฏิบตั งิ ำน
กำรให้บริกำรในธุรกิจนี้ บริษทั ฯ มุ่งเน้นกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเองเพื่อให้มนใจในกำร
ั่
ควบคุมคุณภำพงำนและระยะเวลำกำรส่งมอบให้เป็ นไปตำมทีผ่ วู้ ่ำจ้ำงกำหนด โดยจะเป็ น
กำรด ำเนิ น งำนในพื้ น ที่ข องลู ก ค้ ำ และมี ก ำรก ำหนดควำมก้ ำ วหน้ ำ ของงำนเป็ น
รำยละเอียดของงำนเป็ นงวดๆ โดยบริษทั ฯ จะได้รบั ค่ำจ้ำงชำระค่ำบริกำรเป็ นงวดๆ เมื่อ
ดำเนินงำนตำมรำยละเอียดของงำนเสร็จเรียบร้อยและได้รบั กำรตรวจรับงำนจำกผูว้ ่ำจ้ำง
อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทฯ พิจำรณำว่ำเป็ นขอบเขตงำนทีส่ ำมำรถควบคุมคุณภำพ
งำนได้และจำเป็ นต้องใช้บุคลำกรจำนวนมำก หรือมีระยะเดินทำงทีค่ ่อนข้ำงไกล บริษทั ฯ
อำจจะว่ำจ้ำงช่วงให้กบั ผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น ดำเนินกำรแทน เช่น งำนบำรุงรักษำสถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV ในเขตพืน้ ทีภ่ ำคเหนือหรือภำคกลำง เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม กำรว่ำจ้ำง
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ช่วงจะต้องไม่ขดั แย้งกับสัญญำว่ำจ้ำงหลัก ซึง่ บริษทั ฯ จะคัดเลือกผูร้ บั เหมำช่วงที่มกี ำร
ปฏิบตั งิ ำนได้ตำมมำตรฐำนของผูว้ ่ำจ้ำง โดยบริษทั ฯ มีกำรกำหนดเงื่อนไขทีส่ ำคัญต่ำงๆ
ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น ขอบเขตงำน กำรส่งมอบงำน และบทปรับ เป็ นต้น ทัง้ นี้ มูลค่ำกำร
จัดจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วงในปี 2555 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 เท่ำกับ
37.16 ล้ำนบำท และ 39.39 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
 กำรรับประกันผลงำน
ภำยหลัง จำกกำรส่ ง มอบงำนตำมก ำหนดเรีย บร้ อ ยแล้ ว โดยทัว่ ไปผู้ ว่ ำ จ้ ำ งจะ
กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรับประกันผลงำนเป็ นเวลำ 1 ปี นับจำกวันสุดท้ำยที่ส่งมอบงำน
โดยในวันลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงฯ อำจมีกำรกำหนดให้บริษทั ฯ นำหลักประกัน
เป็ นหนังสือค้ำประกันมำมอบไว้แก่ผวู้ ่ำจ้ำงเพื่อประกันกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำว่ำจ้ำง
(5) ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษัทฯ ให้บริกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ท่สี ถำนีบริกำรของบริษัทฯ โดยแบ่งตำม
ประเภทบริกำรดังนี้
ประเภทบริ การ

สถานที่ บริ การ

(1) ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถยนต์
 ระบบก๊ำซในรถยนต์ “สแกน พำวเวอร์ พลัส"

โรงงำนไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

 ระบบก๊ำซในรถยนต์อ่นื ๆ

ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบำรุงก๊ำซ สำขำชินเขต
ซอยชินเขต ถนนงำมวงศ์วำน กรุงเทพฯ

(2) ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊ำซสำหรับรถขนส่ง

โรงงำนไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

2.2.2.2 ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
นอกจำกบริษัท ฯ มีโชว์รูมและศูนย์บริกำรซ่อมบำรุงรถยนต์มิตซูบิชทิ ่ถี นนติวำนนท์ ตำบล
บำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แล้ว บริษัทฯ ยังมีกำรโฆษณำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และบริ ษั ท ฯ ได้ ส ร้ ำ งเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น กำรจ ำหน่ ำ ยรถยนต์ มิ ต ซู บิ ชิ ข้ึ น มำโดยเฉพำะที่
www.scanmitsu.com อีก ทัง้ บริษัทฯ ยัง มีกำรจัดแสดงสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำชัน้ นำ เพื่อเป็ นช่อ ง
ทำงกำรจัดจำหน่ำยกับลูกค้ำรำยย่อย
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2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
2.2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจเกีย่ วเนื่องแบบครบวงจร ทัง้ นี้ภำพรวม
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทยสำมำรถอธิบำยได้ดงั นี้
กำรสำรวจและผลิต และจัดหำ
ก๊ำซธรรมชำติ

แหล่งก๊ำซธรรมชำติ
ในประเทศ

ธุรกิจจัดจำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ธุรกิจระบบท่อจัดจำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ

ก๊ำซอีเทน
ก๊ำซโพรเพน
ก๊ำซปโตรเลียมเหลว
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

„ ก๊ำซธรรมชำติ
„ ก๊ำซธรรมชำติ

แหล่งก๊ำซธรรมชำตินำเข้ำ
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
แหล่งก๊ำซธรรมชำตินำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศในรูป LNG





 ลูกค้ำปโตรเคมี
 ลูกค้ำอุตสำหกรรม
 หน่วยธุรกิจน้ำมัน





กฟผ.
ผู้ผลิตไฟฟำอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟำรำยเล็ก
ลูกค้ำอุตสำหกรรม

 ธุรกิจ NGV

„ ก๊ำซธรรมชำติ

ปจั จุบนั ประเทศไทยมีแหล่งก๊ำซธรรมชำติทม่ี ำจำก 3 แหล่ง ได้แก่
แหล่ ง ก๊ ำ ซธรรมชำติใ นประเทศ จำกทะเลอ่ ำ วไทย แหล่ ง น้ ำ พอง อ ำเภอน้ ำ พอง จัง หวัด
ขอนแก่น แหล่งภูฮ่อม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธำนี
แหล่งก๊ำซธรรมชำตินำเข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ได้แก่ จำกแหล่งยำดำนำ และแหล่งเยตำกุน
ของสหภำพพม่ำ
แหล่ งก๊ ำ ซธรรมชำตินำเข้ำ จำกต่ ำ งประเทศในรู ป ก๊ำ ซธรรมชำติเ หลว (LNG) เช่ น จำก
ตะวันออกกลำง อเมริกำใต้ และออสเตรเลีย

ก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติประกอบไปด้วยก๊ำซต่ำงๆ หลำยชนิด ซึ่งก๊ำซดังกล่ำว
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรคัดแยกที่โรงแยกก๊ำซ เพื่อ
แยกสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน อำทิ ก๊ำซมีเทน ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน ก๊ำซปิ โตรเลียม
เหลว ก๊ ำซโซลีน ธรรมชำติ และก๊ ำซคำร์บ อนไดออกไซด์ โดยก๊ำ ซต่ ำ งๆ เหล่ ำนี้ สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องได้ดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์
ก๊ำซมีเทน

การนาไปใช้
ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและควำมร้อนในโรงงำนอุตสำหกรรม ใช้
เป็นวัตถุดบิ ในกำรผลิตปุ๋ยเคมี และเมือ่ นำไปอัดใส่ถงั ด้วยควำมดันสูง จะเรียกว่ำ “ก๊ำซ
ธรรมชำติอ ัด ” (CNG) สำมำรถใช้เป็ น เชื้อ เพลิงในรถยนต์ รู้จกั กัน ในชื่อว่ำ “ก๊ำซ
ธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ (NGV)”
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ผลิ ตภัณฑ์

การนาไปใช้

ก๊ำซอีเทน

ใช้เป็ น วัตถุดิบในอุ ตสำหกรรมปิ โตรเคมี โดยเป็ นสำรตัง้ ต้น สำหรับผลิต เม็ดพลำสติก
โพลิเอทิลนี (PE) เพื่อใช้ผลิตถุงพลำสติก หลอดยำสีฟนั ขวดพลำสติกใส่แชมพู เส้นใย
สังเครำะห์ชนิดต่ำงๆ ทีจ่ ะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

ก๊ำซโพรเพน

ใช้เป็ น วัตถุดิบในอุ ตสำหกรรมปิ โตรเคมี โดยเป็ นสำรตัง้ ต้น สำหรับผลิต เม็ดพลำสติก
โพลิโพรพิลนี (PP) เพือ่ ใช้ผลิตยำงสังเครำะห์ หม้อแบตเตอรี่ กำว และสำรเพิม่ คุณภำพ
น้ำมันเครือ่ ง

ก๊ำซบิวเทน

ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีโดยเป็ นสำรตัง้ ต้นสำหรับผลิตสำรเติมแต่ งเพื่อ
เพิม่ ค่ำออกเทนในน้ ำมันเบนซินแทนตะกัว่ (MTBE) ยำงสังเครำะห์และเม็ดพลำสติก
ABS

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว

ใช้เป็นเชือ้ เพลิงหรือก๊ำซหุงต้มในครัวเรือน เชือ้ เพลิงในรถยนต์ เชือ้ เพลิงให้ควำมร้อนใน
โรงงำนอุตสำหกรรม และใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ

อยู่ในสถำนะที่เป็ น ของเหลว ใช้เป็ น ส่ ว นผสมของผลิต ภัณฑ์น้ ำมัน ส ำเร็จรูป ใช้เป็ น
วัตถุดบิ ผลิตตัวทำละลำย และเป็นวัตถุดบิ ในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

เป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ไี ด้ร บั จำกกระบวนกำรแยกก๊ำ ซคำร์บ อนไดออกไซด์อ อกจำกก๊ ำ ซ
ธรรมชำติ ใช้ใ นอุ ต สำหกรรมหล่ อ เหล็ก อุ ต สำหกรรมถนอมอำหำร อุ ต สำหกรรม
เครื่องดื่ม (น้ ำอัดลมและเบียร์) ใช้ทำน้ ำยำดับเพลิง ฝนเทียม น้ ำแข็งแห้ง หรือนำไปใช้
สร้ำงควันในอุตสำหกรรมบันเทิง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงก๊ำซธรรมชำติสำหรับรถยนต์ (Natural Gas Vehicle (NGV)) และก๊ำซ
ปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas (LPG))1
ก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ (NGV) เกิดจำกกำรนำก๊ำซธรรมชำติ อันเป็ นสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน มีองค์ประกอบของก๊ำซมีเทน (Methane) เป็ นส่วนใหญ่ มำอัดจนมีควำมดันสูงประมำณ
3,000 ปอนด์ต่ อตำรำงนิ้ว แล้ว นำมำบรรจุ ใส่ถัง ในรูป ก๊ำ ซธรรมชำติอดั เพื่อ นำมำเป็ นเชื้อ เพลิง ใช้
ทดแทนน้ ำ มัน เบนซิ น หรื อ ดี เ ซลในรถยนต์ ป ระเภทต่ ำ งๆ ซึ่ ง สำกลเรี ย กว่ ำ ก๊ ำ ซธรรมชำติ อ ั ด
(Compressed Natural Gas (CNG))
ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) หรือ “ก๊ำซหุงต้ม ” เป็ นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนทีไ่ ด้จำกกำร
แยกน้ำมันดิบในโรงกลันน
่ ้ ำมัน หรือกำรแยกก๊ำซธรรมชำติในโรงแยกก๊ำซ มีสถำนะเป็ นของเหลว ต้อง
ทำให้เป็ นก๊ำซก่อนนำไปใช้งำน มีองค์ประกอบของก๊ำซโพรเพน ( Propane ) เป็ นส่วนใหญ่ จึงเป็ นก๊ำซ
ทีห่ นักกว่ำอำกำศ โดยตัว LPG เองไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ เช่นเดียวกับก๊ำซธรรมชำติ แต่เนื่องจำกเป็ นก๊ำซที่
หนักกว่ำอำกำศจึงมีกำรสะสมและลุกไหม้ได้ง่ำย ดังนัน้ จึงมีขอ้ กำหนดให้เติมสำรมีกลิน่ เพื่อเป็ นกำร
เตือนภัยหำกเกิดกำรรัวไหล
่
LPG ส่วนใหญ่จะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในครัวเรือนและกิจกำรอุตสำหกรรม โดย
บรรจุเป็ นของเหลวใส่ถงั ที่ทนควำมดันเพื่อให้ขนถ่ำยง่ำย นอกจำกนี้ ยังนิยมใช้แทนน้ ำมันเบนซินใน
รถยนต์ เนื่องจำกรำคำถูกกว่ำ และมีค่ำออกเทนสูงถึง 105 RON LPG

1

ควำมแตกต่ำงของ NGV กับ LPG, www.eppo.go.th
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คุณสมบัตขิ องก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้
ก๊าซ NGV

ก๊าซ LPG

ควำมปลอดภัย

NGV เป็นเชือ้ เพลิงทีป่ ลอดภัยทีส่ ุด เมือ่ เทียบ
กับ LPG น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล
เนื่องจำกเป็นเชือ้ เพลิงทีเ่ บำกว่ำอำกำศ ดังนัน้
เมือ่ เกิดกำรรัวไหลจะกระจำยตั
่
วขึน้ สูช่ นั ้
บรรยำกำศด้ำนบนอย่ำงรวดเร็ว ไม่เกิดกำร
สะสมตัวเหมือน LPG รวมถึงขีดจำกัดกำรติด
ไฟและอุณหภูมติ ดิ ไฟด้วยตัวเองจะสูงกว่ำ
เชือ้ เพลิงชนิดอื่น

LPG เป็นก๊ำซทีอ่ นั ตรำยกว่ำก๊ำซ NGV
เนื่องจำกเป็นก๊ำซทีห่ นักกว่ำอำกำศ เมือ่ เกิด
กำรรัวไหลจะเกิ
่
ดกำรสะสมตัวตำมพืน้ ล่ำง และ
สำมำรถลุกติดไฟได้ถำ้ เกิดประกำยไฟ รวมถึง
ขีดจำกัดกำรติดไฟและอุณหภูมติ ดิ ไฟต่ำกว่ำ
ก๊ำซ NGV

ระบบกำรจัดจ่ำย

ระบบกำรขนส่ง NGV มี 2 รูปแบบ
1) ขนส่งผ่ำนทำงระบบท่อส่งก๊ำซ โดยสถำนี
ทีใ่ ช้กำรขนส่งทำงระบบท่อจะต้องเป็น
สถำนีทอ่ี ยูต่ ำมแนวทอส่งก๊ำซ ซึง่ เป็น
ระบบทีช่ ่วยลดภำระค่ำขนส่งลงได้ แต่ตอ้ ง
มีกำรลงทุนติดตัง้ ระบบมิเตอร์เพือ่ วัด
ปริมำณก๊ำซ
2) ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ซึง่ สถำนีทไ่ี ม่อยู่
ตำมแนวท่อส่งก๊ำซจำเป็นต้องให้
รถบรรทุกห้วลำก (Trailer) และรถบรรทุก
หกล้อวิง่ ขนส่ง โดยกำรขนส่งแต่ละเทีย่ ว
ของรถหัวลำกจะบรรทุกก๊ำซได้ประมำณ
3.50 ตัน กำรขนส่งนี้รถบรรทุกจะวิง่ เติม
ก๊ำซจำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
และวิง่ ไปส่งทีส่ ถำนีลกู

LPG จะใช้กำรขนส่งโดยรถบรรทุกจำกคลัง
ก๊ำซแต่ละแห่งไปยังสถำนีเติมก๊ำซ LPG ซึง่
กำรขนส่งส่วนใหญ่ลกู ค้ำจะเป็นผูน้ ำรถบรรทุก
มำเติมก๊ำซทีค่ ลังเอง และรถบรรทุกทีใ่ ช้ส่วน
ใหญ่เป็นรถขนำด 8 ตัน

กำรนำมำใช้กบั
เครือ่ งยนต์

NGV สำมำรถนำมำใช้กบั เครือ่ งยนต์เบนซิน
และดีเซล สำหรับเครือ่ งยนต์เบนซิน กำรใช้
NGV จะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ
1) ระบบดูดก๊ำซ จะมีกำรทำงำนคล้ำยกับ
ระบบคำร์บเู รเตอร์ของเครือ่ งยนต์เบนซิน
โดยจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตัง้ อุปกรณ์
ประมำณ 38,000 – 45,000 บำท
2) ระบบฉีดก๊ำซ เป็นระบบทีม่ ี ECU ควบคุม
กำรจ่ำยก๊ำซตำมลำดับกำรจุดระเบิดของ
เครือ่ งยนต์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตัง้
อุปกรณ์ประมำณ 58,000 – 65,000 บำท
ส่วนอัตรำควำมสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง NGV อยู่ท่ี
15.26 กิโลเมตรต่อกิโลกรัม ซึง่ เป็นอัตรำ
สิน้ เปลืองเฉลีย่ ของกำรวิง่ ทดสอบในเมือง นอก
เมือง และบนทำงด่วน (โครงกำรทดสอบ
รถยนต์ใช้ NGV LPG และเบนซิน โดยกรม
ธุรกิจพลังงำน)

LPG สำมำรถนำมำใช้กบั เครือ่ งยนต์เบนซิน
และดีเซลเช่นเดียวกับ NGV โดยกำรนำมำใช้
เครือ่ งยนต์เบนซิน จะมี 2 ระบบเช่นเดียวกับ
NGV คือ
1) ระบบดูดก๊ำซ ซึง่ จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดตัง้ อุปกรณ์ประมำณ 15,000 – 28,000
บำท
2) ระบบฉีดก๊ำซ ซึง่ จะมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
ติดตัง้ อุปกรณ์ประมำณ 35,000 – 43,000
บำท
ส่วนอัตรำควำมสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง LPG อยู่ท่ี
11.10 กิโลเมตรต่อลิตร ซึง่ เป็นอัตรำสิน้ เปลือง
เฉลีย่ ของกำรวิง่ ทดสอบในเมือง นอกเมือง และ
บนทำงด่วน (โครงกำรทดสอบรถยนต์ใช้ NGV
LPG และเบนซิน โดยกรมธุรกิจพลังงำน)
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(1) นโยบายของรัฐบาล ต่อก๊าซ NGV และก๊าซ LPG
นโยบายของรัฐบาลต่อก๊าซ NGV
ก๊ำซ NGV ได้รบั กำรสนับสนุนให้เป็ นเชือ้ เพลิงทำงเลือกสำหรับรถยนต์เพื่อทดแทนกำรใช้
น้ำมันซึง่ มีรำคำเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง โดยแนวนโยบำยของภำครัฐทีใ่ ห้กำรสนับสนุ นกำรใช้
ก๊ำซ NGV เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมัน ปรำกฏตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2536 :
2543 :
:
2545 :

2548 :
2550 :
:

2551 :
2552 :
:

:
:
2553 :
2554 :
:

2555 :

ริเริม่ นำก๊ำซ NGV ใช้กบั รถประจำทำง ขสมก. 82 คัน
เริม่ โครงกำรแท็กซี่ NGV 1,000 คัน
มติคณะรัฐมนตรี (“ครม.”) กำหนดรำคำก๊ำซ NGV เท่ำกับร้อยละ 50 ของ
รำคำดีเซล
ปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ตำมลำดับขัน้ จนถึงร้อยละ 65 ของรำคำน้ำมัน
เบนซิน 91 ในปี 2552 โดยมีเพดำนรำคำ 10.34 บำท (รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิง
ลิตรละ 14.00–15.00 บำท)
กำหนดกำรใช้ก๊ำซ NGV ทดแทนน้ำมันร้อยละ 10 ขยำยสถำนีจำก 31 เป็ น
180 แห่งในปี 2551
คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (“กพช.”) มีมติให้รำคำก๊ำซ NGV
สะท้อนต้นทุนจริง
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (“สนพ.”) ขอควำมร่วมมือให้ขำยก๊ำซ
NGV 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2550 – 2551 จำกนัน้ จึงปรับรำคำเป็ น
12.00 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 และ 13.00 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2553
และสะท้อนต้นทุนจริงในปี 2554 เป็ นต้นไป
ครม. มีมติสง่ เสริมก๊ำซ NGV ทดแทนน้ำมันให้ได้รอ้ ยละ 20
ครม. มีมติให้ชะลอกำรปรับรำคำก๊ำซ NGV ตำมนโยบำยเดิม
ครม. มีมติให้ตรึงรำคำขำยก๊ำซ NGV ที่ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม จนถึง
สิงหำคม 2553 โดยยังต้องขยำยสถำนีและให้ คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำย
พลังงำน (“กบง.”) ดำเนินกำรชดเชยรำคำขำยปลีกทีต่ ่ำกว่ำทุน
ครม. มีมติให้ กบง. มีอำนำจกำกับรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV เช่นเดียวกับ
น้ำมันเชือ้ เพลิง
มติ กพช. อนุมตั เิ งินกองทุนน้ำมันชดเชยรำคำก๊ำซ NGV 2.00 บำทต่อ
กิโลกรัม ไม่เกิน 300.00 ล้ำนบำทต่อเดือน
มติ ครม. ตรึงรำคำก๊ำซ NGV และชดเชย กิโลกรัมละ 2.00 บำทต่อไป
มติ ครม. ตรึงรำคำก๊ำซ NGV และชดเชย กิโลกรัมละ 2.00 บำทต่อไป
มติ ครม. ตรึงรำคำก๊ำซ NGV และชดเชย กิโลกรัมละ 2.00 บำท ถึง 15
มกรำคม 2555 และให้ปรับขึน้ เดือนละ 0.50 บำท จนถึง ธันวำคม 2555
พร้อมกับปรับลดเงินชดเชย
มติ กพช. ตรึงรำคำก๊ำซ NGV ที่ 10.50 บำท พร้อมยกเลิกเงินชดเชย

ทีม่ ำ : เอกสำรเผยแพร่ “เข้ำใจ จึงรูท้ นั NGV” จัดทำโดย บริษทั ปตท. จำกัด (มหำชน)
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รำคำ (บำทต่อกิโลกรัม)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

ทีม่ ำ: สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ทีผ่ ่ำนมำ ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับขึน้ รำคำ
ขำยปลีกก๊ำซ NGV ขึ้น 1 บำทต่ อกิโลกรัมจำกเดิมรำคำ 10.50 บำทต่ อกิโลกรัม เป็ นรำคำ
11.50 บำทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง และลดภำระกำรอุดหนุนรำคำจำก ปตท.
เพื่อนำรำยได้ไปขยำยสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV โดยกำหนดให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557
เป็ นต้นไป2
โครงสร้างราคาของก๊าซ NGV
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2554 ครม. ได้มมี ติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 23
กุมภำพันธ์ 2554 ซึง่ เห็นชอบกำรกำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ ดังนี้

2

ข่ำว “รำคำแก๊สแอลพีจี ภำคขนส่งและเอ็นจีวใี นเช้ำวันนี้ (1ตุลำคม 2557) หลังทีป่ ระชุม กบง.มีมติปรับขึน้ รำคำเพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงมำกขึน้ ” สำนักข่ำวกรมประชำสัมพันธ์, www.thainews.psd.go.th
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ต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

Pool Gas + Pool Gas + S + TdZone 1+3 +Tc
แหล่งก๊ำซธรรมชำติใน
ประเทศ

สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV

ค่าบริการขนส่งทางท่อ
สถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติหลัก

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ

(Mother Station)

แหล่งก๊ำซธรรมชำตินำเข้ำ
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน

จัดส่งก๊ำซ

ท่อจัดจำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ

แหล่งก๊ำซธรรมชำตินำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศในรูป LNG

สถำนีบริกำรลูก
(Daughter Station)
สถำนีบริกำรตำมแนวท่อ
(Conventional Station)

ลูกค้ำรถยนต์
และรถขนส่ง

สถำนีบริกำร
ก๊ำซ NGV อื่น

ราคาเ ลี่ยเนื้อก๊าซ

PNGV = Pool Gas + S + TdZone 1+3 +Tc + ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินกำร
โดย ต้นทุนรำคำก๊ำซ ประกอบด้วย
Pool Gas : รำคำก๊ำซทีจ่ ำหน่ำยให้แก่โรงไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต (กฟผ.)
: ผูผ้ ลิตไฟฟ้ำอิสระ ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก และผู้ใช้ก๊ำซอื่นๆประกอบด้วยก๊ำซจำก
อ่ำวไทยทีเ่ หลือจำกกำรจ่ำยให้โรงแยกก๊ำซ ก๊ำซจำกสหภำพพม่ำ แหล่งยำดำนำ
และแหล่งเยตำกุน ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) และก๊ำซจำกแหล่งอื่นๆ ในอนำคต
มีหน่วยเป็ นบำทต่อล้ำนบีทยี ู
S
: อัตรำค่ำบริกำรสำหรับกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ มีหน่ วยเป็ นบำทต่อล้ำน
บีทยี ู ประกอบด้วย
 S1 คือ ค่ำใช้จ่ ำยสำหรับในกำรจัด หำและค้ำส่งก๊ ำซ รวมค่ำตอบแทนในกำร
ดำเนินกำร
 S2 คือ ค่ำควำมเสีย
่ งในกำรรับประกันคุณภำพก๊ำซและกำรส่งก๊ำซให้ได้ตำม
ปริมำณทีก่ ำหนด ภำยใต้สญ
ั ญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงผูจ้ ดั หำก๊ำซและ
ผูผ้ ลิตก๊ำซ และสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติระหว่ำงผู้จำหน่ ำยก๊ำซและผู้ใช้
ก๊ำซ รวมถึงควำมเสีย่ งอื่นๆ
TdZone 1+3 : อัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซทำงท่อในส่วน Demand Charge สำหรับระบบท่อนอก
ั ่ ร่ ะยอง (Zone 1) และระบบท่อบนฝงั ่ (Zone 3) มีหน่ วยเป็ นบำทต่อล้ำน
ชำยฝงที
บีทยี ู
TC
: อัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซทำงท่อในส่วน Commodity Charge มีหน่ วยเป็ นบำทต่อ
ล้ำนบีทยี ู
ทีม่ ำ : มติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติครัง้ ที่ 2/2556 (ครัง้ ที่ 145)

สถานี บริการก๊าซ NGV
ณ เดือนกรกฎำคม 2557 มีสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ทีเ่ ปิ ดบริกำรแล้ว จำนวนทัง้ หมด 496
สถำนี แบ่งเป็ นสถำนีตำมแนวท่อส่งก๊ำซจำนวน 120 สถำนี สถำนีนอกแนวท่อส่งก๊ำซจำนวน
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356 สถำนี และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักจำนวน 20 สถำนี ครอบคลุม 54 จังหวัด และ
สถำนีทค่ี ำดว่ำจะเปิ ดให้บริกำรในปี 2557-2558 อีก 13 สถำนี3
(2) การใช้กา๊ ซ NGV และก๊าซ LPG ในรถยนต์
ในปี 2556 กำรใช้ก๊ำซ NGV มีกำรขยำยตัวร้อยละ 10.2 มำอยู่ท่ี 307 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต
ต่อวัน เนื่องจำกผู้ใช้รถหันมำใช้ก๊ำซ NGV เป็ นเชื้อเพลิงมำกขึน้ จำกรำคำที่ถูกกว่ำน้ ำมัน
เชือ้ เพลิง โดยรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ยังคงถูกตรึงรำคำไว้ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัม ตัง้ แต่
วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็ นต้นมำ โดย ณ เดือนธันวำคม 2556 มีจำนวนรถที่ใช้ก๊ำซ NGV
ทัง้ สิน้ 438,821 คัน ทดแทนน้ำมันเบนซินร้อยละ 21.1 และทดแทนน้ำมันดีเซลได้รอ้ ยละ 5.14
กำรใช้น้ ำมันภำคขนส่งทำงบกในช่วงเดือนมกรำคม – เดือนเมษำยน ปี 2557 เพิม่ ขึน้
จำกปี 2556 ร้อยละ 2.3 โดยเป็ นกำรเพิม่ ขึน้ ของกำรใช้น้ ำมันเชือ้ เพลิงทุกประเภท โดยน้ ำมัน
ดีเซลมีสดั ส่วนกำรใช้สงู สุดคิดเป็ น ร้อยละ 50.2 ของกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่งทำงบก โดยมี
กำรใช้เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 เนื่องจำกกลุ่ม
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลีย่ นเชือ้ เพลิงมำใช้ก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG แทนน้ ำมัน
ดีเ ซล เนื่ อ งจำกรำคำจ ำหน่ ำ ยก๊ ำ ซ NGV และก๊ ำ ซ LPG ภำคขนส่ ง มีร ำคำถู ก กว่ ำ น้ ำ มัน
เชือ้ เพลิง ส่งผลให้กำรใช้ก๊ำซ NGV และก๊ำซ LPG ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.0
และ 12.5 มีกำรใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.6 และร้อยละ 4.9 ตำมลำดับ5
(3) จานวนรถยนต์ปกติ และรถยนต์ใช้กา๊ ซ
ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลจำนวนรถยนต์จดทะเบียนที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV จำนวน
สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV และปริมำณจำหน่ำยก๊ำซ NGV
จานวนรถ NGV (คัน)

จานวน
สถานี
บริ การก๊าซ
NGV

ปริ มาณ
จาหน่ ายก๊าซ
NGV
(ตันต่อเดือน)

เบนซิ น

ดีเซล

OEM(1)

รวม

ธ.ค.-49

20,780

2,326

390

23,496

102

11,700

ธ.ค.-50

47,466

6,349

2,053

55,868

166

31,500

ธ.ค.-51

100,309

23,182

4,244

127,735

303

90,200

ธ.ค.-52

124,186

28,246

9,591

162,023

382

136,784

ธ.ค.-53

158,615

34,435

32,618

225,668

428

182,018

ธ.ค.-54

202,149

40,061

58,371

300,581

465

209,775

3

บทควำม NGV Station,วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 38 ปีท่ี 9 เดือนเมษำยน – มิถุนำยน 2557
รำยงำน สถำนกำรณ์พลังงำนไทยปี 2556 จัดทำโดยศูนย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กระทรวงพลังงำน
5
รำยงำน สถำนกำรณ์กำรใช้น้ำมันและไฟฟ้ำของไทย ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 จัดทำโดยศูนย์พยำกรณ์และสำรสนเทศพลังงำน
สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน
4

ส่วนที่ 2 หน้ำ 30

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
จานวนรถ NGV (คัน)

จานวน
สถานี
บริ การก๊าซ
NGV

ปริ มาณ
จาหน่ ายก๊าซ
NGV
(ตันต่อเดือน)

เบนซิ น

ดีเซล

OEM(1)

รวม

ธ.ค.-55

230,346

42,914

101,597

374,857

483

247,952

ธ.ค.-56

246,483

44,427

147,911

438,821

490

261,151

ก.ค.-57

253,239

45,124

154,662

453,025

496

275,073

หมำยเหตุ : รถ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ รถยนต์ทผ่ี ลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV
โดยตรงจำกโรงงำน
ทีม่ ำ
: สถิติ NGV ในประเทศไทย ณ กรกฎำคม 2557, www.pttplc.com

จำกตำรำงข้ำงต้นพบว่ำ จำนวนรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊ำซ NGV เพิม่ ขึน้ อย่ำงมำกระหว่ำงปี 2549
ถึงเดือนกรกฎำคม 2557 โดยเพิม่ ขึน้ จำกจำนวน 23,496 คันในปี 2549 เป็ นจำนวน 453,025
คัน ในเดือนกรกฎำคม ปี 2557 โดย ณ เดือนกรกฎำคม 2557 รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่
ติดตัง้ ระบบก๊ำซ NGV มีสดั ส่วนมำกทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 55.90
ปตท. คำดกำรณ์ว่ำกำรใช้ NGV ในปี 2557 นี้ จะมีอตั รำกำรเติบโตต่อเนื่อง โดยคำดว่ำ
ในปี 2557 จำนวนรถ NGV จะมีจำนวนประมำณ 60,000 คัน และจำนวนรถ NGV สะสมจะมี
ประมำณ 499,000 คัน ด้วยปริมำณกำรใช้ก๊ำซเฉลีย่ 9,400 ตันต่อวัน หรือ 282,000 ตันต่อ
เดือน6
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ปจั จัยทีค่ ำดว่ำจะมีผลกระทบต่อจำนวนรถยนต์ทต่ี ดิ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV ได้แก่
(1) ราคาน้ามัน
รำคำน้ ำมันมีผลต่ อกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ท่ีติดอุปกรณ์ ก๊ำซ ตัง้ แต่ ปี 2549 –
2555 จำนวนรถยนต์ทต่ี ิดอุปกรณ์ก๊ำซมีทศิ ทำงเดียวกันกับรำคำน้ ำมัน กำรเพิม่ ขึน้ ของรำคำ
น้ำมันจะเป็ นแรงจูงใจในกำรติดอุปกรณ์ก๊ำซเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยน้ำมันทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ รัฐบำลยังคงตรึงรำคำก๊ำซ NGV ไว้ท่ี 10.50 บำทต่อกิโลกรัม ตัง้ แต่
วันที่ 16 สิงหำคม 2555 เป็ นต้นมำ ทำให้ก๊ำซ NGV มีรำคำถูกกว่ำเชือ้ เพลิงชนิดอื่นมำก โดย
หำกคำนวณจำกรำคำเชือ้ เพลิง ณ พฤษภำคม ปี 2557 NGV 1 กิโลกรัม เทียบค่ำควำมร้อนกับ
เชือ้ เพลิงแต่ละชนิดแล้วจะมีรำคำร้อยละ 35.8 ของน้ ำมันดีเซล ร้อยละ20.8 ของน้ ำมันเบนซิน
91 ร้อยละ 19.0 ของน้ำมันเบนซิน 95 และร้อยละ 67.3 ของ LPG

6

บทควำม NGV Sales & Marketing,วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปีท่ี 9 เดือนมกรำคม – มีนำคม 2557
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จำนวนรถ (คัน)
1,400,000

รำคำน้ำมัน (บำทต่อลิตร)
60.00

1,200,000

50.00

1,000,000

40.00

800,000

30.00

600,000

20.00

400,000

10.00

200,000
0

0.00
2549

2550

รถใช้ LPG

2551

2552

รถใช้ NGV

2553
น้ำมันดีเซล

2554

2555

2556

น้ำมันเบนซิน 91

2557
น้ำมันเบนซิน 95

ทีม่ ำ

: รำคำน้ำมันจำกสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนจำนวนรถ NGV จำกบริษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) และจำนวนรถ
LPG จำกกรมกำรขนส่งทำงบก
หมำยเหตุ : รำคำน้ำมันใช้รำคำเฉลีย่ ของปี

ราคาก๊าซ NGV เทียบกับเชื้อเพลิ งอื่น
ดีเซล (HSD)

เบนซิ น 91

ค่ำควำมร้อน NGV ต่อ 1 กก. (บีทยี )ู

=

35,947 ค่ำควำมร้อน NGV ต่อ 1 กก. (บีทยี )ู

= 35,947

ค่ำควำมร้อน HSD ต่อ 1 ลิตร (บีทยี )ู

=

36,722 ค่ำควำมร้อน 91 ต่อ 1 ลิตร (บีทยี )ู

= 32,133

NGV 1 kg รำคำ (บำท/กก.)(1)

=

10.73 NGV 1 kg รำคำ (บำท/กก.) (1)

=

9.39

รำคำ HSD (บำท/ลิตร) (2)

=

29.99 รำคำ 91 (บำท/ลิตร) (2)

=

45.19

คิดเป็นรำคำต่ำกว่ำดีเซลร้อยละ

64.2 คิดเป็นรำคำต่ำกว่ำเบนซิน 91 ร้อยละ

เบนซิ น 95

79.2

ก๊าซ LPG

ค่ำควำมร้อน NGV ต่อ 1 กก. (บีทยี )ู

= 35,947 ค่ำควำมร้อน NGV ต่อ 1 กก. (บีทยี )ู

= 35,947

ค่ำควำมร้อน 95 ต่อ 1 ลิตร (บีทยี )ู

= 31,754 ค่ำควำมร้อน LPG ต่อ 1 ลิตร (บีทยี )ู

= 26,595

NGV 1 kg รำคำ (บำท/กก.) (1)

=

รำคำ 95 (บำท/ลิตร) (2)

=

9.28 NGV 1 kg รำคำ (บำท/กก.) (1)
48.73 รำคำ LPG (บำท/ลิตร) (2)

คิดเป็นรำคำต่ำกว่ำเบนซิน 95 ร้อยละ

81.0 คิดเป็นรำคำต่ำกว่ำ LPG ร้อยละ

=

7.77

=

11.55
22.7

ทีม่ ำ
: ข้อมูลสนับสนุนแผนยุทธศำสตร์ – กระทรวงพลังงำน สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
หมำยเหตุ : (1) รำคำก๊ำซ NGV 1 กิโลกรัม เมือ่ เทียบค่ำควำมร้อนกับเชือ้ เพลิงแต่ละชนิด
(2) รำคำเฉลีย่ เดือนพฤษภำคม 2557

(2) นโยบายพลังงานรัฐบาล
รัฐบำลได้สนับสนุ นให้ก๊ำซ NGV เป็ นทำงเลือกสำหรับเชือ้ เพลิงในรถยนต์ ซึง่ รัฐบำลได้
กำหนดรำคำขำยปลีกของก๊ำซ NGV ที่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ได้แสดง
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ควำมคิดเห็นว่ำรำคำดังกล่ำวยังต่ ำกว่ำต้นทุนที่แท้จริง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เมื่อรวมต้นทุนค่ำ
บริหำรจัดกำรและค่ำขนส่งแล้ว ปตท. ต้องรับภำระขำดทุนอยู่ทป่ี ระมำณ 4 - 5 บำทต่อกิโลกรัม
โดยภำระขำดทุนสะสมจำก NGV ปจั จุบนั อยู่ประมำณ 6 - 7 หมื่นล้ำนบำท เฉลีย่ ปี ละประมำณ
2 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ NGV ของ ปตท.7
จำกประเด็นดังกล่ำว ปตท. วำงแผนที่จะทำควำมเข้ำใจกับสังคมและภำคประชำชนโดยเร็ว
โดยเบือ้ งต้นกำหนดกรอบเวลำภำยใน 1 ปี เพื่อนำไปสู่กำรพิจำรณำปรับรำคำก๊ำซ NGV ขึน้
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง8 และอย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2557 ที่ผ่ำนมำ ที่
ประชุม กบง. มีมติปรับขึน้ รำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ขึน้ 1 บำทต่อกิโลกรัมจำกเดิมรำคำ 10.50
บำทต่อกิโลกรัม เป็ นรำคำ 11.50 บำทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง และลดภำระ
กำรอุดหนุนรำคำจำก ปตท. เพื่อนำรำยได้ไปขยำยสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV โดยกำหนดให้มผี ล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2557 เป็ นต้นไป
อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังคงมุ่งมันขยำยเครื
่
อข่ำยสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV อย่ำงต่อเนื่อง
และเพิม่ ศักยภำพในกำรให้บริกำรของสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV นอกแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
เป็ นสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ตำมแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติควบคู่กนั ไป เพื่อให้สำมำรถรองรับ
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้รถ NGV ทีม่ จี ำนวนมำกขึน้ 9
อย่ำงไรก็ดี จำกข้อจำกัดด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำรในกำรให้บริกำรก๊ำซ NGV ของสถำนีบริกำร
นอกแนวท่อส่งก๊ำซ เช่น กำรทำงำนของสถำนีก๊ำซธรรมชำติหลักตลอด 24 ชัวโมง
่
ข้อจำกัด
ของระบบขนส่งก๊ำซทำงรถยนต์ อำทิ ระยะทำงและปริมำณกำรขนส่งก๊ำซต่อเทีย่ ว ปตท. จึงมี
นโยบำยมุ่งเน้นทีจ่ ะขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ (Ex-Pipeline) เช่นเดียวกับที่ ปตท. ขำย
ก๊ำซให้กบั โรงไฟฟ้ำหรือโรงงำนอุตสำหกรรม โดยเปิ ดโอกำสให้เอกชนทีส่ นใจมำซือ้ ก๊ำซจำก
ปลำยท่อและทำเป็ นสถำนีแนวท่อ หรือจุดเติมก๊ำซตำมแนวท่อ10
2.2.3.2 ภาวะการแข่งขันของธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
กำรลงทุนธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ กำรลงทุนสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
รถขนส่งก๊ำซ NGV และสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ต้องอำศัยเงินลงทุนสูง ที่ดนิ ต้องใช้พ้นื ที่ขนำดใหญ่
อุปกรณ์มรี ำคำสูง ได้แก่ เครีอ่ งอัดก๊ำซธรรมชำติ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เครื่องบรรจุก๊ำซ เป็ นต้น
นอกจำกนัน้ ผูด้ ำเนินกำรจำเป็ นต้องมีควำมเชีย่ วชำญและประสบกำรณ์เกีย่ วกับวิศวกรรม เนื่องจำกก๊ำซ
ธรรมชำติมคี วำมดันสูง หำกไม่มคี วำมเชี่ยวชำญอำจทำให้เกิดอันตรำยต่อระบบท่อของ ปตท. ลูกค้ำ
และชุมชนใกล้เคียงได้
จำกประสบกำรณ์ในธุรกิจกว่ำ 20 ปี บริษทั ฯ จึงเป็ นผูน้ ำในธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ
เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรลงทุนขนำดใหญ่ มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำม
เชีย่ วชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีวศิ วกรรมพลังงำน นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ สำมำรถพัฒนำอุปกรณ์ทน่ี ำมำใช้
ในกำรดำเนิ นธุ ร กิจได้ ได้แ ก่ เครื่อ งอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติ ตู้จ่ำ ยก๊ ำ ซ รถหำงตู้ข นส่ง ซึ่ง ท ำให้บ ริษัท ฯ

7

บทควำม NGV Sales & Marketing, วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปีท่ี 9 เดือนมกรำคม – มีนำคม 2557
“ปิยสวัสดิ ์กำหนดแผน ปตท.ระยะยำวถึงปี 71”, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 28 กรกฎำคม 2557, เว๊บไซต์ www.bangkokbiznews.com
9
บทควำม NGV Sales & Marketing,วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปีท่ี 9 เดือนมกรำคม – มีนำคม 2557
10
บทควำม NGV Sales & Marketing,วำรสำร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปีท่ี 9 เดือนมกรำคม – มีนำคม 2557
8

ส่วนที่ 2 หน้ำ 33

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

สำมำรถลดกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนและดูแลรักษำได้ ส่งผลให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมันในกำร
่
บริกำรของบริษทั ฯ และทำให้เกิดงำนอื่นๆ ตำมมำอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก ปจั จุบนั มีสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักจำนวน
20 สถำนี ปตท. ดำเนิ น งำนเองจ ำนวน 16 สถำนี และ ปตท. ว่ ำ จ้ำ งบริษัท เอกชนในกำรอัด ก๊ ำ ซ
ธรรมชำติจำนวน 4 สถำนี ซึ่งบริษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ได้รบั กำรว่ำจ้ำงจำก ปตท. และแต่ ละบริษัทจะ
รับผิดชอบดูแลในพืน้ ทีข่ องตนเอง
สำหรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV ปจั จุบนั มีบริษทั ทีร่ บั จ้ำงขนส่งก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ประมำณ 5
บริษทั โดยบริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูไ้ ด้รบั กำรว่ำจ้ำงจำก ปตท. อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบำยใน
กำรดำเนินงำนรับจ้ำงขนส่งก๊ำซธรรมชำติสำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักอื่นๆ
สำหรับธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV สำหรับยำนยนต์ ณ เดือนกรกฎำคม 2557 มีสถำนีบริกำร
ทัง้ หมดจำนวน 476 แห่ง ประกอบด้วยสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ 120 แห่ง และสถำนีบริกำรลูก 356
แห่ง
สำหรับ ธุร กิจติด ตัง้ ระบบก๊ำ ซในรถยนต์ มีภำวะกำรแข่ง ขันสูง มีผู้ประกอบกำรหล ำยรำย
ให้บริกำรติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV และ LPG จำกข้อมูลกรมกำรขนส่งทำงบกพบว่ำ ณ เดือนมิถุนำยน
2557 มีผทู้ ไ่ี ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรขนส่งทำงบกเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิง
จำนวน 621 แห่ ง อย่ ำ งไรก็ต ำม มีเ พีย ง 18 แห่ ง ที่ไ ด้ร ับ กำรแนะน ำเป็ น ศูน ย์ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ NGV
มำตรฐำนดีเยี่ยมรับรองโดยคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรติดตัง้ อุปกรณ์ NGV11
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งใน 18 บริษทั ทีไ่ ด้รบั กำรแนะนำเป็ นศูนย์ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ NGV มำตรฐำนดีเยีย่ ม
รำยชื่อบริษัทที่ได้รบั กำรแนะนำเป็ นศูนย์ติดตัง้ อุปกรณ์ NGV มำตรฐำนดีเยี่ยมรับรองโดย
คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรติดตัง้ อุปกรณ์ NGV มีดงั นี้
ผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ

รถยนต์
เบนซิ น

1. บริ ษทั สแกนอิ นเตอร์ จากัด

/

2. บริษทั ส.ศิรแิ สง จำกัด

/

3. บริษทั ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด

/

4. บริษทั โอโตก๊ำซ (ไทยแลนด์) จำกัด

/

5. บริษทั ทำคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

/

6. บริษทั โพลีเทคโนโลยี จำกัด

/

7. บริษทั ก๊ำซเทค เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

/

8. บริษทั เอ็นจีว ี เทคโนโลยี จำกัด

/

9. บริษทั เอ็นจีวพี ลัส(ประเทศไทย) จำกัด

/

10. บริษทั พำรำเมำท์ อินเตอร์เทรด จำกัด

/

11. บริษทั สเทรตไนน์ จำกัด

/

11

ดีเซล

รถขนส่ง
ก๊าซ

เบนซิ น

/

ดีเซล

ก๊าซ

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

คณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรติดตัง้ อุปกรณ์ NGV ประกอบด้วย ตัวแทนจำกกรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรขนส่งทำง
บก และบริษทั ปตท. จำกัด(มหำชน) โดยรับรองเฉพำะรถยนต์เบนซินติดตัง้ NGV ระบบเชือ้ เพลิงทวิ (Bi-fuel) เท่ำนัน้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
รถยนต์

ผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ

เบนซิ น

ดีเซล

รถขนส่ง
ก๊าซ

เบนซิ น

ดีเซล

/

/

12. บริษทั โอ-สุ เนเจอรัล แก๊ส จำกัด

/

13. บริษทั วีอำร์พ ี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เทรดดิง้ จำกัด

/

/

/

/

14. บริษทั สระบุร ี ทรัคเซลล์ จำกัด

/

/

/

/

15. บริษทั เอสสมำร์ท จำกัด (สำขำ 1)

/

16. บริษทั เอสกรุ๊ป เออีซี (ประเทศไทย)

/

17. บริษทั สยำมรำชธำนี คอร์ปอเรชัน่ จำกัด

/

18. บริษทั เอส.โอ.จี กรุ๊ป จำกัด

/

ก๊าซ

/

/

/

ทีม่ ำ : รำยชื่อศูนย์ตดิ ตัง้ มำตรฐำนดีเยี่ยม, www.pttplc.com และรำยชื่อผู้ได้รบั ควำมเห็นชอบให้เป็ นผูต้ ิดตัง้ ระบบก๊ำซ
ธรรมชำติอดั (CNG) เป็นเชือ้ เพลิงจำกกรมกำรขนส่งทำงบก

นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งใน 6 บริษทั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบให้เป็ นทัง้ ผูต้ รวจสอบอุปกรณ์
และถังก๊ ำซและผู้ตรวจสอบกำรติดตัง้ ส่ว นควบและเครื่องอุ ปกรณ์ สำหรับกำรใช้ก๊ ำซธรรมชำติเ ป็ น
เชือ้ เพลิงในรถยนต์ จำกจำนวนบริษทั ทัง้ หมด 113 บริษทั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรมขนส่งทำงบก
โดยมีรำยชื่อดังนี้
(1) บริษทั สแกนอิ นเตอร์ จากัด
(2) บริษทั รำชพฤกษ์ วิศวกรรม จำกัด
(3) บริษทั ควอลิเทคจำกัด
(4) บริษทั พรีเมีย่ มแก๊ส เซอร์วสิ จำกัด
(5) บริษทั ชินโนเมทจำกัด
(6) บริษทั ยนตรกิจ อุตสำหกรรม จำกัด
ทีม่ ำ: รำยชือ่ ผูต้ รวจสอบอุปกรณ์, www.pttplc.com

2.2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
จำกรำยงำนสภำวะอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยปี 2557 (มกรำคม - พฤษภำคม) ของศูนย์
สำรสนเทศยำนยนต์ สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย พบว่ำจำนวนยอดจำหน่ ำยรถยนต์ในประเทศ
ระหว่ำงเดือนมกรำคม – เดือนพฤษภำคม ปี 2557 มีจำนวน 367,112คัน ลดลงร้อยละ 42.16 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ท่ผี ่ำนมำ โดยรถกระบะ 1 ตัน มีจำนวนยอดจำหน่ ำยมำกที่สุด คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 48.68 รถยนต์นงั ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 46.18 และรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1
ตัน) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.11
อย่ำงไรก็ตำม สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยคำดว่ำยอดขำยรถยนต์ในช่วงครึ่งปี หลังจะ
ขยำยตัวประมำณร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก เนื่องจำกควำมคลีค่ ลำยของสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมือง และมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจทีท่ ยอยออกมำ12
12

ข่ำว สถำบันยำนยนต์คำดยอดขำยรถยนต์ปีน้ลี ดลง 5-10%, www.bangkokbiznews.com
ส่วนที่ 2 หน้ำ 35

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ตำรำงแสดงปริมำณจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศตัง้ แต่ปี 2549 – เดือนพฤษภำคม 2557 ตำมประเภทรถยนต์
ปี

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
ม.ค. –พ.ค.2557

รถนัง่
ส่วน
บุคคล
(คัน)

รถเพื่อการพาณิ ชย์(คัน)
รถตู้

195,458
182,767
238,990
238,773
362,561
377,621
683,306
656,412
169,510

12,648
17,794
15,732
14,698
23,049
22,204
26,448
23,193
6,038

รถ
รถกระบะ รถกระบะ
โดยสาร <1 ตัน
1 ตัน

483
452
670
494
561
425
315
412
152

683
2,052
6,883
2,243
3,691
6,275
8,290
8,038
2,288

329,483
285,955
246,033
186,061
248,643
245,303
362,891
343,708
108,463

รถยนต์
นัง่ ที่มี
กระบะ

อื่นๆ

รวม
(คัน)

93,912 49,496 682,163
96,681 45,550 631,251
65,437 40,333 614,078
61,826 44,776 548,871
86,439 61,152 786,096
82,372 61,923 796,123
231,260 122,242 1,434,752
186,379 112,538 1,330,680
47,983 32,678 367,112

ทีม่ ำ : ศูนย์สำรสนเทศยำนยนต์ สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย
ตำรำงแสดงข้อมูลกำรกำรเปรียบเทียบสัดส่วนปริมำณจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศจำแนกตำมประเภทรถยนต์

รถยนต์นงั ่
รถยนต์เพือ่ กำรพำณิชย์
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน)
รถกระบะ 1 ตัน
รถยนต์อ่นื ๆ
รวม

ม.ค. -พ.ค.2556
จานวน (คัน)
สัดส่วนการ
จาหน่ าย (ร้อยละ)
319,941
50.40
34,864
5.49
279,763
209
634,777

44.07
0.03
100.00

ม.ค. -พ.ค.2557
ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
จานวน (คัน)
สัดส่วนการ
(ร้อยละ)
จาหน่ าย (ร้อยละ)
169,514
46.18
-47.02
18,756
5.11
-46.20
178,710
132
367,112

ทีม่ ำ : ศูนย์สำรสนเทศยำนยนต์ สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย

2.2.3.4 ภาวะการแข่งขันธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
คู่แข่งขันในธุรกิจจำหน่ำยรถยนต์ของบริษทั ฯ แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
(1) ผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ริ ำยอื่น
(2) ผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์ยห่ี อ้ อื่น
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48.68
0.04
100.00

-36.12
-36.84
-42.16

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ตำรำงแสดงจำนวนผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจำแนกตำมผูผ้ ลิตรถยนต์
แบรนด์รถยนต์

จานวนโชว์รมู

โตโยต้ำ

146

ฮอนด้ำ

69

อีซูซุ

72

มิตซูบชิ ิ

51

ทีม่ ำ: เว็บไซต์บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
แผนภำพแสดงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเปรียบเทียบของยอดจำหน่ำยรถยนต์ในประเทศจำแนกตำมผูผ้ ลิตรถยนต์
ปี 2554
19.38%
8.71%

ปี 2555

36.45%

8.23%
16.65% 10.57%

19.71%

8.62%

ปี 2554
19.82%

35.88%

ฮอนด้ำ

อีซูซุ

33.42%

7.38%
7.87%
15.50% 16.02%

9.01%
14.86% 11.92%

โตโยต้ำ

ม.ค.-พ.ค. 2557

มิตซูบชิ ิ

นิสสัน

18.96%
7.20%
7.32%
19.00%

37.11%

10.40%

อื่นๆ

ทีม่ ำ : บริษทั โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, www.toyota.co.th

2.2.3.5 กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ฯ ได้กำหนดกลยุ ทธ์ก ำรแข่งขัน และนโยบำยกำรดำเนิ นธุร กิจของกลุ่มธุ รกิจ ที่
เกีย่ วข้องกับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำว
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทำงกำรแข่งขันทำงกำรตลำด ดังนี้
 สร้างธุรกิ จบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
บริษัทฯ มีประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊ำซ
ธรรมชำติอย่ำงครบวงจร เริม่ ตัง้ แต่กำรสูบก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อมำผ่ำนเครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติเพื่อเพิม่ แรงดัน และขนส่งเพื่อไปให้แก่ลูกค้ำปลำยทำงเพื่อใช้ประโยชน์ (Gas
Supply Chain & Logistics) นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ สำมำรถออกแบบ ก่อสร้ำง ติดตัง้
บำรุงรักษำ และซ่ อมแซมอุ ปกรณ์ ก๊ำซธรรมชำติให้ลูกค้ำในหลำกหลำยวัต ถุ ประสงค์
ได้แก่ อุปกรณ์ ระบบเติมก๊ำซสำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV ระบบลดควำมดันก๊ำซ
ธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมในกำรนำก๊ำซธรรมชำติเป็ นเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
สำหรับลูกค้ำรถยนต์ บริษัทฯ ให้บริกำรสถำนีบริกำรตำมแนวท่อ ภำยใต้ช่อื ของ
ตนเอง และให้บริกำรติดตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์และรถขนส่งได้อย่ำงเป็ นมำตรฐำน
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 ค้น หาช่ อ งทางในการวิ จ ยั และพัฒ นาธุร กิ จ พลัง งานอย่ างต่ อ เนื่ อ งและตรง
เป้ าหมาย
บริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมพลังงำน มีกำรคิดค้น พัฒนำอุปกรณ์และ
ส่วนประกอบทำงด้ำนวิศวกรรมให้มปี ระสิทธิภำพสูงและทดแทนสินค้ำต่ำงประเทศ เพื่อ
เพิม่ ควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษัทฯ ลดต้นทุนในกำรดำเนินงำน และตอบสนอง
ควำมต้องกำรและสร้ำงควำมเชื่อมันต่
่ อลูกค้ำในสินค้ำและบริกำรของบริษทั ฯ
ที่ผ่ ำ นมำ ผลกำรวิจ ัย และพัฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งของบริษัท ฯ ได้ส่ ง ผลให้บ ริษัท ฯ
สำมำรถประดิษฐ์อุปกรณ์ท่สี ำมำรถนำมำใช้ได้จริงในธุรกิจ บริษัทฯ เช่น เครื่องอัดก๊ำซ
ธรรมชำติและระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติ ซึง่ เป็ นกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้แก่บริษทั ฯ เช่น ควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนกำรดำเนินงำนในกำรยื่นประมูลงำน
สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจใหม่ เช่น โครงกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติเพื่อโรงงำนอุตสำหกรรมที่
ตัง้ อยู่นอกแนวท่อก๊ำซ เป็ นต้น
 ใช้กลยุทธ์ด้านสิ ทธิ บตั รเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิ งธุรกิ จ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจดสิทธิบตั รเพื่อกำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิง
แข่งขัน โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรเป็ นผูท้ ำตลำดเป็ นรำยแรก (First Mover) โดย
กำรนำเสนอนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรทำธุรกิจ หลีกเลีย่ งกำรแข่งขันด้ำนรำคำ และรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรอย่ำงยังยื
่ น
ที่ผ่ำนมำ ผลงำนวิจยั และพัฒนำของบริษัทฯ ที่มีกำรจดสิทธิบตั ร ได้แก่ ระบบลด
ควำมดันก๊ำซธรรมชำติ ถังที่ช่วยรักษำระดับควำมดันของก๊ำซธรรมชำติให้คงที่ และ
ระบบดักไอน้ำมันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั
 นาผลิ ตภัณฑ์ที่ได้รบั มาตรฐานสากลจากการคิ ดค้น เพื่อ การประยุกต์ใช้ ใ น
ธุรกิ จพลังงาน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงสูงในคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์และกำร
ให้บริกำร ดังนัน้ บริษทั ฯ มีกำรดำเนินกำรควบคุมขัน้ ตอนกำรทำงำนและควบคุมคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนทัง้ ระดับ สำกลและระดับ ประเทศ โดยบริษัท ฯ ได้ร ับ กำรรับ รองตำม
มำตรฐำน BS OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 และ TIS 18001:2011 เป็ นต้น
จำกสถำบันทีใ่ ห้กำรรับรองชัน้ นำ (โปรดรำยละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ 2.2.5 มำตรฐำนที่
บริษัทฯ ได้รบั ) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ส่งมอบแก่ลูกค้ำมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพตำมทีล่ กู ค้ำคำดหวัง มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยทีล่ ูกค้ำสำมำรถไว้วำงใจได้
ในกำรใช้งำนในอนำคต
 ส่งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริการตามกาหนดเวลา
บริษทั ฯ มุ่งเน้นเป็ นอย่ำงมำกในกำรส่งมอบงำนให้แก่ลกู ค้ำตำมกำหนดเวลำทีก่ ำหนด
โดยบริษทั ฯ จะมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำในกำรผลิตและบริกำร มีกำรประสำนงำนระหว่ำง
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ลูก ค้ำ ผู้ผ ลิต สิน ค้ำ ผู้จ ัด ส่ง สิน ค้ำ ทีม งำน และฝ่ ำ ยที่เ กี่ย วข้อ ง และติด ตำมผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้กำรงำนและกำรบริกำรเป็ นไปตำมกำหนดเวลำ
 บริหารความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จาหน่ ายวัตถุดิบและอุปกรณ์
บริษัท ฯ มีก ำรรัก ษำควำมสัม พัน ธ์ท่ีดีก ับ ผู้ผ ลิต ผู้จดั จำหน่ ำยเครื่อ งจักร ชิ้นส่ว น
อุปกรณ์ เครื่องอัดก๊ ำซธรรมชำติ (Compressor) โดยบริษัทฯ ได้รบั กำรแต่ งตัง้ ให้เป็ น
ตัวแทนผูจ้ ดั จำหน่ ำยอะไหล่เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติแบรนด์ Intermech ในประเทศไทย
และเป็ นตัวแทนจำหน่ ำยและประกอบรวมทัง้ บริกำรซ่อมบำรุงเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ
Knox Western ในประเทศไทย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย
เครื่องอัดก๊ำซ CNG รุ่น Knox Western 3000 แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง กำรจ ำหน่ ำยให้ แ ก่ ปตท. ซึ่ ง ช่ ว ยสนั บ สนุ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กบั บริษทั ฯ
(2) ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
 กลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรกำหนดกิจกรรมกำรขำยทำงกำรตลำด (Promotion) ตำมช่วง
ฤดูกำลขำยของผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุดให้แก่ลกู ค้ำ เช่น ห้องรับรองเพื่ออำนวยควำมสะดวกลูกค้ำทีน่ ำ
รถเข้ำมำรับบริกำรซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริกำรและซ่อมบำรุงของบริษัทฯ กำรสร้ำงเว็บไซต์
ของกำรจำหน่ ำยรถยนต์มิต ซูบิชิข้นึ มำโดยเฉพำะที่ www.scanmitsu.com เพื่อเป็ น
ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กจิ กรรมกำรขำยทำงกำรตลำดและให้ขอ้ มูลลูกค้ำเกีย่ วกับ
คุณสมบัตแิ ละจุดเด่นของรถ เป็ นต้น
 การสร้างเครือข่ายของทีมขาย
บริษทั ฯ มีกำรอบรมทีมขำยให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจในรถแต่ละโมเดล เพื่อให้สำมำรถ
ขำยสินค้ำได้อย่ำงมันใจ
่ เสริมควำมพร้อมในกำรทำงำน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ทำงำนทีด่ ขี น้ึ ของทีมขำย นอกจำกนี้ ยังมีกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรขำย โดยให้มรี ำงวัลใน
รูปแบบต่ำงๆ
 กลยุทธ์ทางด้านบริการหลังการขาย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรหลังกำรขำยโดยอบรมควำมรูช้ ่ำงเทคนิคให้
สำมำรถให้บริกำรงำนซ่อมบำรุงทีม่ คี ุณภำพ ส่งมอบรถตรงเวลำ กำรอำนวยควำมสะดวก
ให้กบั ลูกค้ำระหว่ำงรอรับบริกำร เพื่อสร้ำงควำมรูส้ กึ ประทับใจให้กบั ลูกค้ำเพื่อให้เกิดกำร
ใช้บริกำรซ้ำและกำรแนะนำแบบบอกต่อ
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2.2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
บริษทั ฯ มีกำรจัดหำผลิตภัณฑ์โดยแบ่งตำมกำรประกอบธุรกิจ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
 ธุรกิ จสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station
(PMS))
บริษทั ฯ มีสว่ นประกอบทีส่ ำคัญในกำรประกอบธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
ได้แก่ เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) ซึ่งบริษัทฯ จะสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์
ต่ำงๆ มำใช้ร่วมกับอุปกรณ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตขึน้ เอง เพื่อประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ
ส่วนประกอบทีส่ ำคัญของชุดเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ ได้แก่ Bare Shaft ซึง่ บริษทั ฯ จะ
เลือกใช้ Bare Shaft ทีม่ คี ุณภำพและประสิทธิภำพสูง จำกแบรนด์ทม่ี ชี ่อื เสียงทำงด้ำน
เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติของโลก ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ทนจำหน่ ำยในประเทศไทย บริษทั ฯ
จะสังซื
่ อ้ โดยตรงจำกบริษทั ผู้ผลิตซึง่ อยู่ในต่ำงประเทศโดยมีวธิ กี ำรสังซื
่ อ้ 2 รูปแบบ คือ
วำงเงินมัดจำเมื่อสังซื
่ อ้ และใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตชำระเงินส่วนทีเ่ หลือ และใช้เลตเตอร์
ออฟเครดิตในกำรสังซื
่ อ้
นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยังสังซื
่ ้อผ่ำนสำขำของผู้ผลิตในประเทศไทยสำหรับเครื่องอัด
ก๊ำซธรรมชำติบำงรุ่นโดยใช้ใบสังซื
่ อ้
สำหรับ ชิ้น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ป ระกอบอื่น ๆ เป็ น สิน ค้ำ ประเภทมีผู้ผ ลิต หลำยรำย
บริษัทฯ มีกำรสังซื
่ ้อจำกผู้ผลิตโดยตรงและผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยในประเทศไทย โดย
บริษทั ฯ ไม่มกี ำรทำสัญญำกำรซือ้ วัตถุดบิ เนื่องจำกบริษทั ฯ สำมำรถเปรียบเทียบรำคำ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์จำกหลำยแหล่งเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดี
ทีส่ ุด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดำเนินกำรประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติท่โี รงงำนที่ 3 อำเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
ส่วนประกอบที่สำคัญในกำรให้บริกำรธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV ได้แก่ รถขนส่งก๊ำซ
NGV และพนักงำนขับรถ โดยบริษทั ฯ จัดหำวัตถุดบิ เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(ก) รถขนส่งก๊าซ NGV
รถขนส่ ง ก๊ ำ ซ NGV ประกอบด้ว ย รถหัว ลำกและรถหำงตู้ข นส่ ง โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1) รถหัวลำก
บริษทั ฯ จัดหำหัวรถลำกสำหรับขนส่งก๊ำซ NGV ผ่ำนกำรสังซื
่ อ้ จำกผูผ้ ลิต
ด้วยวิธกี ำรเช่ำซือ้
2) รถหำงตูข้ นส่ง
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บริษทั ฯ จัดหำรถหำงตู้ขนส่งสำหรับขนส่งก๊ำซ NGV โดยกำรประกอบรถ
ด้วยตนเอง โดยมีสว่ นประกอบทีส่ ำคัญ ได้แก่
 โครงรถ (Chassis) บริษทั ฯ สังซื
่ อ้ จำกผูผ้ ลิตในประเทศไทย
 ชุดถังบรรจุก๊ำซ NGV (Cylinder Skid) มี 2 ลักษณะ กล่ำวคือ บริษทั ฯ ซือ้
ชุดถังบรรจุก๊ำซ NGV สำเร็จรูปพร้อมโครง (Cylinder Skid) จำกผูผ้ ลิตใน
ต่ำงประเทศ หรือซือ้ เฉพำะถังก๊ำซ (Cylinder) มำประกอบเป็ นชุดถังบรรจุ
ก๊ำ ซ NGV (Cylinder Skid) ด้ว ยตนเอง โดยบริษัท ฯ จะพิจ ำรณำ
รำยละเอีย ดทำงเทคนิ ค ระยะเวลำส่ ง มอบ คุ ณภำพและมำตรฐำนให้
เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกรมขนส่งทำงบก และกรมธุรกิจพลังงำน
 แผงรับจ่ำยก๊ำซ (Decant Panel) บริษทั ฯ จะประกอบขึน้ ด้วยตนเอง
บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนมำประกอบเป็ นรถหำงตู้ขนส่งที่โรงงำนที่ 4 อำเภอไทร
น้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยทีมวิศวกรและช่ำงผู้ชำนำญกำรที่ผ่ำนกำรฝึ กอบรมและมี
ประสบกำรณ์ทจ่ี ะดำเนินกำรตำมหลักวิศวกรรมภำยใต้กำรรับรองของกรมขนส่งทำง
บก และกรมธุรกิจพลังงำนก่อนนำมำใช้งำน ในจำนวนรถปจั จุบนั บริษัทฯ ประกอบ
ส่วนหำงตูข้ นส่งของรถขนส่งก๊ำซ NGV ด้วยตนเองจำนวนทัง้ หมดจำนวน 88 คัน
(ข) พนักงานขับรถขนส่งก๊าซ NGV
กำรขนส่งก๊ำซ NGV ด้วยรถขนส่งก๊ำซ NGV จำเป็ นต้องใช้พนักงำนขับรถทีม่ ี
ควำมเชีย่ วชำญโดยเฉพำะ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพนักงำนขับรถขนส่งก๊ำซNGV จำนวน
41 คน โดยพนักงำนขับรถจะผ่ำนกำรตรวจสอบประวัตอิ ำชญำกรรมและอบรมกำรขับ
รถจำกบริษทั ฯ และจะต้องได้ใบอนุ ญำตขับรถประเภท 4 หรือใบอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถ
สำหรับขับรถทีใ่ ช้ขนส่งวัตถุอนั ตรำยก่อนจะได้ปฏิบตั หิ น้ำทีจ่ ริง
 ธุรกิ จสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Private Brand Station
(PBS))
วัต ถุ ดิบ ที่ส ำคัญ ในกำรประกอบธุ ร กิจ สถำนี บ ริก ำรก๊ ำ ซ NGV ได้แ ก่ ก๊ ำ ซ NGV
บริษัทฯ ได้ซ้อื ก๊ำซ NGV ผ่ำนทำงระบบท่อจัดจำหน่ ำยก๊ำซของ ปตท. เพียงทำงเดียว
ภำยใต้สญ
ั ญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ กับ ปตท.
ในกำรจัดซือ้ ก๊ำซ NGV บริษทั ฯ สำมำรถรับก๊ำซ NGV ได้ตลอดเวลำ เนื่องจำกสถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV ของบริษทั ฯ อยู่ตำมแนวท่อก๊ำซของ ปตท. โดยจะมีกำรบันทึกปริมำณ
กำรรับก๊ำซ NGV จำกท่อก๊ำซและชำระค่ำก๊ำซ NGV ต่อ ปตท. ในทุกสิน้ เดือน
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จัดซื้อก๊ำซ NGV จำก ปตท.ในปี 2556 และในงวด 6 เดือนปี 2557
จำนวน 162.62 ล้ำนบำท และ 71.28 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 12.95 และ 10.12
ของยอดซือ้ รวม ตำมลำดับ กำรทีบ่ ริษทั ฯ จัดซือ้ ก๊ำซ NGV จำก ปตท. เป็ นจำนวนมำก
เนื่ อ งจำก ปตท.เป็ น ผู้ดำเนิ น กิจ กำรท่ อ จัด จ ำหน่ ำ ยก๊ ำ ซธรรมชำติเ พีย งรำยเดีย วใน
ประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ เป็ นคู่คำ้ กับ ปตท. ตัง้ แต่ปี 2536 หรือประมำณ 21 ปี มำแล้ว
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 ธุรกิ จให้บริการออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
ธุรกิจนี้มลี กั ษณะธุรกิจที่แตกต่ำงจำกธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยจะมีลกั ษณะงำน
เป็ นโครงกำรที่มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนและกำหนดเวลำในกำรส่งมอบงำน ซึ่ง
บริษัท ฯ มีแ นวทำงกำรผลิต ตำมสัญ ญำที่ไ ด้ต กลงกับ ลูก ค้ำ โดยบริษัท ฯ จะบริห ำร
โครงกำรให้สำเร็จตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ ในด้ำนคุณภำพและระยะเวลำภำยใต้
ต้นทุนโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ ประมำณไว้ล่วงหน้ำ
ในธุรกิจนี้ บริษทั ฯ จำเป็ นต้องดำเนินกำรเป็ นไปตำมกำหนดเวลำทีไ่ ด้ตกลงกับลูกค้ำ
ไว้ บริษัทฯ จึงต้องประเมินระยะเวลำตัง้ แต่ กำรจัดหำวัตถุ ดิบ ระยะเวลำในกำรผลิต
ระยะเวลำในกำรติดตัง้ เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถมันใจในบริ
่
กำรและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพได้
มำตรฐำนตำมเวลำทีก่ ำหนด โดยบริษทั ฯ จัดหำวัตถุดบิ และแรงงำนเพื่อประกอบธุรกิจนี้
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) วัตถุดิบ
วัต ถุ ดิบ ที่ ส ำคัญ ในกำรให้ บ ริก ำรธุ ร กิจ นี้ ได้ แ ก่ เครื่อ งอัด ก๊ ำ ซธรรมชำติ
(Compressor) ถังก๊ำซ และตูจ้ ่ำยก๊ำซ (Dispenser) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) เครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ (Compressor)
สำหรับเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ บริษทั ฯ จะมีกำรจัดหำคล้ำยคลึงกับกำร
จัดหำเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติให้ธุรกิจสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก
2) ถังก๊ำซ
ในกำรสังซื
่ อ้ ถังก๊ำซ บริษัทฯ จะพิจำรณำรำคำ มำตรฐำน และระยะเวลำ
กำรส่งมอบเป็ นหลัก โดยมีแนวทำงกำรทำงสังซื
่ อ้ ถังก๊ำซ 2 แนวทำง (1) ซือ้ จำก
ผูผ้ ลิตโดยตรง หำกบริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ เป็ นจำนวนมำก ตำมแผนงำนกำรใช้งำนที่
มีปริม ำณงำนในอนำคตรองรับผ่ ำนใบสังซื
่ ้อ (2) ซื้อ จำกตัวแทนจ ำหน่ ำยใน
ประเทศ หำกบริษทั ฯ สังซื
่ อ้ เป็ นจำนวนน้อยผ่ำนใบสังซื
่ อ้
ในงวดปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรจัดซือ้ ถังก๊ำซ NGV จำกบริษทั Hang Zhou
Zhe Shang Industry Trading (“HZZSIT”) ในประเทศจีน เป็ นจำนวน 174.77
ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.91 ของยอดซือ้ รวม กำรที่บริษทั ฯ สังซื
่ ้อจำก
HZZSIT เนื่องจำก HZZSIT มีสนิ ค้ำทีไ่ ด้มำตรฐำนและคุณภำพตำมข้อกำหนด
ทำงเทคนิค รำคำเหมำะสม และสำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ตำมกำหนดเวลำ
บริ ษั ท ฯ เป็ นคู่ ค้ ำ กั บ HZZSIT ตั ้ง แต่ ปี 2554 โดยบริ ษั ท ฯ ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์อ่นื ใดกับ บริษทั HZZSIT ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
3) ตูจ้ ่ำยก๊ำซ (Dispenser)
บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนสำคัญจำกผูผ้ ลิตในต่ำงประเทศ และส่วนประกอบ
อื่นจำกภำยในประเทศ เพื่อนำมำประกอบเป็ นตูจ้ ่ำยก๊ำซด้วยตนเอง


กำรสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จะแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
เมื่ อ ล ง น ำ ม ใ น สั ญ ญ ำ โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ท ำ กำ ร สั ง่ ซื้ อ ผ่ ำ น ใ บ สั ง่ ซื้ อ
(PurchasingOrder)เนื่องจำกสัญญำซ่อมแซมและบำรุงรักษำส่วนใหญ่จะระบุไว้
ว่ำบริษทั ฯ ต้องจัดหำและสำรองอะไหล่ให้เพียงพอ และสำมำรถจัดหำอะไหล่มำ
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ใช้เปลี่ยนในกำรซ่อมแซมเพื่อสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติได้อย่ำงรวดเร็วและ
ทันที
 เมื่ อ มี ค ำสั ง่ ซื้ อ จำกลู ก ค้ ำ โดยบริ ษั ท ฯ จะท ำกำรสั ง่ ซื้ อ ผ่ ำ นใบสั ง่ ซื้ อ
(PurchasingOrder)
ภำยหลังจำกกำรส่งมอบงำนหรือสินค้ำตำมสัญญำแล้ว บริษทั ฯ มีกำรรับประกัน
ผลงำนตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงในสัญญำ เป็ นระยะเวลำประมำณ 1 ปี นับจำกวันที่ส่ง
มอบงำนและได้รบั กำรตรวจรับงำน
(ข) แรงงาน
บริษทั ฯ มีพนักงำนในส่วนงำนโครงกำรประมำณ 55 คนซึง่ เพียงพอต่อปริมำณ
งำนในช่วงปรกติ อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงปริมำณงำนทีม่ ำก บริษทั ฯ อำจจะจ้ำงแรงงำน
จำกภำยนอก (Outsourcing) ในงำนบำงประเภท เช่น งำนเชื่อมโครงเหล็ก งำนท่อ
งำนโยธำ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะมีกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนให้เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของผูว้ ่ำจ้ำงและหลักวิศวกรรม
 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริ ษั ท ฯ จัด หำวัต ถุ ดิบ ที่ส ำคัญ ในกำรประกอบธุ ร กิ จ นี้ ไ ด้ แ ก่ ชุ ด อุ ป กรณ์ ก๊ ำ ซ
(Conversion Kit) และถังก๊ำซ
(ก) ชุดอุปกรณ์กา๊ ซ (Conversion Kit)
บริษทั ฯ จัดหำชุดอุปกรณ์ก๊ำซจำก EMER และ Emmegas เป็ นหลัก เนื่องจำก
บริษทั ฯ เป็ นต้วแทนจำหน่ำยและบริกำรสำหรับสินค้ำระบบ NGV ให้กบั EMER และ
เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย สำหรับระบบ NGV และ LPG สำหรับ Emmegas โดยบริษทั ฯ
จะสังซื
่ อ้ โดยตรงผ่ำนใบสังซื
่ อ้ จำกผูผ้ ลิต
(ข) ถังก๊าซ
บริษทั ฯ จัดหำถังก๊ำซแบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ถังก๊ำซ NGV และ ถังก๊ำซ
LPG สำหรับถังก๊ำซ NGV บริษัทฯ จะสังซื
่ อ้ โดยตรงโดยใช้ใบสังซื
่ ้อจำกทัง้ ผูผ้ ลิต
ต่ำงประเทศและตัวแทนจำหน่ ำยในประเทศ ส่วนถังก๊ำซ LPG บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ จำก
ผูผ้ ลิตในประเทศโดยตรง
อย่ำงไรก็ตำม ชุดอุปกรณ์ ก๊ำซ เป็ นสินค้ำประเภทผู้ขำยหลำยรำยในอุตสำหกรรม
หำกเกิดปญั หำในอนำคตทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นตัวแทนจำหน่ ำยสินค้ำแล้ว หรือไม่สำมำรถ
สังซื
่ อ้ สินค้ำจำกผูข้ ำยสินค้ำในปจั จุบนั ได้ บริษทั ฯ เชื่อว่ำบริษทั ฯ สำมำรถจัดหำสินค้ำใน
ลักษณะคล้ำยคลึงกันจำกผูข้ ำยรำยอื่นๆ ได้ในระยะเวลำอันสัน้
 ธุรกิ จจาหน่ ายรถยนต์
เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ ำยรถยนต์มติ ซูบิชิ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดหำ
วัตถุดบิ หลัก ซึง่ ได้แก่ รถยนต์และอะไหล่ จำกบริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ภำยใต้สญ
ั ญำผูจ้ ำหน่ำยอย่ำงเป็ นทำงกำรกับ มิตซูบชิ ิ ซึง่ เป็ นสัญญำอำยุ 1 ปี และ
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ต่ออำยุเมื่อครบกำหนดปี ต่อปี ทัง้ นี้บริษัทฯ จะสังซื
่ ้อรถยนต์เฉลี่ยเดือนละ 2 ครัง้ ตำม
้
เปำหมำยกำรขำยของบริษทั ฯ โดยผ่ำนระบบ Dealer Management System (DMS)
สำหรับกำรสังซื
่ อ้ รถยนต์และอะไหล่โดยเฉพำะ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยรักษำสินค้ำคงคลัง
สำหรับกำรขำยประมำณ 2 เดือนของยอดขำย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขอสินเชื่อเพื่อผูแ้ ทนจำหน่ำยรถ (Floor Plan) กับธนำคำรพำณิชย์ 2
แห่ง เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกำรประกอบธุรกิจผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์
บริษทั ฯ จัดซือ้ รถยนต์และอะไหล่จำกบริษัท มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)ในปี
2556 และงวด 6 เดือนปี 2557 จำนวน 709.55 ล้ำนบำท และ 221.71 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 48.09 และ 44.35 ของยอดสังซื
่ อ้ รวม ตำมลำดับ โดยบริษทั ฯ เป็ นคู่คำ้ ธุรกิจ
กับ มิตซูบชิ ิ ตัง้ แต่ปี 2556 และบริษทั ฯ ไม่มคี วำมสัมพันธ์อ่นื ใดกับ มิตซูบชิ ิ ทัง้ ทำงตรง
และทำงอ้อม
กำรจัดหำวัตถุ ดิบของบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกรำยละเอียดตำมกลุ่มวัตถุ ดิบได้ต ำมตำรำง
ดังต่อไปนี้
ประเภทของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

งวดหกเดือน สิ้ นสุด
30 มิ ถนุ ายน 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รถยนต์(1)

709.55

48.09

221.74

44.35

ก๊ำซ NGV

162.62

11.02

71.29

14.26

84.25

5.71

55.02

11.00

อะไหล่เครือ่ งอัดก๊ำซ

85.76

5.81

51.18

10.24

ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

42.47

2.88

21.61

4.32

เชือ้ เพลิง(2)
(3)

(4)

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ

29.87

2.02

12.15

2.43

(5)

22.85

1.55

8.57

1.71

ถังก๊ำซ NGV / LPG (6)

179.51

12.17

7.95

1.59

วัตถุดบิ อืน่ ๆ (7)

158.71

10.76

50.47

10.09

1,475.60

100.00

499.97

100.00

อุปกรณ์เครือ่ งอัดก๊ำซ

รวมทัง้ หมด

หมำยเหตุ :
(1) รถยนต์ ประกอบด้วยรถยนต์และอะไหล่
(2) น้ำมันดีเซลสำหรับธุรกิจขนส่งก๊ำซ และ ก๊ำซ LPG
(3) สำหรับกำรซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครือ่ งอัดก๊ำซ
(4) หม้อแปลงไฟฟ้ำ ท่อไฟ และสำยไฟฟ้ำ
(5) อุปกรณ์สำหรับประกอบเครือ่ งอัดก๊ำซได้แก่ Bare Shaft และ Heat Exchanger เป็นต้น
(6) ในปี 2556 บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรทำโครงกำรรถหำงตูข้ นส่งสำหรับขนส่งก๊ำซ NGV
(7) เหล็กรูปพรรณ อุปกรณ์ระบบก๊ำซรถยนต์ อุปกรณ์ต่อยึดต่ำงๆ เป็นต้น
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กำรจัด หำวัต ถุ ดิบ ของบริษัท ฯ สำมำรถจ ำแนกรำยละเอีย ดตำมแหล่ ง ที่ม ำได้ต ำมตำรำง
ดังต่อไปนี้
แหล่งที่ มาของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
ล้านบาท

งวดหกเดือน สิ้ นสุด
30 มิ ถนุ ายน 2557

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ในประเทศ

1,124.75

76.22

447.45

89.50

ต่ำงประเทศ

350.85

23.78

52.52

10.50

1,475.60

100.00

499.97

100.00

รวม

จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำ รถยนต์ ก๊ำซ NGV และเชือ้ เพลิงเป็ นวัตถุดบิ หลักของบริษทั ฯ โดย
เฉลีย่ ประมำณร้อยละ 44.35 14.26 และ 11.00 ของยอดซือ้ ในงวดหกเดือนปี 2557 ตำมลำดับ
วัต ถุ ดิบ หลัก ส่วนใหญ่ ท่ีใช้ใ นกำรประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ ม ำจำกกำรสังซื
่ ้อ ใน
ประเทศโดยประมำณร้อยละ 76.22 และ 89.50 ของยอดกำรสังซื
่ ้อวัตถุดบิ รวมในปี 2556 และงวดหก
เดือ นสิ้นสุด 30 มิถุ นำยน 2557 ซึ่งใช้ระยะเวลำกำรสังซื
่ ้อ ประมำณ 3 วันสำหรับ สิน ค้ำทัว่ ไป และ
ประมำณ 8 สัปดำห์สำหรับสินค้ำเฉพำะนับจำกวันส่งใบสังซื
่ ้อ ในขณะเดียวกัน กำรสังซื
่ อ้ ต่ำงประเทศ
โดยประมำณร้อยละ 23.78 และ 10.50 ของยอดกำรสังซื
่ ้อวัตถุ ดบิ รวมในปี 2556 และ งวด 6 เดือน
สิน้ สุด 30 มิถุนำยน 2557 ซึง่ ใช้ระยะเวลำกำรสังซื
่ อ้ ประมำณ 8 สัปดำห์ นับจำกวันสังซื
่ อ้
2.2.4.2 การผลิ ตอุปกรณ์ด้วยตนเอง
บริษทั ฯ สำมำรถประกอบอุปกรณ์บำงประเภทด้วยตนเอง ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ สำมำรถประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรได้อย่ำงมำก ณ สิ้น 30 มิถุนำยน 2557 รำยละเอียดอุปกรณ์ ท่บี ริษัทฯ
สำมำรถผลิตด้วยตนเอง ได้แก่
รายการอุปกรณ์

การนาไปใช้

มาตรฐานที่ได้รบั

ปี ที่ ผลิ ตได้

1. วำล์วกันกลับ (Check Valve)

วำล์วทำหน้ำทีบ่ งั คับให้กำรไหล
เป็นไปในทิศทำงเดียวไม่เกิดกำร
ย้อนกลับ

ISO15500-3:2001(E)

2554

2. อุปกรณ์แสดงค่ำควำมดันแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Pressure
Indicator with Electronic
Transductor)

ใช้ตดิ ตัง้ ทีบ่ ริเวณหน้ำคอนโซล
ภำยในห้องขับขี่ เพือ่ แสดงปริมำณ
ก๊ำซ

ISO 15500-8:2001(E)

2554

3. ตัวชีบ้ ่งควำมดัน (Pressure
Indicator)

อุปกรณ์รบั ควำมดันและชีบ้ ่งควำม
ดันก๊ำซ

ISO 15500-8:2001(E)

2554

4. ลิน้ เปิดปิดด้วยมือ (Manual Ball
Valve)

ติดตัง้ ทีท่ ่อก๊ำซ ใช้ในกำรเปิด-ปิด
ก๊ำซ

ISO 15500-4:2001(E)

2554

5. ตัวประมวลผลล่วงหน้ำของเวลำ
(เซ็นเซอร์เพลำข้อเหวีย่ ง)
(Timing Advancer Processor
(Variable Crankshaft Sensor))

ใช้ตดิ ตัง้ กับรถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง CNG
เพือ่ เพิม่ เวลำกำรจุดระเบิดล่วงหน้ำ

ISO15500-2:2001(E),
ISO 15500-7:2002(E),
ISO 6722:2006(E)

2554
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รายการอุปกรณ์

การนาไปใช้

มาตรฐานที่ได้รบั

ปี ที่ ผลิ ตได้

ใช้หน่วงเวลำกำรติดของหัวฉีด
น้ำมันเมือ่ เริม่ ใช้ก๊ำซ (ติดตัง้ กับ
รถยนต์)
ใช้หน่ วงเวลำกำรติดของปมั ๊
เชือ้ เพลิง ของน้ำมันเมือ่ เริม่ ใช้ก๊ำซ
(ติดตัง้ กับรถยนต์)

ISO15500-2:2001(E),
ISO 15500-7:2002(E),
ISO 6722:2006(E)

2554

ISO15500-2:2001(E),
ISO 15500-7:2002(E),
ISO 6722:2006(E)

2554

8. อุ ป กรณ์ ห ลอกสัญ ญำณหัว ฉี ด ติดตัง้ รถเบนซิน เพือ่ หลอกกล่อง
(Emulator of Gasoline Injector) ECU ว่ำหัวฉีดยังทำงำนอยู่ (ติดตัง้
กับรถยนต์)

ISO15500-2:2001(E),
ISO 15500-7:2002(E),
ISO 6722:2006(E)

2554

6. อุปกรณ์หน่วงเวลำ (ตัวหัวฉีด
เบนซิน) (Timing Relay
(Gasoline Injectors Cutter))
7. อุปกรณ์หน่วงเวลำ (ตัวติด
ั ๊ ้ ำมันเชือ้ เพลิง) (Timing
ปมน
Relay (Fuel Pump Cutter))

2.2.4.3 โรงงานผลิ ตและบริการ
(1) โรงงานไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี
โรงงำนไทรน้อยตัง้ อยู่บนถนนไทรน้อย-ลำดบัวหลวง ตำบลรำษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี มีพน้ื ที่ 91 ไร่ 3 งำน 1 ตำรำงวำ เป็ นลักษณะกลุ่มโรงงำนทีส่ นับสนุ นกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในทุกธุรกิจ กลุ่มโรงงำนแบ่งลักษณะกิจกรรมดังนี้

โรงงำนไทรน้อย
โรงงาน

ลักษณะงาน

โรงงำนที่ 1

โรงงำนผลิตชิน้ งำนจำกผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่ำงๆ ซึง่ เป็นกำรผลิตตำมใบสังงำนของแต่
่
ละ
หน่วยธุรกิจ ประเภทของงำนประกอบไปด้วย
(1) งำนด้ำนโครงสร้ำงอำคำร (Structure)
(2) งำนประกอบ (Fabrication)
(3) งำนทำถังแรงดันสูง (Vessel) โดยชิน้ งำนทีผ่ ลิตและประกอบแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงำน
อื่นๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ดำเนินกำรขัน้ ต่อไป
(4) งำนอื่นๆ

โรงงำนที่ 2

โรงงำนทดสอบผลิตภัณฑ์ในโครงกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
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โรงงาน

ลักษณะงาน

โรงงำนที่ 3

โรงงำนผลิต ประกอบ ซ่อมบำรุงชุดเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) และชุดอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ เช่น ตู้จ่ำยก๊ำซ (Dispenser) แผงควบคุมกำร
จ่ำย (Priority Panel) เป็นต้น โรงงำนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แผนกได้แก่
(1) แผนกผลิตและประกอบ มีหน้ำทีป่ ระกอบและติดตัง้ อุปกรณ์สำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV สอบเทียบเครือ่ งมือวัด ผลิตสำยควำมดันสูง (Hose)
(2) แผนกซ่อมบำรุง มีหน้ำทีซ่ ่อมบำรุงให้กบั หน่ วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติของ
บริษทั ฯ และซ่อมบำรุงรักษำอุปกรณ์ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติให้กบั ลูกค้ำของ
บริษัทฯ ทัง้ ที่เป็ น กำรซ่ อ มแซมควำมเสีย หำยของอุ ปกรณ์ (Breakdown) และกำร
บำรุงรักษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

โรงงำนที่ 4

โรงงำนผลิตสำหรับงำนโครงกำรและ งำนขนส่ง (Logistics) โรงงำนนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 แผนก
ได้แก่
(1) แผนกงำนโครงกำร จะมีหน้ำทีบ่ ริหำรงำนโครงกำรเกีย่ วกับสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV รถ
ขนส่งก๊ำซ NGV และบริหำรงำนซ่ อมบำรุงรถขนส่งก๊ำซ NGV ทัง้ นี้งำนโครงกำร
ดังกล่ำวเป็นงำนทีไ่ ด้รบั จำกกำรประมูล ประกวดรำคำ หรืองำนเอกชนทัวไป
่
(2) แผนกขนส่ง (Logistics) จะมีหน้ำที่บริหำรจัดกำรขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนแผนกงำนโครงกำร
(3) ซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่ และเครือ่ งจักร ให้กบั ทุกหน่วยธุรกิจของบริษทั

โรงงำนที่ 5

โรงงำนประกอบและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊ำซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคลภำยใต้ช่อื สแกน พำวเวอร์
พลัส และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซธรรมชำติ สำหรับรถยนต์ทอ่ี ยู่ในระยะเวลำรับประกัน

โรงงำนที่ 6

คลังสินค้ำเก็บชิน้ ส่วนวัตถุดบิ ต่ำงๆ

โรงงำนที่ 7

คลังสินค้ำให้เช่ำ

โรงงำนที่ 9

โรงงำนผลิตชิ้น ส่วน อุ ปกรณ์ส ำหรับชุดเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ (Compressor Set) รวมถึง
ผลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์ตำมใบสังผลิ
่ ตจำกแต่ละหน่วยธุรกิจ และชิน้ ส่วน อุปกรณ์เพือ่ จำหน่ำยแก่
บุคคลภำยนอก โดยลักษณะของชิน้ ส่วน อุปกรณ์ดงั กล่ำวจะเป็นชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทต่ี ้องกำร
ควำมแม่นยำสูง(Precision Part Machine (PPM))

โรงงำนที่ 10

โรงพ่นสีชน้ิ งำนเหล็ก เพือ่ รองรับทุกหน่วยธุรกิจของบริษทั

โรงงำนที่ 12

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์

หมำยเหตุ : โรงงำนที่ 8 และ 11 ยังไม่ได้ดำเนินกำรสร้ำง

(2) ศูนย์ติดตัง้ และซ่อมบารุงอุปกรณ์กา๊ ซสาหรับรถยนต์ สาขาชิ นเขต
ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซสำหรับรถยนต์ สำขำชินเขตตัง้ อยู่ใน ซอยชินเขต
1/21 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ บนทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์
ของบริษทั ฯ พืน้ ทีป่ ระมำณ 2 งำน และบริษทั ฯ เช่ำจำกบุคคลอื่นประมำณ 2 งำน โดยบริษทั ฯ
ใช้เป็ นศูนย์ตดิ ตัง้ ระบบก๊ำซในรถยนต์ทวไป
ั่
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ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊ำซสำหรับรถยนต์ สำขำชินเขต

2.2.5 มาตรฐานที่บริษทั ได้รบั
2.2.5.1 BS OHSAS 18001:2007 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน ไอ เอส โอ (MASCI) ด้ำนกำรรับและ
จ่ำยก๊ำซธรรมชำติในสถำนีก๊ำซธรรมชำติหลัก กำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงรถยนต์จำกสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักไปยังสถำนีบริกำรลูก
2.2.5.2 ISO 9001:2008 จำก บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นระบบกำร
บริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกลสำหรับโรงงำนและสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลัก ทีท่ ำให้
เชื่อมันได้
่ ว่ำกระบวนกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ได้รบั กำรควบคุมและสำมำรถตรวจสอบได้โดยผ่ำน
เอกสำรทีร่ ะบุขนั ้ ตอนและวิธที ำงำน โดยบริษทั ฯ ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนในด้ำนดังต่อไปนี้
(1) ด้ำนกำรออกแบบ ก่อสร้ำง ติดตัง้ และบริกำรอุปกรณ์ระบบเติมก๊ำซในอุตสำหกรรมน้ ำมัน
และก๊ำซ
(2) ด้ำนกำรออกแบบ ติดตัง้ และบริกำรระบบเครื่องยนต์ Bi-Fuel, Dual-Fuel และ Dedicated
engine สำหรับรถยนต์และรถบรรทุก
(3) ประกอบเครื่องอัดก๊ำซธรรมชำติ (Compressor) และอุปกรณ์สำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซ
NGV
(4) ผลิตตูจ้ ่ำยก๊ำซ (Dispenser) แผงควบคุมกำรจ่ำย (Priority Panel) และ แผงรับจ่ำยก๊ำซ
(Decant Panel) ทีใ่ ช้ในสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV
(5) รับและขนถ่ำยก๊ำซในสถำนีอดั ก๊ำซธรรมชำติหลัก
(6) กำรบริกำรเติมก๊ำซธรรมชำติสำหรับรถยนต์
(7) กำรขนส่งก๊ำซ NGV จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักไปทีส่ ถำนีบริกำรลูก
2.2.5.3 TIS 18001: 2011 จำกสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเป็ นมำตรฐำนรับรองระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน มอก. 18001-2554 สำหรับขอบข่ำย
กำรรับและจ่ำยก๊ำซธรรมชำติในสถำนีก๊ำซธรรมชำติหลัก กำรขนส่ งก๊ำซธรรมชำติทำงรถยนต์
จำกสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักไปยังสถำนีบริกำรลูก
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2.2.6 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยทีส่ ำคัญต่ำงๆ ดังนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่ วยงานที่ กากับดูแล

1. พระรำชบัญญัตกิ ำรค้ำน้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543

กรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน

2. พระรำชบัญญัตโิ รงงำน พ.ศ. 2535

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

3. พระรำชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตรำย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสำหกรรม

4. พระรำชบัญญัตวิ ศิ วกร พ.ศ.2542

กระทรวงมหำดไทย

5. พระรำชบัญญัตกิ ำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535

กระทรวงสำธำรณสุข

6. พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. 2522

กรมขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม

7. พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522

กรมขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม

8. พระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร พ.ศ. 2522

กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย

2.2.7 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในแต่ละขัน้ ตอนกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตัง้ แต่กำรจัดหำวัตถุดบิ และกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
นัน้ ไม่มกี ระบวนกำรที่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมภำยนอกที่ขดั แย้งต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
กำกับดูแลลักษณะกำรประกอบธุรกิจบริษทั ฯ และบริษทั ฯ เชื่อว่ำปจั จุบนั บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำม กฎระเบียบและ
ข้อบัง คับต่ ำงๆ ที่เ กี่ยวข้องกับกำรประกอบธุร กิจของบริษัทฯ ซึ่ง ออกโดยหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ เช่น กรมธุรกิจ
พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม และกรมกำรขนส่งทำงบก เป็ นต้ น และปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มขี อ้ พิพำทใดที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.2.8 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ฯ มีโครงกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนเป็ นมูลค่ำงำนทีย่ งั ไม่ได้ส่ง
มอบทัง้ สิน้ จำนวน 843.77 ล้ำนบำท ได้ดงั นี้
ชื่อโครงการที่สาคัญ

มูลค่าคงเหลือ
(ล้านบาท)

โครงกำรจ้ำงปฏิบตั กิ ำรและบำรุงรักษำสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ พืน้ ทีภ่ มู ภิ ำค
โครงกำรกำรจ้ำงจัดหำและติดตัง้ ระบบอุปกรณ์กำรเติมก๊ำซธรรมชำติ สำหรับสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติหลัก (Mother Station) 6 สถำนี
โครงกำรอื่นๆ

414.38
216.60

รวม

843.77
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