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6.

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบำยขยำยธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็ นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงำนในภูมภิ ำค
เอเชียแปซิฟิก โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ มีกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ โดยนำควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ของบริษทั ฯ มำต่อยอด
เพื่อโอกำสทำงธุรกิจ ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีแผนลงทุนในอนำคตโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจำกกำรกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน
ในครัง้ นี้ ซึง่ สำมำรถสรุปรำยละเอียดของโครงกำรได้ดงั นี้
6.1

โครงการก๊าซธรรมชาติ สาหรับโรงงานอุตสาหกรรม (CNG for Industry)

เนื่องจำกท่อก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยังไม่ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ ดังนัน้ โรงงำนอุตสำหกรรมบำงแห่ง
ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งก๊ำซธรรมชำติตำมแนวท่อก๊ำซ ซึง่ เป็ นแหล่งพลังงำนทีล่ ดมลภำวะต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ สำมำรถ
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนเชื้อเพลิงของโรงงำนอุตสำหกรรม อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงนำมในสัญญำซื้อ ขำยก๊ำซธรรมชำติกบั
ปตท. เพื่อผลิตก๊ำซธรรมชำติอดั สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม พร้อมทัง้ บริษทั ฯ ได้ลงนำมในสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติ
อัดกับโรงงำนอุตสำหกรรมชัน้ นำทีม่ ศี กั ยภำพสูงแล้ว เช่น บริษทั สิงห์เบเวอเรช จำกัด เป็ นต้น
6.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ในโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม บริษทั ฯ จะจัดตัง้ โรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติและ
จัดส่งก๊ำซธรรมชำติอดั ให้แก่ลกู ค้ำโรงงำนอุตสำหกรรม ทำให้ลกู ค้ำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยทำงเชือ้ เพลิงลง
แผนภำพแสดงลักษณะกำรดำเนินงำนโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม
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โครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นผลจำกควำมสำเร็จของบริษทั ฯ ในกำรวิจยั และ
พัฒนำระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Pressure Reducing System (PRS)) ซึง่ เป็ นเครื่องจักรทีถ่ ูกคิดค้น
ขึน้ มำเพื่อปรับลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติอดั จำกรถขนส่งก๊ำซธรรมชำติอดั ไปสูโ่ รงงำนอุตสำหกรรม โดยบริษทั ฯ
เป็ นผู้ประกอบกำรรำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทยที่ลงนำมในสัญญำซื้อขำยก๊ำซสำหรับกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติอดั แรงดันสูงในภำคอุตสำหกรรมกับ ปตท. (โปรดดูสรุปสัญญำในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสำคัญอื่น)
6.1.2 สัญญาในการประกอบธุรกิ จ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดำเนินกำรโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมแล้วจำนวน 2 แห่ง
มีรำยละเอียด ดังนี้
1. โรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติทอ่ี ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
รายละเอียดโครงการ
1. สัญญำซื้อก๊ำซธรรมชำติกบั ปตท.

สัญญำซื้อขำยก๊ำซเลขที่ 21/2556

2. วันทีล่ งนำมในสัญญำ

11 กันยำยน 2556 (แก้ไขเพิม่ เติมวันที่ 11 มีนำคม 2557)

3. ทีต่ งั ้

อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

4. งบประมำณโครงกำร

ประมำณ 315 ล้ำนบำท

5. กำลังกำรผลิต

วันละ 4,000 ล้ำนบีทยี ู

6. ลูกค้ำ
7. กำหนดกำรเริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์

บริษทั สิงห์เบเวอเรช จำกัด
ประมำณเดือนมกรำคม 2558

2. โรงงำนอัดก๊ำซธรรมชำติทอ่ี ำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ

6.2

1. สัญญำซื้อก๊ำซธรรมชำติกบั ปตท.

สัญญำซื้อขำยก๊ำซเลขที่ 4/2557

2. วันทีล่ งนำมสัญญำ

31 มกรำคม 2557

3. ทีต่ งั ้

อำเภอบ้ำนหมอ จังหวัดสระบุร ี

4. งบประมำณโครงกำร

ประมำณ 260 ล้ำนบำท

5. กำลังกำรผลิต

วันละ 4,000 ล้ำนบีทยี ู

6. ลูกค้ำ
7. กำหนดกำรเริม่ ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์

อยู่ระหว่ำงเจรจำสัญญำกับลูกค้ำ
ประมำณเดือนมกรำคม 2558

โครงการขยายกาลังการผลิ ตสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station
(PMS)) ที่อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

บริษทั ฯ มีแผนขยำยกำลังกำรผลิตสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักที่อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี เพิม่ ขึน้
จำนวน 102 ตันต่อวัน ซึง่ จะส่งผลให้มกี ำลังกำรผลิตรวมทัง้ สิน้ 643 ตันต่อวัน โดยคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนเพิม่ ประมำณ
35 ล้ำนบำท เริม่ ลงทุนในไตรมำสที่ 1 ปี 2558 ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเงื่อนไขสัญญำกับ ปตท.
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6.3

โครงการโชว์รมู และศูนย์บริการซ่อมบารุงมิ ตซูบิชิ สาขา 2

บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือตอบรับจำกบริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เพื่อขยำยโชว์รมู และศูนย์บริกำรซ่อม
บำรุงสำขำ 2 ทีถ่ นนซ่อมสร้ำง ตำบลบำงพูน อำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี โดยประมำณกำรงบลงทุนทัง้ สิน้
ประมำณ 120 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ พิจำรณำว่ำมีควำมน่ ำสนใจในกำรลงทุน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังทีม่ ปี ระสิทธิภำพระหว่ำง
โชว์รมู ทัง้ สองสำขำ
6.4

โครงการวิ จยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อขยายตลาด

บริษัทฯ มีโครงกำรวิจยั และพัฒนำหลำยโครงกำรซึ่งอยู่ระหว่ำงขัน้ ตอนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
และกำรทดสอบผลิต ภัณฑ์เ พื่อ กำรได้ร ับ รองคุณภำพและมำตรฐำน ซึ่ง บริษัทฯ ได้ร ับ กำรส่ง เสริมกำรลงทุน จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรผลิตถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Cylinder)
โครงกำรผลิตรถโดยสำรตัง้ แต่ขนำด 30 ทีน่ งั ่ และรถบรรทุกขนำด 12 ตันขึน้ ไปทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติ เป็ นต้น ซึง่ บริษทั ฯ
อยู่ระหว่ำงพิจำรณำโอกำสทีเ่ หมำะสมในกำรลงทุน
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