บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

8.

ข้อมูลสำคัญอื่น

8.1

รำยละเอียดของสัญญำที่สำคัญ
8.1.1 สัญญำธุรกิ จสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำจ้ำงอัดก๊ำซธรรมชำติพร้อมตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลักโดยเอกชน (“สัญญำจ้ำงอัดก๊ำซฯ)

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
ปตท.

วันทีท่ ำสัญญำ

17 มีนำคม 2552

รำยละเอียดของสัญญำ

 สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติหลักตำมสัญญำนี้ตงั ้ อยู่บริเวณ
อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
 บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั หำทีด่ นิ และจัดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
หลัก เพือ่ ดำเนินกำรอัดก๊ำซ NGV ให้กบั รถขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติของ ปตท. โดย ปตท. เป็นผูจ้ ดั หำก๊ำซธรรมชำติให้
ตลอดอำยุสญ
ั ญำ
 บริษทั ฯ เป็นผูล้ งทุนในกำรก่อสร้ำงสิง่ ปลูกสร้ำงสถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติหลัก ท่อส่งก๊ำซ และอุปกรณ์ส่วนควบ ภำยหลัง
จำกกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ บริษทั ฯ ต้องโอนสถำนีควบคุมควำม
ดันและวัดปริมำณก๊ำซ (Metering and Regulating Station)
และระบบท่อส่งก๊ำซ ตัง้ แต่จุดเชือ่ มต่อจำกท่อก๊ำซของ ปตท.
จนถึงวำล์วปิด-เปิดก๊ำซ หลังออกจำกสถำนีควบคุมควำมดัน
และวัดปริมำณก๊ำซ (Metering and Regulating Station) ให้
เป็นกรรมสิทธิของ
์ ปตท.

กำลังกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติอดั ขันต
้ ่ำ

350 ตันต่อวัน

ค่ำตอบแทน

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 2
ส่วนดังต่อไปนี้
1. ค่ำตอบแทนกำรลงทุน (Availability Payment (AP)) ซึง่ เป็น
ค่ำตอบแทนคงที่
2. ค่ำดำเนินกำร (Energy Payment (EP)) ซึง่ เป็นอัตรำ
ค่ำตอบแทนแปรผันเปรียบเทียบกับปีฐำน ตำมตัวแปร ได้แก่
รำคำค่ำไฟฟ้ำ อัตรำแลกเปลีย่ น ดัชนีรำคำผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จะแปรผันตำม
ปริมำณกำรอัดก๊ำซให้รถขนส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
 ส่วนทีเ่ พิม่ มำกกว่ำ 250 ถึง 350 ตันต่อวัน ให้ลดอัตรำค่ำจ้ำง

หมำยเหตุ

แก้ไขเพิม่ เติมวันที่ 22
กันยำยน 2552 วันที่ 15
ธันวำคม 2553 และวันที่ 21
มิถุนำยน 2556

ส่วนที่ 2 หน้ำ 91

 ในกรณีมปี ริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติสว่ นต่ำงระหว่ำง
มิเตอร์ก่อนเข้ำสถำนี และ
มิเตอร์ก่อนเข้ำรถขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ ปตท. จะ
รับผิดชอบปริมำณก๊ำซ
ส่วนต่ำงดังกล่ำวทีร่ อ้ ยละ
1.00
 บริษทั ฯ จะชดเชยปริมำณ
ก๊ำซส่วนทีข่ ำดในอัตรำ
1.5 เท่ำของค่ำตอบแทน

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ
ลงร้อยละ 30.00 ของค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซในแต่ละปี (มีผล
วันที่ 21 มิถุนำยน 2556) ทดแทนอัตรำเดิมซึง่ กำหนดให้ส่วนที่
เพิม่ มำกกว่ำ 250 ตันต่อวัน คิดอัตรำค่ำจ้ำงอัดลดลงร้อยละ
22.45 ของค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซในแต่ละปี ซึง่ มีผลวันที่ 21
ตุลำคม 2553
 ส่วนทีเ่ พิม่ มำกกว่ำ 350 ตันต่อวัน ให้ลดอัตรำกำรค่ำจ้ำงลง
ร้อยละ 35.00 ของค่ำตอบแทนกำรอัดก๊ำซในแต่ละปี (มีผล
วันที่ 21 มิถุนำยน 2556)

อำยุสญ
ั ญำ

20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนำมในสัญญำ

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถขอต่อสัญญำได้โดยต้องแจ้งควำมประสงค์ไปยัง
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนวันครบกำหนด
อำยุสญ
ั ญำ เพือทำกำรตกลงเงือ่ นไขและรำยละเอียดของสัญญำ
ใหม่

กำรเลิกสัญญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถเลิกสัญญำได้เฉพำะกรณีทก่ี ำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ
เท่ำนัน้

หมำยเหตุ
กำรอัดก๊ำซธรรมชำติ ใน
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ไม่สำมำรถ
อัดก๊ำซธรรมชำติได้ตำม
สัญญำ

ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำสิน้ สุดลงและ
คู่สญ
ั ญำยังไม่ได้ตกลงร่วมกัน
ให้ถอื โดยปริยำยว่ำคู่สญ
ั ญำ
ตกลงทำสัญญำใหม่ภำยใต้
เงือ่ นไขเดิมติดต่อกันครำวละ
1-5 ปี

8.1.2 สัญญำธุรกิ จขนส่งก๊ำซ NGV (Third Party Logistic (TPL))
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำนยนต์ทำงรถยนต์ (TPL)
พืน้ ทีส่ ำมโคก (“สัญญำจ้ำงขนส่งก๊ำซฯ”)

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
ปตท.

วันทีท่ ำสัญญำ

24 มิถุนำยน 2553

รำยละเอียดของสัญญำ

 บริษทั ฯ รับจ้ำงขนส่งก๊ำซ NGV ทำงรถยนต์จำกสถำนีก๊ำซ
ธรรมชำติหลักเอกชน (PMS) ไปยังสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
ปลำยทำงที่ ปตท. กำหนด ในกรณีทส่ี ถำนีบริก๊ำซธรรมชำติ
ปลำยทำงที่ ปตท. กำหนด อยู่ทน่ี อกเขตพืน้ ที่ สำมโคก
บริษทั ฯ จะได้รบั ค่ำขนส่งสูงกว่ำค่ำขนส่งภำยในเขตพืน้ ทีส่ ำม
โคก
 ปตท. จะเป็นผูส้ ่งมอบก๊ำซ NGV ให้แก่บริษทั ฯ ตลอดอำยุ
สัญญำ

กำลังกำรขนส่ง

ไม่ต่ำกว่ำ 200 ตันต่อวัน โดยขนส่งตลอด 24 ชัวโมง
่

ค่ำตอบแทน

โครงสร้ำงค่ำตอบแทนประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน (Monthly Payment (MP)) ซึง่ เป็น
ค่ำตอบแทนคงที่
2. อัตรำค่ำขนส่งรำยสถำนี (Transportation Payment (TP)) ซึง่
ขึน้ อยู่กบั ระยะทำงจัดส่งจำกสถำนีก๊ำซธรรมชำติหลักสำมโคก

ส่วนที่ 2 หน้ำ 92

หมำยเหตุ

ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะเสียค่ำปรับใน
อัตรำ 1,000 บำทต่อ 10 นำที
เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี้
 สถำนีบริกำรทีอ่ ยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ขำดก๊ำซเกิน 20 นำทีต่อ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

หมำยเหตุ
วัน
 สถำนีบริกำรทีอ่ ยู่ในพืน้ ที่
ต่ำงจังหวัด ขำดก๊ำซเกิน
30 นำทีต่อวันและครัง้ ละ
ไม่เกิน 20 นำที

อำยุสญ
ั ญำ

10 ปี นับถัดจำกวันที่ 23 ธันวำคม 2552

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถขอต่อสัญญำได้โดยต้องแจ้งควำมประสงค์ไปยัง
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนวันครบ
กำหนดอำยุสญ
ั ญำ เพือทำกำรตกลงเงือ่ นไขและรำยละเอียดของ
สัญญำใหม่

กำรเลิกสัญญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถเลิกสัญญำได้เฉพำะกรณีทก่ี ำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ
เท่ำนัน้

เริม่ ทำกำรขนส่งภำยในวันที่
23 เมษำยน 2553

8.1.3 สัญญำธุรกิ จสถำนี บริกำรก๊ำซธรรมชำติ สำหรับยำนยนต์ (Private Brand Station (PBS))
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรและซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติสำหรับยำน
ยนต์ (NGV) (กรณีเอกชนลงทุนเอง ภำยใต้เครือ่ งหมำยกำรค้ำของ
ตนเอง) (“สัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำรฯ”)

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
ปตท.

วันทีท่ ำสัญญำ

8 มกรำคม 2553

รำยละเอียดของสัญญำ

 บริษทั ฯ มีสทิ ธิดำเนินกำรสถำนีบริกำรก๊ำซภำยใต้เครือ่ งหมำย
กำรค้ำของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ รับซื้อก๊ำซ NGV จำก ปตท. ผ่ำนสถำนีบริกำรก๊ำซ
ของบริษทั ฯ เมือ่ บริษทั ฯ มีคำสังซื
่ ้อ

ปริมำณกำรซื้อก๊ำซ
NGV

ไม่น้อยกว่ำ 600,000 กิโลกรัมต่อเดือน

รำคำซื้อก๊ำซ NGV

อ้ำงอิงจำกรำคำขำยก๊ำซมำตรฐำนที่ ปตท. กำหนดไว้สำหรับ
ผูใ้ ช้บริกำรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงสถำนีบริกำรก๊ำซ

อำยุสญ
ั ญำ

20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนำมในสัญญำ

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถขอต่อสัญญำได้โดยต้องแจ้งควำมประสงค์ไปยัง
คู่สญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ก่อนวันครบ
กำหนดอำยุสญ
ั ญำ เพือทำกำรตกลงเงือ่ นไขและรำยละเอียดของ
สัญญำใหม่

กำรเลิกสัญญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถเลิกสัญญำได้เฉพำะกรณีทก่ี ำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ
เท่ำนัน้
ส่วนที่ 2 หน้ำ 93

หมำยเหตุ

ในกรณีทส่ี ญ
ั ญำสิน้ สุดลงและ
คู่สญ
ั ญำยังไม่ได้ตกลงร่วมกัน
ให้ถอื โดยปริยำยว่ำคู่สญ
ั ญำ
ตกลงทำสัญญำใหม่ภำยใต้
เงือ่ นไขเดิมติดต่อกันครำวละ
1 ปี

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

8.1.4 สัญญำธุรกิ จจำหน่ ำยรถยนต์
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ (“สัญญำผูจ้ ำหน่ำยฯ”)

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ("ผูจ้ ดั จำหน่ำย")

วันทีท่ ำสัญญำ

26 กันยำยน 2555

รำยละเอียดของสัญญำ

 ผูจ้ ดั จำหน่ำยเป็นผูจ้ ดั จำหน่ำยของ มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส คอร์
ปอเรชัน่ ("เอ็มเอ็มซี") แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย ได้
อนุญำตและแต่งตัง้ ให้บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ำหน่ำยรถยนต์ อะไหล่
และอุปกรณ์ของ เอ็มเอ็มซี จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยเพือ่ ขำยต่อแก่
ลูกค้ำทัวไป
่ ในนำมของบริษทั ฯ เอง ในลักษณะของกำรซื้อมำ
ขำยไป ไม่ใช่สำนักงำนสำขำหรือตัวแทนของ บริษทั มิตซูบชิ ิ
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อำยุสญ
ั ญำ

มีผลบังคับใช้ถงึ 30 มิถุนำยน 2556

กำรต่ออำยุสญ
ั ญำ

ผูจ้ ดั จำหน่ำยจะส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเพือ่ ต่ออำยุ
สัญญำครัง้ ละ 1 ปี

กำรเลิกสัญญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถเลิกสัญญำได้เฉพำะกรณีทก่ี ำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ
เท่ำนัน้

หมำยเหตุ

ผูจ้ ดั จำหน่ำยได้ส่งหนังสือบอก
กล่ำวกำรต่ออำยุสญ
ั ญำ 2
ฉบับ ซึง่ ระบุวนั สิน้ สุดสัญญำ
30 มิถุนำยน 2557 และ 30
มิถุนำยน 2558 ตำมลำดับ

8.1.5 สัญญำร่วมทุน
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

หมำยเหตุ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำร่วมทุนกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ NGV

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
บริษทั ซัสโก้ จำกัด (มหำชน) (“ซัสโก้”)

วันทีท่ ำสัญญำ

1 เมษำยน 2556

รำยละเอียดของสัญญำ

ปจั จุบนั SNGV ยังมิได้มกี ำร
 บริษทั ฯ และ ซัสโก้ ตกลงร่วมกันจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนในชือ่
บริษทั เอส เอ็นจีว ี จำกัด (“SNGV”) โดยบริษทั ฯ และซัสโก้ถอื ดำเนินกิจกำรใดๆ อย่ำงมี
นัยสำคัญ
หุน้ ใน SNGV รำยละร้อยละ 49.99
 SNGV จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซ NGV
ในประเทศไทย โดย SNGV จะเข้ำทำสัญญำจัดตัง้ สถำนีบริกำร
ก๊ำซ NGV โดยเอกชนเป็นผูล้ งทุนกับ ปตท.

บทบำทหน้ำทีข่ อง
คู่สญ
ั ญำ

 บริษทั ฯ มีหน้ำทีใ่ นกำรจัดหำและซ่อมบำรุงเครือ่ งอัดก๊ำซ และ
อุปกรณ์ส่วนควบทีจ่ ำเป็นสำหรับสถำนีก๊ำซธรรมชำติ
 ซัสโก้ มีหน้ำทีใ่ นกำรจัดหำสถำนทีเ่ พือ่ เป็นทีต่ งั ้ ของสถำนี
บริกำรก๊ำซ NGV และบริหำรจัดกำรสถำนีบริกำรก๊ำซ
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SNGV จะเข้ำทำสัญญำบริหำร
สถำนีบริกำรก๊ำซ NGV และ
สัญญำเช่ำทีด่ นิ กับซัสโก้ รวม
ไปถึงจะเข้ำทำสัญญำเช่ำและ
ซ่อมบำรุงเครือ่ งอัดก๊ำซและ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ
ธรรมชำติ

หมำยเหตุ
อุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ

อำยุสญ
ั ญำ

นับตัง้ แต่วนั ทีล่ งนำมในสัญญำจนถึงเมือ่ มีกำรเลิกสัญญำ

กำรเลิกสัญญำ

คู่สญ
ั ญำสำมำรถเลิกสัญญำได้เฉพำะกรณีทก่ี ำหนดภำยใต้สญ
ั ญำ
เท่ำนัน้

8.1.6 สัญญำจะซื้อจะขำยที่ดิน
หัวข้อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ลักษณะของสัญญำ

สัญญำจะซื้อจะขำยทีด่ นิ

คู่สญ
ั ญำ

บริษทั ฯ และ
บุคคลธรรมดำซึง่ ไม่เป็นบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ 8 รำยซึง่
เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิบนที
์ ด่ นิ โฉนดเลขที่ 76264 ("ผูข้ ำย")

วันทีท่ ำสัญญำ

29 กรกฎำคม 2556

รำยละเอียดของสัญญำ

ผูข้ ำยตกลงขำยทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 76264 ตำบลบำงพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธำนี เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งำน 75 ตำรำงวำ ในรำคำ 59.81
ล้ำนบำท

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน

 บริษทั ฯ ชำระเงินงวดแรกโดยถือเป็นเงินมัดจำ ณ วันทำ
สัญญำ เป็นจำนวนเงิน 8.00 ล้ำนบำท
 บริษทั ฯ จะชำระเงินส่วนเหลือ 51.81 ล้ำนบำทภำยใน 2 ปี
พร้อมทัง้ ผูข้ ำยจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว

ส่วนที่ 2 หน้ำ 95

หมำยเหตุ

บริษทั ฯ ชำระเงินงวดแรก
ให้แก่ผขู้ ำยเรียบร้อยแล้ว

