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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

บริษทั ฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่
ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสําหรับยาน
ยนต์ ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจําหน่ าย
รถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ ซึง่ สามารถจําแนกได้ดงั นี้
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ


ธุรกิ จสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักซึ่งเป็ นสถานี บริการที่ตงั ้ อยู่ตามแนวท่อจัด
จําหน่ ายก๊าซธรรมชาติ โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติสําหรับรถขนส่งก๊าซ NGV เพื่อขนส่งไปให้
สถานีบริการลูก (Daughter Station)



ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
บริษัทฯ ให้บริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูกตามทีบ่ ริษทั ฯ และ ปตท. ตกลงร่วมกัน



ธุรกิ จสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ สาํ หรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษัทฯ ให้บริการสถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station) จํานวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณ
พื้นที่ด้านหน้ าของสถานี บริก ารก๊าซธรรมชาติหลัก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ช่อื
“สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สแกน อินเตอร์”



ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ตามสถานีบริการก๊าซ NGV โดย
การออกแบบระบบก๊าซธรรมชาติ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อนํ าไปติดตัง้ ที่สถานีบริการก๊าซ NGV
และอุปกรณ์เกีย่ วกับระบบก๊าซ NGV อื่นๆ



ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษัทฯ ให้บริการจําหน่ ายและติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ ก๊ าซ NGV และก๊ าซ LPG รวมถึงให้บริการดูแล
รักษาและซ่อมบํารุงระบบก๊าซในรถยนต์ และจําหน่ายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่างๆ อย่างครบวงจร

(2) ธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
(3) ธุรกิ จอื่นๆ
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 สามารถจําแนกได้ดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ธุรกิ จ

2554

2555

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน
2556

2556

2557

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊าซ
ธรรมชาติ

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

967.39 57.83 1,147.46

66.03

1.1 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
หลักโดยเอกชน

135.63

8.79

154.77

9.72

204.46

9.65

144.82

8.66

177.48

10.21

1.2 ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV

123.32

7.99

183.95 11.55

209.52

9.88

155.19

9.28

175.96

10.13

1.3 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์

124.74

8.09

194.14 12.19

203.26

9.59

153.84

9.20

144.71

8.33

1.4 ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV

567.27 36.78

464.34 29.16

408.31 19.26

380.07 22.72

599.09

34.48

1.5 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์

434.26 28.15

389.20 24.44

169.83

133.47

7.98

50.22

2.89

497.98 29.77

365.10

21.01

8.01

2. ธุรกิจจําหน่ายรถยนต์

-

0.00

97.43

6.12

3. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์

-

0.00

3.12

0.20

56.89

2.68

42.61

2.55

35.11

2.02

142.81

9.26

83.07

5.22

151.28

7.14

151.24

9.04

162.22

9.34

1,528.03 99.06 1,570.02 98.60 2,096.58 98.91 1,659.22 99.18 1,709.89

98.40

4. ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจร้าน
สะดวกซือ้ และธุรกิจค้า
แบตเตอรี่
รวมรายได้
รายได้อ่นื

14.48
รายได้รวม

0.94

22.32

1.40

693.04 32.69

23.15

1.09

13.69

0.82

27.79

1.60

1,542.51 100.00 1,592.34 100.00 2,119.73 100.00 1,672.91 100.00 1,737.68 100.00

หมายเหตุ : เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้นสามัญ ร้อ ยละ 99.99 ของ SFEE ให้กับ บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งหนึ่งซึ่งไม่เป็ นบุ คคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มรี ายได้จากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์อกี ต่อไป
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2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ

2.1.1 ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ สามารถดําเนิน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับก๊าซธรรมชาติอย่างหลากหลายและครบวงจร ดังนี้
แผนภาพแสดงภาพรวมการประกอบธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ

2.1.1.1 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก (Mother Station) เพือ่ ให้บริการอัดก๊าซ
ธรรมชาติ เพือ่ ขนส่งไปยังสถานีบริการลูก (Daughter Station) ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแนวท่อก๊าซ โดยมีลกู ค้า คือ
ปตท. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนถนนบางบัวทอง - บางปะอิน ตําบลบาง
กระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บนทีด่ นิ 20 ไร่ 2 งาน 76.5 ตารางวา ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
บริษัทฯ โดยเป็ นพื้นที่ดําเนิ นการของธุ รกิจ 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ธุ รกิจสถานีบริการก๊ า ซ
ธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV และธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์

ส่วนที่ 2 หน้า 15

บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

การอัดก๊าซเพือ่ เพิม่ ความดันนัน้ มีความจําเป็ นต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพราะการเพิม่
ความดันทําให้สามารถบรรจุเนื้อก๊าซในการขนส่งต่อเทีย่ วได้มากขึน้ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อไปสูส่ ถานีบริการลูกทีอ่ ยูน่ อกแนวท่อ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักมีกําลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอดั ทัง้ หมดประมาณ 541 ตันต่อ
วัน และมีขอ้ กําหนดตามเงือ่ นไขของสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติพร้อมตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
โดยเอกชน ระหว่างบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ”) (โปรดดูสรุปสัญญาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8
ข้อมูลสําคัญอื่น) ให้อดั ก๊าซขัน้ ตํ่าที่ 350 ตันต่อวัน โดยจะดําเนินการทุกวัน และมีจุดเติมก๊าซธรรมชาติ
เพื่อขนส่งเพื่อทําหน้ าทีส่ ําหรับให้รถขนส่งก๊าซ NGV เข้ามาเติมก๊าซธรรมชาติ จํานวน 30 ช่อง ซึ่งรถ
ขนส่งก๊ าซ NGV สามารถเข้ามารับก๊า ซธรรมชาติ ได้พร้อมกันจํานวน 30 คัน และสามารถเติมก๊ า ซ
ธรรมชาติได้ตลอด 24 ชัวโมงต่
่
อวัน

เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ

จุดเติมก๊าซธรรมชาติเพือ่ ขนส่ง

บริษทั ฯ มีกําลังการผลิตก๊าซธรรมชาติอดั สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555
2556 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ตันต่อปี )

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557

2554

2555

2556

กําลังการผลิต

197,465

197,465

197,465

148,098

ปริมาณการผลิตจริง

95,600

109,749

145,198

130,571

อัตราการผลิต (ร้อยละ)

48.92

55.58

73.53

88.17

ทีม่ า : บริษทั ฯ

ค่าจ้างอัดก๊าซธรรมชาติภายใต้สญ
ั ญาจ้างอัดก๊าซฯ เท่ากับผลรวมของค่าตอบแทนการลงทุน
(Availability Payment (AP)) และค่ า ดํ า เนิ น การ (Energy Payment (EP)) โดยค่ า AP หมายถึ ง
ค่าตอบแทนในค่าใช้จ่ายลงทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ซึ่งเป็ นอัตราคงที่ต่อกิโลกรัมของก๊าซ
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ธรรมชาติทอ่ี ดั ตลอดอายุสญ
ั ญา สําหรับค่า EP หมายถึงค่าใช้จ่ายดําเนินงานซึ่งจะแปรผันโดยตรงตาม
ค่าไฟฟ้า อัตราแลกเปลีย่ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในประเทศ โดยค่า EP จะมีการ
เปลีย่ นแปลงทุกปี ตามค่าตัวแปรดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงไป (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าจ้างอัดก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสําคัญอื่น)
2.1.1.2 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก อําเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ไปยังสถานีบริการลูก ตามทีบ่ ริษทั ฯ และ ปตท. ตกลงร่วมกัน ภายใต้สญ
ั ญาจ้างขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ทางรถยนต์ ระหว่างบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญาจ้างขนส่งก๊าซฯ) (โปรดดูสรุป
สัญญาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสําคัญอื่น) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ
ขนส่งก๊าซ NGV ไปยังสถานีบริการลูกสูงสุดเป็ นจํานวน 27 สถานีใน 1 เดือน ซึ่งเป็ นสถานีบริการก๊าซ
NGV ในพื้นที่สามโคก จํานวน 16 สถานี และสถานีบริการก๊าซ NGV นอกพื้นที่สามโคก จํานวน 11
สถานี

รถขนส่งก๊าซ NGV

รถหางตูข้ นส่ง

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัยในการขนส่งก๊าซ NGV โดยบริษทั ฯ
จัดให้มรี ะบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ทําหน้ าที่ควบคุม
กํ า กับ ดูแลและเก็บ ข้อ มูล ผ่ า นระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อ ติด ตามรถขนส่ง เพื่อ ให้
ทราบตําแหน่ งปจั จุบนั รวมทัง้ ตรวจวัดระยะทางในการขนส่งพร้อมๆ กับการวัดระดับความเร็วของรถ
โดยมีขอบเขตความเร็วจํากัดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั ่วโมง นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มพี นักงานประจํารถ
2 คนในทุกเทีย่ วเพื่อช่วยเหลือในการดูเส้นทางและการดําเนินการในขัน้ ตอนเชื่อมต่อก๊าซและการถ่าย
ก๊าซไปทีส่ ถานีบริการลูก ทําให้บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการรถขนส่งก๊าซ NGV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยสูงสุด
ณ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีรถหัวลากจํานวน 19 คัน และหางตูข้ นส่งจํานวน 88 คัน โดย
ขัน้ ตอนการขนส่งก๊าซ NGV รถหัวลากจะเชื่อมต่อกับหางตู้ขนส่งเพื่อนํ าหางตู้ขนส่งทีไ่ ด้รบั การอัดก๊าซ
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NGV แล้วจากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักสามโคกของบริษัทฯ ไปส่งยังสถานีบริการลูกปลายทาง
และเปลีย่ นไปเชื่อมต่อกับหางตู้ขนส่งทีถ่ ่ายก๊าซออกหมดแล้วกลับไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
สามโคกเพื่อบรรจุก๊าซต่อไป ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในขัน้ ตอนการขนส่งก๊าซ NGV บริษทั ฯ
จึงได้จดั ให้มีหางตู้ขนส่งจํานวนมากกว่ารถหัวลากเพื่อลดระยะเวลาในการรอถ่ายก๊าซ NGV ที่สถานี
บริการลูกปลายทาง และการอัดก๊าซ NGV เข้าที่สถานีก๊าซธรรมชาติหลักสามโคก โดยรถขนส่งก๊ าซ
NGV ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ปตท. กรมการขนส่งทางบก และกรม
ธุรกิจพลังงาน
บริษัทฯ มีความสามารถในการขนส่งก๊าซ NGV โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างและมี
อัตราการใช้งานในระดับร้อยละ 72.70 และ 81.18 ในปี 2556 และงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2557 ตามลําดับ
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ตันต่อปี )

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557

2554

2555

2556

ปริมาณขนส่งเต็มที่

124,275

140,372

183,807

137,855

ปริมาณขนส่งตามจริง

77,012

110,415

133,619

111,906

อัตราการใช้งาน (ร้อยละ)

61.97

78.66

72.70

81.18

ทีม่ า : บริษทั ฯ

สําหรับค่าจ้างขนส่งก๊าซ NGV ภายใต้สญ
ั ญาจ้างขนส่งก๊าซฯ เท่ากับผลรวมของค่าตอบแทน
รายเดือน (Monthly Payment (MP)) กับอัตราค่าขนส่งรายสถานี (Transportation Payment (TP)) โดย
ค่า MP หมายถึงค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับค่าใช้จา่ ยลงทุนรถขนส่งซึง่ จะคงทีต่ ลอดอายุสญ
ั ญา สําหรับ
ค่ า TP หมายถึง ค่ า ใช้จ่ า ยดํา เนิ น งานซึ่ง ประกอบด้ว ยค่า ซ่ อ มแซม บํา รุ ง รัก ษา ค่ า จ้า งพนัก งาน ค่ า
ประกันภัย และราคานํ้ามันเฉลีย่ เป็ นต้น โดยค่า TP จะมีการเปลีย่ นแปลงตามราคานํ้ามันดีเซล และดัชนี
ราคาผูบ้ ริโภคในประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (โปรดดูรายละเอียดการคิดค่าจ้างขนส่งก๊าซ NGV ในส่วนที่
2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสําคัญอื่น)
2.1.1.3 ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาํ หรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจสถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station) จํานวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่
บริเวณพื้นที่ด้านหน้ าของสถานี บริการก๊าซธรรมชาติหลัก อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้
สัญญาจัดตัง้ สถานีบริการและซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ ระหว่างบริษทั ฯ กับ ปตท. (“สัญญา
จัดตัง้ สถานีบริการฯ”) ภายใต้ช่อื “สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สแกน อินเตอร์” สถานีบริการก๊าซ NGV
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดังกล่าวประกอบด้วยตูเ้ ติมก๊าซธรรมชาติจํานวน 8 ตู้ ให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยรับซื้อก๊าซ NGV
จาก ปตท. เพือ่ นํามาจําหน่ายต่อให้กบั ลูกค้าของบริษทั ฯ

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ของบริษทั ฯ

สถิตกิ ําลังการผลิต สําหรับปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดเก้าเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีดงั นี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ตันต่อปี )

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่

2554

2555

2556

ปริมาณการให้บริการเติมก๊าซเต็มที่

26,500

26,500

26,500

19,875

ปริมาณขายตามจริง

15,673

21,497

20,615

14,680

อัตราการใช้งาน (ร้อยละ)

59.14

81.12

77.79

73.86

30 กันยายน 2557

ทีม่ า : บริษทั ฯ

2.1.1.4 ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํา รุงสถานี บริการก๊ าซ NGV โดยการ
ออกแบบระบบการเติมก๊าซ NGV และจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพือ่ นําไปติดตัง้ ทีส่ ถานีบริการก๊าซ NGV ซึง่ ชุด
อุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) อุปกรณ์ระบายความร้อน
(Heat Exchanger) มอเตอร์ ถังก๊าซ ตูจ้ า่ ยก๊าซ (Dispenser) เป็นต้น
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ

ตูจ้ า่ ยก๊าซ

นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ให้บริการซ่อมบํารุงสถานีบริการก๊าซ NGV โดยบริษทั ฯ จะคอยซ่อมแซม
และบํารุงรักษาอุปกรณ์ ในสถานี บริการก๊า ซ NGV ให้มีการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่องและยังคงรัก ษา
ประสิท ธิภ าพตามระยะเวลาดํ า เนิ น งาน โดยบริษัท ฯ จะตรวจสอบและปรับ เปลี่ย นอุ ป กรณ์ ต าม
ตารางเวลาซ่อมบํารุง (Preventive Maintenance) และหากอุปกรณ์มคี วามเสียหายจากการหยุดทํางาน
(Shutdown) ของเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ จะจัดหาอะไหล่มาเปลี่ยนตามระยะเวลาที่กํา หนด
(Breakdown Maintenance)
ในการประกอบธุรกิจนี้ บริษัทฯ จะทําสัญญารับเหมาซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV กับลูกค้า
โดยจะมีลกั ษณะการกําหนดขอบเขตการให้บริการเป็นระยะเวลาการดําเนินงาน หรือวงเงินซ่อมบํารุง
บริษทั ฯ มีขอ้ ได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงสถานีบริการ
ก๊ าซ NGV ในด้านต้นทุนของอุปกรณ์ เนื่ องจากบริษัทฯ สามารถจัดหาและประกอบชุดอุปกรณ์ ก๊าซ
ธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง โดยสังซื
่ ้อเพียงอุปกรณ์ และวัสดุหลักที่สําคัญ เช่น Bare Shaft
อุปกรณ์ ระบายความร้อน (Heat Exchanger) มอเตอร์ เป็ นต้น และนํ ามาประกอบเป็ นเครื่องอัดก๊า ซ
ธรรมชาติด้วยตนเอง นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังรับประกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่ระยะเวลา
รับประกันที่บริษัทฯ รับประกันแก่ลูกค้า นัน้ จะเป็ นระยะเวลารับประกันเช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้
รับประกัน จากคู่ค้า ของบริษัทฯ จึง เป็ น การลดความเสี่ย งที่บ ริษัท ฯ ต้องรับ ผิด ชอบค่ า เสีย หายของ
อุปกรณ์ทเ่ี กิดขึน้
บริษทั ฯ มีลูกค้าหลัก คือ ปตท. อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังให้บริการกับกลุ่มลูกค้าบริษทั เอกชน
ชัน้ นํ าอื่นๆ เช่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ แมนู แฟกเจอริง่ จํากัด
บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด บริษทั เอส.พี.พี ออยล์ จํากัด บริษทั พลังไทย เพื่อ
ไทย จํากัด บริษทั ทวินโลตัส รีสอร์ทแอนด์สปา จํากัด และบริษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น
นอกจากการให้บริการออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV แล้ว บริษทั ฯ
ยังรับติด ตัง้ ถัง ก๊ า ซในรถหางตู้ข นส่ง โดยลูก ค้างานประเภทนี้จ ะเป็ นการว่า จ้า งจากบริษัทเอกชนที่
ให้บริการขนส่งก๊าซ NGV
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ทัง้ นี้ ภาพรวมขอบเขตการให้บริการในธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์
ก๊าซ NGV มีดงั นี้
ลักษณะการให้บริการ

มูลค่าโครงการ
โดยประมาณ (ล้านบาท)

ระยะเวลาการให้บริการโดยประมาณ

 งานออกแบบ รั บ เหมา
ติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV

2.00 – 450.00

1 เดือน – 1 ปี และบางโครงการระยะเวลาสิน้ สุด
โครงการขึน้ อยูก่ บั ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของ ปตท.
เช่น การกําหนดทีต่ งั ้ ของสถานีบริการก๊าซ NGV แห่ง
ใหม่ เป็ นต้น

 งานซ่อมบํารุงอุปกรณ์

0.10 – 480.00

6 เดือน – 2 ปี

 งานจัดหาอะไหล่

0.30 – 25.00

1 อาทิตย์ – 6 เดือน

2.1.1.5 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการจําหน่าย ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG และให้บริการดูแลรักษา
และซ่อมบํารุงชุดอุปกรณ์ก๊าซ โดยแบ่งการบริการออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับ
รถยนต์ และการติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถขนส่ง
(1) การติ ดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถยนต์
 ระบบก๊าซในรถยนต์ “สแกน พาวเวอร์ พลัส (Scan Power Plus)"
การติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV และก๊าซ LPG ในรถยนต์ภายใต้ชอ่ื “สแกน พาวเวอร์
พลัส” ซึ่งเป็ นระบบก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ทม่ี คี ุณภาพและมาตรฐานสูง โดยการคิดค้น
ออกแบบ และผลิตของบริษทั ฯ ให้กบั รถยนต์ใหม่ โดยได้รบั การออกแบบเพื่อติดตัง้ ใน
รถยนต์แต่ละรุ่นโดยเฉพาะ และมีชุดรองรับถัง (Supporter) แข็งแรงสูงและทนทานต่อ
แรงกระแทก และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาสนับสนุ นขัน้ ตอนการ
ติดตัง้ ที่สําคัญด้วย นอกจากนัน้ การติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถยนต์ภายใต้ช่อื สแกน
พาวเวอร์ พลัส ยังมีเงือ่ นไขการรับประกันชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ และเครือ่ งยนต์ (ในกรณีได้รบั
ความเสียหายจากชุ ดอุปกรณ์ ติดตัง้ ) ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และ
ประกันอัคคีภยั มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1.00 ล้านบาท
ในปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั เลือกจาก มิตซูบชิ ิ ให้อยูใ่ นรายชื่อผูต้ ดิ ตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊าซ
แนะนําของรถมิตซูบชิ ใิ นรุน่ ปาเจโร สปอร์ต เครือ่ งเบนซิน และบริษทั โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จํากัด สําหรับรถโตโยต้ารุน่ ไฮลักซ์ วีโก้เครือ่ งเบนซิน C-Cab และ D-Cab
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ชุดติดตัง้ ก๊าซของอีเมอร์ (EMER)

กล่องควบคุมอิเล็คโทรนิกส์ A.E.B. ECU

ชุดรองรับถัง (Supporter)

โรงงานติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊าซสําหรับรถยนต์ อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

 ระบบก๊าซในรถยนต์อื่นๆ
บริษัทฯ ให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์สําหรับรถแบรนด์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว ซึ่ง
ลูก ค้าจะเป็ น กลุ่ม สหกรณ์ ร ถแท็ก ซี่เ ป็ น ส่ว นใหญ่ รวมไปถึงกลุ่ม ลูกค้า รายย่อ ยผู้เ ป็ น
เจ้าของรถที่ต้องการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงเบนซินและ
ดีเซล โดยจะมีคุณภาพและมาตรฐานการติดตัง้ เป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมขนส่งทาง
บก

ชุดอุปกรณ์ก๊าซ NGV
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(2) การติ ดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถขนส่ง
บริษัทฯ ให้บริก ารติด ตัง้ และซ่ อ มบํา รุงชุด อุ ปกรณ์ ก๊า ซ และดัด แปลงเครื่อ งยนต์ จ าก
เชือ้ เพลิงดีเซลมาเป็ นเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง สําหรับรถโดยสาร รถบรรทุก
และรถพ่ว ง โดยมีศูน ย์บริก ารที่อํา เภอไทรน้ อ ย จังหวัดนนทบุร ี สามารถแบ่งขอบเขตการ
ให้บริการได้เป็น 4 ประเภท คือ
ขอบเขตการบริ การ

ลักษณะงาน

1. ระบบเชือ้ เพลิงร่วม DDF (Diesel
Dual Fuel)

เป็นระบบเชือ้ เพลิงร่วมระหว่างก๊าซ NGV และ นํ้ามันดีเซลใน
อัตราส่วนก๊าซ NGV ประมาณร้อยละ 70.00 และนํ้ามันดีเซล
ประมาณร้อยละ 30.00

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

เป็นระบบทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง NGV อย่างเดียว โดยใช้ชุดอุปกรณ์
ก๊าซสําหรับติดตัง้ รถใหญ่

3. ระบบเชือ้ เพลิง NGV (Re-Powering)

การเปลีย่ นเครือ่ งยนต์จากเชือ้ เพลิงดีเซลมาเป็นเครื่องยนต์
NGV อย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งทําการดัดแปลงชิน้ ส่วนต่างๆ ของ
เครื่องยนต์และไม่ตอ้ งใช้ชุดอุปกรณ์ก๊าซเพียงเปลีย่ นเป็น
เครื่องยนต์ NGV โดยเพิม่ ถังก๊าซ NGV และอุปกรณ์ลดความ
ดัน (Regulator) เพือ่ ลดความดันก๊าซก่อนเข้าเครือ่ งยนต์

4. งานติดตัง้ ถัง NGV เพิม่ เติมสําหรับ
รถยนต์ทใ่ี ช้ระบบก๊าซ NGV อยูแ่ ล้ว

การเพิม่ ถังก๊าซ NGV เนื่องจากถังก๊าซ NGV ของเดิมทีม่ อี ยูไ่ ม่
เพียงพอต่อการใช้งาน

2.1.2 ธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
บริษทั ฯ เริม่ ให้บริการจําหน่ ายรถยนต์ และศูนย์บริการซ่อมเครื่องยนต์มาตรฐานรถยนต์มติ ซูบชิ อิ ย่าง
เป็ นทางการในปี 2555 ภายใต้สญ
ั ญาผูจ้ ําหน่ ายระหว่างบริษทั ฯ กับ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จํากัด (“มิตซูบิชิ”) (“สัญญาผู้จําหน่ ายฯ”) (โปรดดูสรุปสัญญาในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสํา คัญอื่น) โดยมี
โชว์รมู และศูนย์บริการอยู่ทถ่ี นนติวานนท์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
นอกจากการเป็ นผูจ้ ําหน่ ายรถยนต์แล้ว บริษทั ฯ ยังได้ลงนามในสัญญาศูนย์ซ่อมสีและตัวถังกับ มิตซูบชิ ิ
โดยบริษทั ฯ มีศนู ย์บริการซ่อมสีและตัวถังอยูท่ อ่ี าํ เภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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บริษทั ฯ มียอดจําหน่ ายรถยนต์มติ ซูบชิ ิ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ
งวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

2556

งวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557

รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล

-

73

346

162

รถกระบะ

-

63

364

268

รถอเนกประสงค์ (SUV)

-

20

223

58

ประเภทรถ
(หน่ วย : คัน)

ทีม่ า : บริษทั ฯ

โชว์รมู และศูนย์บริการมิตซูบชิ ิ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

2.1.3 ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้แก่
2.1.3.1 ธุรกิ จการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
SVC ดํา เนินธุรกิจการขายก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการซื้อมาขายไป โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย คือลูกค้าบริษทั เอกชน เช่น ผูใ้ ห้บริการสถานีบริการก๊าซ NGV ทีม่ คี วามจําเป็ นต้องใช้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการปรับดัชนีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติทม่ี ที ม่ี าจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ
แตกต่างกัน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติของแหล่งตะวันออกมีดชั นีคา่ ความร้อนสูงกว่าแหล่งตะวันตก
2.1.3.2 ธุรกิ จร้านสะดวกซื้อ
บริษทั ฯ ให้บริการธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 108 Shop จํานวน 1 สาขา ประกอบการอยู่ในบริเวณ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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2.1.3.3 ธุรกิ จการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ
SVC และ CCL ดําเนินธุรกิจการขายกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง แบตเตอรีร่ ถยนต์ และวัสดุ
อื่น ๆ เช่น ท่อสแตนเลส ยางรถยนต์ สติ๊ก เกอร์ เป็ นต้น ในรูปแบบการซื้อ มาขายไป โดย SVC จัด
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศ และ CCL จัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
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2.2

การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1. ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน
 ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV

 ปตท. ซึง่ เป็นผูด้ าํ เนินกิจการท่อจัดจําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ

 ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์

 บุคคลทัวไปที
่ ใ่ ช้รถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV เป็นเชือ้ เพลิง
 ผูป้ ระกอบกิจการขนส่งทีใ่ ช้ก๊าซ NGV เป็นเชือ้ เพลิง

 ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ก๊าซ NGV

 ปตท. ซึง่ เป็นผูด้ าํ เนินกิจการท่อจัดจําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ
 ผูป้ ระกอบการสถานีบริการก๊าซ NGV
 บริษทั เอกชนทีใ่ ห้บริการขนส่งก๊าซ NGV

 ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถยนต์

 ลูกค้ารายย่อยทั ่วไป
 สหกรณ์แท็กซี่ หน่วยงานราชการ และบริษทั เอกชน

- ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถบรรทุก

 รถบรรทุก รถพ่วง และผูป้ ระกอบการขนส่ง

2. ธุรกิจจําหน่ายรถยนต์

 ลูกค้ารายย่อยทั ่วไป
 บริษทั และผูป้ ระกอบการทัวไป
่

3. ธุรกิจอื่นๆ

 ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - สถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติเอกชน
 ธุรกิจร้านสะดวกซือ้ - ลูกค้ารายย่อยทั ่วไป
 ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอ่นื ๆ –
ผูป้ ระกอบการในประเทศ และผูป้ ระกอบการรายย่อยใน
ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

สํา หรับ โครงการก๊ า ซธรรมชาติสํา หรับ โรงงานอุ ต สาหกรรม ซึ่ง เป็ น โครงการในอนาคตของธุ ร กิจ
เกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ มีกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ ยูน่ อกแนวท่อก๊าซ
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2.2.2 การจําหน่ ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริษทั ฯ มีการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการแบ่งตามประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้

2.2.2.1 ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
(1) ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ หลักโดยเอกชน (Private Mother Station (PMS))
บริษัทฯ ให้บริก ารอัด ก๊ า ซธรรมชาติท่ีสถานี บริก ารก๊ า ซธรรมชาติห ลัก ของบริษัทฯ ที่
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ

ระบบท่อจัดจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ
(Distribution Pipeline)

สถานีควบคุมความดัน
และวัดปริมาณก๊าซ
Metering and
Regulating Station)

สถานีอดั ก๊าซธรรมชาติ
(Compressor Station)

จุดเติมก๊าซเพือ่ ขนส่ง
(Trailer Bay)

รถขนส่งก๊าซ NGV

การอัด ก๊ า ซของสถานี บ ริก ารก๊ า ซธรรมชาติห ลัก เริ่ม จากก๊ า ซจากท่ อ จํ า หน่ า ยก๊ า ซ
ธรรมชาติจะไหลเข้าสู่สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ โดยมีมเิ ตอร์วดั ปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติท่เี ข้า หลังจากนัน้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกสูบเข้าไปที่สถานีอดั ก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิม่
ความดัน และถูกส่งไปทีจ่ ุดเติมก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่งไปทีร่ ถขนส่งก๊าซ NGV ซึ่ง ปตท. ตก
ลงจ่ายค่าอัดก๊าซตามปริมาณก๊าซธรรมชาติทจ่ี ่ายให้รถขนส่งก๊าซเพื่อขนส่งไปยังสถานีบริการ
ลูกต่อไป
บริษัทฯ มีขอ้ กําหนดตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอัดก๊าซฯ ขัน้ ตํ่าจํานวน 350 ตันต่อวัน
โดยกระบวนการตรวจวัดปริมาณก๊ าซนัน้ พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทฯ จะทําการ
ตรวจวัด ร่ว มกัน ทุ ก สิ้น เดือ นที่ส ถานี ค วบคุ ม ความดัน และวัด ปริม าณก๊ า ซ (Metering and
Regulating Station) หลังจากนัน้ บริษัทฯ จะส่ง ใบเรียกเก็บเงินทุก สิ้น เดือน โดยบริษัทฯ มี
นโยบายการเรียกชําระ 30 วัน
(2) ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
บริษัทฯ มีรถขนส่งก๊าซ NGV ประจําที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก เพื่อขนส่งก๊าซ
NGV ให้แก่สถานีบริการลูกตามที่บริษัทฯ และ ปตท. ตกลงร่วมกัน ณ 30 กันยายน 2557
บริษทั ฯ มีรถหัวลาก 19 คัน และหางตูข้ นส่งจํานวน 88 คัน ตามรายละเอียดดังนี้
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จํานวนรถ
(คัน)

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557

2554

2555

2556

12

15

18

19

- ขนาด 8.0 ตัน

8

8

8

8

- ขนาด 4.5 ตัน

0

0

15

15

- ขนาด 4.2 ตัน

1

1

1

1

- ขนาด 3.5 ตัน

50

59

64

64

รถหางตู้ขนส่งรวม

59

68

88

88

รถหัวลาก
รถหางตูข้ นส่ง

ทีม่ า : บริษทั ฯ

บริษัทฯ จะมีการบันทึกปริมาณก๊าซที่จดั ส่ง และรวบรวมเพื่อส่งใบเรียกเก็บเงินทุกสิ้น
เดือน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายการเรียกชําระ 30 วัน
(3) ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาํ หรับยานยนต์ (Private Brand Station (PBS))
บริษทั ฯ จําหน่ ายก๊าซ NGV ทีส่ ถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ ทีอ่ ําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี โดยบริษทั ฯ มีวธิ กี ารรับชําระเงินแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การรับชําระ
เงินสดทันทีเมื่อเติมก๊าซ การรับชําระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) และการรับชําระเงินทันทีเมื่อเติม
ก๊าซด้วยฟลีทการ์ด (Fleet Card)
 การรับชําระเงินสดทันทีเมื่อเติมก๊าซ
ลูกค้าจะชําระเงินทีจ่ ุดเติมก๊าซ เมือ่ ได้รบั การเติมก๊าซ NGV ตามคําสังเรี
่ ยบร้อยแล้ว
 การรับชําระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid)
ลูกค้าจะชําระเงินล่วงหน้ ากับทางบริษทั ฯ โดยเมื่อลูกค้ามาใช้บริการเติมก๊าซ NGV
บริษทั ฯ จะหักเงินทีล่ ูกค้าชําระล่วงหน้าไว้ตามจํานวนเงินทีล่ ูกค้าเติมก๊าซ ประเภทของ
ลูกค้าทีช่ าํ ระเงินล่วงหน้า ได้แก่ ผูป้ ระกอบการขนส่ง บริษทั เอกชน เป็นต้น
 การรับชําระเงินทันทีเมือ่ เติมก๊าซด้วยฟลีทการ์ด (Fleet Card)
ลูกค้าจะชําระค่าก๊าซทีจ่ ุดเติมก๊าซ เมื่อได้รบั การเติมก๊าซ NGV ตามคําสังเรี
่ ยบร้อย
แล้ว โดยใช้ฟลีทการ์ด (Fleet Card)
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(4) ธุรกิ จออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
การจัดจําหน่ายในธุรกิจนี้ แบ่งเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
 ช่องทางการรับงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการรับงานจากลูกค้าโดยตรงเท่านัน้ โดยมีช่องทางการรับงาน
แบ่งเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การประมูลงาน และการรับการว่าจ้างโดยตรง
ก. การประมูลงาน
บริษทั ฯ จะเข้าร่วมประมูลงานด้วยตนเอง โดยบริษทั ฯ จะนําข้อกําหนดโครงการ
(Term of Reference (TOR)) มาวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนจากโครงการ หาก
บริษทั ฯ พิจารณาว่าบริษทั ฯ มีโอกาสในการชนะการประมูลและสามารถสร้างกําไรที่
เหมาะสม บริษทั ฯ จะพิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าร่วมประมูลและจัดทําข้อเสนอโครงการ
ส่ว นใหญ่ ง านจะมีมูล ค่ า สูง หรือ มีผู้ว่า จ้า งเป็ น หน่ ว ยงานราชการหรือ รัฐ วิส าหกิจ
นอกจากนัน้ หากได้รบั คัดเลือกเป็ นผู้ดําเนิ นงานโครงการ บริษัทฯ ต้องมีการวาง
วงเงินคํ้าประกันเพือ่ เป็ นหลักประกันการปฏิบตั งิ านตามสัญญาตลอดอายุของสัญญา
ข. การรับการว่าจ้างโดยตรง
บริษทั ฯ จะรับงานโดยตรงจากลูกค้าโดยการเปิ ดใบสังซื
่ ้อ (Purchasing Order)
ส่วนใหญ่งานประเภทนี้จะเป็ นการว่าจ้างจากบริษทั เอกชน
 การปฏิบตั งิ าน
การให้บริการในธุรกิจนี้ บริษทั ฯ มุ่งเน้นการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง เพือ่ ให้มนใจในการ
ั่
ควบคุมคุณภาพงานและระยะเวลาการส่งมอบให้เป็ นไปตามทีผ่ วู้ า่ จ้างกําหนด โดยจะเป็ น
การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ข องลู ก ค้ า และมี ก ารกํ า หนดความก้ า วหน้ า ของงานเป็ น
รายละเอีย ดของงานเป็ น งวดๆ โดยบริษัท ฯ จะได้ร บั ชํา ระค่ า บริก ารเป็ น งวดๆ เมื่อ
ดําเนินงานตามรายละเอียดของงานเสร็จเรียบร้อยและได้รบั การตรวจรับงานจากผูว้ า่ จ้าง
อย่างไรก็ตาม หากบริษทั ฯ พิจารณาว่าเป็ นขอบเขตงานที่สามารถควบคุมคุณภาพ
งานได้และจําเป็ นต้องใช้บุคลากรจํานวนมาก หรือมีระยะเดินทางทีค่ ่อนข้างไกล บริษทั ฯ
อาจจะว่าจ้างช่วงให้กบั ผู้ประกอบการรายอื่นดําเนินการแทน อย่างไรก็ดี การว่าจ้างช่วง
จะต้อ งไม่ข ดั แย้ง กับ สัญ ญาว่ า จ้า งหลัก ซึ่ง บริษัท ฯ จะคัด เลือ กผู้รบั เหมาช่ว งที่มีการ
ปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานของผูว้ ่าจ้าง โดยบริษทั ฯ มีการกําหนดเงือ่ นไขทีส่ าํ คัญต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจน เช่น ขอบเขตงาน การส่งมอบงาน และบทปรับ เป็ นต้น โดยในปี 2557
บริษั ท ฯ ได้ว่ า จ้ า งช่ ว งบริษั ท ที่ไ ม่ มีค วามเกี่ย วโยงกัน กับ บริษั ท ฯ ในโครงการจ้ า ง
ปฏิบตั ิการและบํารุงรักษาสถานีบริการก๊าซ NGV ในเขตพื้นทีภ่ าคเหนือหรือภาคกลาง
ส่วนงานลักษณะอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมา ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานโยธา
งานประกอบเชือ่ มเหล็ก งานทาสีอาคาร เป็ นต้น ทัง้ นี้ มูลค่าการจัดจ้างผูร้ บั เหมาช่วงในปี
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2556 และงวดเก้า เดือ นสิ้น สุด วัน ที่ 30 กันยายน 2557 เท่ากับ 20.90 ล้านบาท และ
36.90 ล้านบาท ตามลําดับ
ทัง้ นี้ สําหรับ ปตท. บริษทั ฯ มีนโยบายการเรียกชําระ 30 วันหลังจากฝา่ ยบัญชีของ
ปตท. ตรวจรับเอกสารครบถ้วน และสําหรับลูกค้าเอกชนรายอื่น นโยบายการเรียกชําระ
จะเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาทีต่ กลงกัน ซึ่งแตกต่างกันตามงวดงาน เช่น 15 วันนับจาก
ลงนามในสัญญา 7 วันนับจากส่งอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ถึงสถานีบริการของลูกค้า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การเรียกชําระเงินจากลูกค้าในธุ รกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่ อม
บํารุงอุปกรณ์ ก๊าซ NGV อาจมีความล่าช้า เนื่องจากการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารการเบิกเงินและขัน้ ตอนการจ่ายเงินภายในของลูกค้า
 การรับประกันผลงาน
ภายหลัง จากการส่ ง มอบงานตามกํ า หนดเรีย บร้อ ยแล้ ว โดยทัว่ ไปผู้ ว่ า จ้ า งจะ
กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องรับประกันผลงานเป็ นเวลา 1 ปี นับจากวันสุดท้ายทีส่ ่งมอบงาน
โดยในวันลงนามในสัญญาว่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างฯ อาจมีการกําหนดให้บริษทั ฯ นําหลักประกัน
เป็ นหนังสือคํ้าประกันมามอบไว้แก่ผวู้ า่ จ้างเพือ่ ประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาว่าจ้าง
(5) ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ทส่ี ถานทีบ่ ริการของบริษทั ฯ โดยแบ่งตาม
ประเภทบริการดังนี้
ประเภทบริ การ

สถานที่บริการ

(1) ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถยนต์
 ระบบก๊าซในรถยนต์ “สแกน พาวเวอร์ พลัส"

โรงงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

 ระบบก๊าซในรถยนต์อ่นื ๆ

ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซสําหรับ
รถยนต์ สาขาชินเขต ซอยชินเขต ถนนงาม
วงศ์วาน กรุงเทพฯ

(2) ธุรกิจติดตัง้ ระบบก๊าซสําหรับรถขนส่ง

โรงงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี

ทัง้ นี้ สําหรับลูกค้ารายย่อยทัวไป
่ บริษัทฯ จะรับชําระเป็ นเงินสด และสําหรับสหกรณ์
แท็กซี่ และผูป้ ระกอบการรถเช่า บริษทั ฯ มีนโยบายการเรียกชําระ 30 วัน
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2.2.2.2 ธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
นอกจากบริษทั ฯ มีโชว์รมู และศูนย์บริการรถยนต์มติ ซูบชิ ทิ ถ่ี นนติวานนท์ ตําบลบางพูด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี แล้ว บริษทั ฯ ยังมีการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษทั ฯ ได้
สร้างเว็บไซต์เพื่อสนับสนุ นการจําหน่ายรถยนต์มติ ซูบชิ ขิ น้ึ มาโดยเฉพาะที่ www.scanmitsu.com อีกทัง้
บริษทั ฯ ยังมีการจัดแสดงสินค้าที่หา้ งสรรพสินค้าชัน้ นํ า เพื่อเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ ายกับลูกค้าราย
ย่อย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะได้รบั ชําระเงินสดเมื่อส่งมอบรถ หรือชําระโดยผ่านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่ง
บริษทั ลีสซิง่ อาจมีการชําระเงินภายหลังจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ส่งมอบรถยนต์ให้ลกู ค้า
2.2.2.3 ธุรกิ จอื่นๆ
(1) ธุรกิ จการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
SVC ดําเนินธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการซื้อมาขายไปตามคําสัง่
ซือ้ ของลูกค้า โดยไม่มกี ารจัดตัง้ ร้านค้าเพือ่ เป็ นช่องทางจัดจําหน่าย
(2) ธุรกิ จร้านสะดวกซื้อ
บริษัทฯ ให้บริการธุ รกิจร้านสะดวกซื้อ 108 Shop จํานวน 1 สาขา ประกอบการอยู่ใน
บริเวณสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
(3) ธุรกิ จการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ
SVC และ CCL ดําเนินธุรกิจการขายกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง แบตเตอรีร่ ถยนต์ และ
วัสดุอ่นื ๆ เช่น ท่อสแตนเลส ยางรถยนต์ สติก๊ เกอร์ เป็ นต้น ในรูปแบบการซื้อมาขายไปตาม
คําสังซื
่ อ้ ของลูกค้า โดยไม่มกี ารจัดตัง้ ร้านค้าเพือ่ เป็นช่องทางจัดจําหน่าย
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2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับก๊าซธรรมชาติและธุรกิจเกีย่ วเนื่องแบบครบวงจร ทัง้ นี้ภาพรวม
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
การสํารวจและผลิต และจัดหา
ก๊าซธรรมชาติ

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ

ธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ธุรกิจระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซอีเทน
ก๊าซโพรเพน
ก๊าซปโตรเลียมเหลว
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ

แหล่งก๊าซธรรมชาตินําเข้า
จากประเทศเพื่อนบ้าน
แหล่งก๊าซธรรมชาตินําเข้า
จากต่างประเทศในรูป LNG





ก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ

 ลูกค้าปโตรเคมี
 ลูกค้าอุตสาหกรรม
 หน่วยธุรกิจน้ํามัน





กฟผ.
ผู้ผลิตไฟฟาอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟารายเล็ก
ลูกค้าอุตสาหกรรม

 ธุรกิจ NGV

ปจั จุบนั แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีทม่ี าจาก 3 แหล่ง ได้แก่
แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติใ นประเทศ จากทะเลอ่ า วไทย แหล่ ง นํ้ า พอง อํา เภอนํ้ า พอง จัง หวัด
ขอนแก่น แหล่งภูฮอ่ ม อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
แหล่งก๊าซธรรมชาตินําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จากแหล่งยาดานา และแหล่งเยตากุน
ของสหภาพพม่า
แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาตินํ า เข้า จากต่ า งประเทศในรู ป ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (LNG) เช่ น จาก
ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆ หลายชนิด ซึ่งก๊าซดังกล่าว
สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ โดยผ่านกระบวนการคัดแยกที่โรงแยกก๊าซ เพื่อ
แยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อาทิ ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ก๊าซปิ โตรเลียม
เหลว ก๊ า ซโซลีนธรรมชาติ และก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ โดยก๊ าซต่า งๆ เหล่า นี้ สามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องได้ดงั นี้
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ผลิ ตภัณฑ์

การนําไปใช้

ก๊าซมีเทน

ใช้เป็ นเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้
เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตปุ๋ยเคมี และเมื่อนํ าไปอัดใส่ถงั ด้วยความดันสูง จะเรียกว่า “ก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG)” สามารถใช้เป็นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ รูจ้ กั กันในชือ่ ว่า “ก๊าซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต์ (NGV)”

ก๊าซอีเทน

ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยเป็ นสารตัง้ ต้นสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
โพลิเอทิลนี (PE) เพื่อใช้ผลิตถุงพลาสติก หลอดยาสีฟนั ขวดพลาสติกใส่แชมพู เส้นใย
สังเคราะห์ชนิดต่างๆ ทีจ่ ะนําไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ

ก๊าซโพรเพน

ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุ ตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยเป็ นสารตัง้ ต้นสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
โพลิโพรพิลนี (PP) เพือ่ ใช้ผลิตยางสังเคราะห์ หม้อแบตเตอรี่ กาว และสารเพิม่ คุณภาพ
นํ้ามันเครือ่ ง

ก๊าซบิวเทน

ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีโดยเป็ นสารตัง้ ต้นสําหรับผลิตสารเติมแต่งเพื่อ
เพิม่ ค่าออกเทนในนํ้ ามันเบนซินแทนตะกั ่ว (MTBE) ยางสังเคราะห์และเม็ดพลาสติก
ABS

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ใช้เป็นเชือ้ เพลิงหรือก๊าซหุงต้มในครัวเรือน เชือ้ เพลิงในรถยนต์ เชือ้ เพลิงให้ความร้อนใน
โรงงานอุตสาหกรรม และใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ

อยู่ใ นสถานะที่เ ป็ นของเหลว ใช้เ ป็ นส่ว นผสมของผลิต ภัณฑ์น้ํ า มัน สําเร็จรูป ใช้เ ป็ น
วัตถุดบิ ผลิตตัวทําละลาย และเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ีไ ด้ร ับ จากกระบวนการแยกก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์อ อกจากก๊ า ซ
ธรรมชาติ ใช้ใ นอุ ต สาหกรรมหล่ อ เหล็ก อุ ต สาหกรรมถนอมอาหาร อุ ต สาหกรรม
เครื่องดื่ม (นํ้าอัดลมและเบียร์) ใช้ทํานํ้ายาดับเพลิง ฝนเทียม นํ้ าแข็งแห้ง หรือนํ าไปใช้
สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง

ความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ (Natural Gas Vehicle (NGV)) และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas (LPG))1
ก๊ าซธรรมชาติสํา หรับ ยานยนต์ (NGV) เกิดจากการนํ าก๊ าซธรรมชาติ อันเป็ นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (Methane) เป็ นส่วนใหญ่ มาอัดจนมีความดันสูงประมาณ
3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แล้วนํามาบรรจุใส่ถงั ในรูปก๊าซธรรมชาติอดั เพือ่ นํามาเป็ นเชือ้ เพลิงใช้ทดแทน
นํ้ า มันเบนซิน หรือดีเซลในรถยนต์ประเภทต่ า งๆ ซึ่งสากลเรีย กว่ า ก๊ า ซธรรมชาติอ ดั (Compressed
Natural Gas (CNG))
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) หรือ “ก๊าซหุงต้ม” เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการ
แยกนํ้ ามันดิบในโรงกลันนํ
่ ้ ามัน หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ มีสถานะเป็ นของเหลว ต้อง
ทําให้เป็ นก๊าซก่อนนําไปใช้งาน มีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane) เป็ นส่วนใหญ่ จึงเป็ นก๊าซที่
หนักกว่าอากาศ โดยก๊าซ LPG เองไม่มสี ี ไม่มกี ลิน่ เช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติ แต่เนื่องจากเป็ นก๊าซที่
1

ความแตกต่างของ NGV กับ LPG, www.eppo.go.th
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หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสมและลุกไหม้ได้ง่าย ดังนัน้ จึงมีขอ้ กําหนดให้เติมสารมีกลิน่ เพื่อเป็ นการ
เตือนภัยหากเกิดการรัวไหล
่
ก๊าซ LPG ส่วนใหญ่จะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม
โดยบรรจุเป็ นของเหลวใส่ถงั ทีท่ นความดันเพือ่ ให้ขนถ่ายง่าย นอกจากนี้ ยังนิยมใช้แทนนํ้ามันเบนซินใน
รถยนต์ เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสูงถึง 105 RON LPG
คุณสมบัตขิ องก๊าซ NGV และก๊าซ LPG มีความแตกต่างกัน ดังนี้
ก๊าซ NGV

ก๊าซ LPG

ความปลอดภัย

ก๊าซ NGV เป็นเชือ้ เพลิงทีป่ ลอดภัยทีส่ ุด เมือ่
เทียบกับก๊าซ LPG นํ้ามันเบนซิน และนํ้ามัน
ดีเซล เนื่องจากเป็ นเชือ้ เพลิงทีเ่ บากว่าอากาศ
ดังนัน้ เมือ่ เกิดการรั ่วไหลจะกระจายตัวขึน้ สู่ชนั ้
บรรยากาศด้านบนอย่างรวดเร็ว ไม่เกิดการ
สะสมตัวเหมือนก๊าซ LPG รวมถึงขีดจํากัดการ
ติดไฟและอุณหภูมติ ดิ ไฟด้วยตัวเองจะสูงกว่า
เชือ้ เพลิงชนิดอื่น

ก๊าซ LPG เป็ นก๊าซทีอ่ นั ตรายกว่าก๊าซ NGV
เนื่องจากเป็นก๊าซทีห่ นักกว่าอากาศ เมือ่ เกิด
การรั ่วไหลจะเกิดการสะสมตัวตามพืน้ ล่าง และ
สามารถลุกติดไฟได้ถา้ เกิดประกายไฟ รวมถึง
ขีดจํากัดการติดไฟและอุณหภูมติ ดิ ไฟตํ่ากว่า
ก๊าซ NGV

ระบบการจัดจ่าย

ระบบการขนส่งก๊าซ NGV มี 2 รูปแบบ
1) ขนส่งผ่านทางระบบท่อส่งก๊าซ โดยสถานี
ทีใ่ ช้การขนส่งทางระบบท่อจะต้องเป็ น
สถานีทอ่ี ยูต่ ามแนวท่อส่งก๊าซ ซึง่ เป็น
ระบบทีช่ ว่ ยลดภาระค่าขนส่งลงได้ แต่ตอ้ ง
มีการลงทุนติดตัง้ ระบบมิเตอร์เพือ่ วัด
ปริมาณก๊าซ
2) ขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ซึง่ สถานีทไ่ี ม่อยู่
ตามแนวท่อส่งก๊าซจําเป็ นต้องให้
รถบรรทุกห้วลาก (Trailer) และรถบรรทุก
หกล้อวิง่ ขนส่ง โดยการขนส่งแต่ละเทีย่ ว
ของรถหัวลากจะบรรทุกก๊าซได้ประมาณ
3.50 ตัน การขนส่งนี้รถบรรทุกจะวิง่ เติม
ก๊าซจากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
และวิง่ ไปส่งทีส่ ถานีบริการลูก

ก๊าซ LPG จะใช้การขนส่งโดยรถบรรทุกจาก
คลังก๊าซแต่ละแห่งไปยังสถานีเติมก๊าซ LPG
ซึง่ การขนส่งส่วนใหญ่ลกู ค้าจะเป็นผูน้ ํา
รถบรรทุกมาเติมก๊าซทีค่ ลังเอง และรถบรรทุก
ทีใ่ ช้สว่ นใหญ่เป็นรถขนาด 8 ตัน

การนํามาใช้กบั
เครื่องยนต์

ก๊าซ NGV สามารถนํามาใช้กบั เครือ่ งยนต์
เบนซินและดีเซล สําหรับเครือ่ งยนต์เบนซิน
การใช้ก๊าซ NGV จะแบ่งเป็น 2 ระบบคือ
1) ระบบดูดก๊าซ จะมีการทํางานคล้ายกับ
ระบบคาร์บูเรเตอร์ของเครือ่ งยนต์เบนซิน
โดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการติดตัง้ อุปกรณ์
ประมาณ 38,000 – 43,000 บาท

ก๊าซ LPG สามารถนํามาใช้กบั เครือ่ งยนต์
เบนซิน และดีเซลเช่นเดียวกับก๊าซ NGV โดย
การนํามาใช้เครือ่ งยนต์เบนซิน จะมี 2 ระบบ
เช่นเดียวกับก๊าซ NGV คือ
1) ระบบดูดก๊าซ ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ประมาณ 15,000 – 28,000
บาท
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ก๊าซ NGV

ก๊าซ LPG

2) ระบบฉีดก๊าซ เป็นระบบทีม่ กี ล่องควบคุม
อิเล็คโทรนิกส์ (ECU) ควบคุมการจ่าย
ก๊าซตามลําดับการจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการติดตัง้
อุปกรณ์ประมาณ 58,000 – 63,000 บาท
ส่วนอัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงก๊าซ NGV
อยูท่ ่ี 15.26 กิโลเมตรต่อกิโลกรัม ซึง่ เป็นอัตรา
สิน้ เปลืองเฉลีย่ ของการวิง่ ทดสอบในเมือง นอก
เมือง และบนทางด่วน (โครงการทดสอบ
รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ก๊าซ LPG และเบนซิน
โดยกรมธุรกิจพลังงาน)

2) ระบบฉีดก๊าซ ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ประมาณ 35,000 – 43,000
บาท
ส่วนอัตราความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงก๊าซ LPG
อยูท่ ่ี 11.10 กิโลเมตรต่อลิตร ซึง่ เป็นอัตรา
สิน้ เปลืองเฉลีย่ ของการวิง่ ทดสอบในเมือง นอก
เมือง และบนทางด่วน (โครงการทดสอบ
รถยนต์ใช้ก๊าซ NGV ก๊าซ LPG และเบนซิน
โดยกรมธุรกิจพลังงาน)

(1) นโยบายของรัฐบาล ต่อก๊าซ NGV และก๊าซ LPG
นโยบายของรัฐบาลต่อก๊าซ NGV
ก๊าซ NGV ได้รบั การสนับสนุ นให้เป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือกสําหรับรถยนต์เพือ่ ทดแทนการใช้
นํ้ ามันซึ่งมีราคาเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยแนวนโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้การสนับสนุ นการใช้
ก๊าซ NGV เพือ่ ทดแทนการใช้น้ํามัน ปรากฏตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
2536 :

ริเริม่ นําก๊าซ NGV ใช้กบั รถประจําทาง ขสมก. 82 คัน

2543 :

เริม่ โครงการแท็กซี่ NGV 1,000 คัน

:

มติคณะรัฐมนตรี (“ครม.”) กําหนดราคาก๊าซ NGV เท่ากับร้อยละ 50 ของ
ราคานํ้ามันดีเซล

2545 :

ปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตามลําดับขัน้ จนถึงร้อยละ 65 ของราคานํ้ามัน
เบนซิน 91 ในปี 2552 โดยมีเพดานราคา 10.34 บาท (ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง
ลิตรละ 14.00–15.00 บาท)

2548 :

กําหนดการใช้ก๊าซ NGV ทดแทนนํ้ามันร้อยละ 10 และขยายสถานีบริการ
จาก 31 แห่ง เป็ น 180 แห่งในปี 2551

2550 :

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) มีมติให้ราคาก๊าซ NGV
สะท้อนต้นทุนจริง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) ขอความร่วมมือให้ขายก๊าซ
NGV 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2550 - 2551 จากนัน้ จึงปรับราคาเป็น
12.00 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 และ 13.00 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2553
และสะท้อนต้นทุนจริงในปี 2554 เป็ นต้นไป

:
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2551 :

ครม. มีมติสง่ เสริมก๊าซ NGV ทดแทนนํ้ามันให้ได้รอ้ ยละ 20

2552 :

ครม. มีมติให้ชะลอการปรับราคาก๊าซ NGV ตามนโยบายเดิม

:

ครม. มีมติให้ตรึงราคาขายก๊าซ NGV ที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม จนถึง
สิงหาคม 2553 โดยยังต้องขยายสถานีบริการและให้คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (“กบง.”) ดําเนินการชดเชยราคาขายปลีกทีต่ ่าํ กว่าทุน

:

ครม. มีมติให้ กบง. มีอาํ นาจกํากับราคาขายปลีกก๊าซ NGV เช่นเดียวกับ
นํ้ามันเชือ้ เพลิง

:

มติ กพช. อนุมตั เิ งินกองทุนนํ้ามันชดเชยราคาก๊าซ NGV 2.00 บาทต่อ
กิโลกรัม ไม่เกิน 300.00 ล้านบาทต่อเดือน

2553 :

มติ ครม. ตรึงราคาก๊าซ NGV และชดเชย กิโลกรัมละ 2.00 บาทต่อไป

2554 :

มติ ครม. ตรึงราคาก๊าซ NGV และชดเชย กิโลกรัมละ 2.00 บาท ถึง 15
มกราคม 2555 และให้ปรับขึน้ เดือนละ 0.50 บาท จนถึง ธันวาคม 2555
พร้อมกับปรับลดเงินชดเชย

2555 :

มติ กพช. ตรึงราคาก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาท พร้อมยกเลิกเงินชดเชย

ทีม่ า : เอกสารเผยแพร่ “เข้าใจ จึงรูท้ นั NGV” จัดทําโดย บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
แผนภาพแสดงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตัง้ แต่ปี 2545 ถึงปจั จุบนั
ราคา (บาทต่อกิโลกรัม)
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย. 2 พ.ย.
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ทีม่ า: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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รัฐบาลชุดปจั จุบนั มีแนวนโยบายทีจ่ ะปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ทีผ่ ่านมา ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับขึน้ ราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV ขึน้ 1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมราคา 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นราคา 11.50
บาทต่อกิโลกรัม และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ท่ี 8.50 บาท
ต่อกิโลกรัมเช่นเดิม การปรับราคาก๊าซ NGV ครัง้ นี้เพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง และลดภาระ
การอุดหนุนราคาจาก ปตท. เพือ่ นํารายได้ไปขยายสถานีบริการก๊าซ NGV โดยกําหนดให้มผี ล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป2
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ขึน้
อีก 1.00 บาทต่อ กิโ ลกรัม จากเดิม ราคา 11.50 บาทต่อ กิโ ลกรัม เป็ น ราคา 12.50 บาทต่อ
กิโลกรัม และปรับขึน้ ราคาก๊าซ NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ 1.00 บาทต่อกิโลกรัม จาก
เดิมราคา 8.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นราคา 9.50 บาทต่อกิโลกรัม3
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ สาํ หรับยานยนต์
เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ครม. ได้มมี ติเห็นชอบตามมติ กพช. ในการประชุมเมือ่ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2554 ซึง่ เห็นชอบการกําหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ ดังนี้

PNGV = Pool Gas + S + TdZone 1+3 +Tc + ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการ

2

ข่าว “ราคาแก๊สแอลพีจ ี ภาคขนส่งและเอ็นจีวใี นเช้าวันนี้ (1ตุลาคม 2557) หลังทีป่ ระชุม กบง.มีมติปรับขึน้ ราคาเพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงมากขึน้ ” สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, www.thainews.psd.go.th
3 “กบง. ลดเบนซิน 50 สต. ดีเซล 40 สต.”, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2 ธันวาคม 2557, www.bangkokbiznews.com
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โดยต้นทุนราคาก๊าซประกอบด้วย
Pool Gas : ราคาก๊าซทีจ่ าํ หน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝา่ ยผลิต (กฟผ.)
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊าซจาก

S

TdZone 1+3

TC

อ่าวไทยทีเ่ หลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊าซ ก๊าซจากสหภาพพม่า แหล่งยาดานา
และแหล่งเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในอนาคต
มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้านบีทยี ู
: อัตราค่าบริการสําหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ มีหน่ วยเป็ นบาทต่อล้าน
บีทยี ู ประกอบด้วย
 S1 คือ ค่า ใช้จ่า ยสํา หรับในการจัดหาและค้า ส่งก๊ า ซ รวมค่ าตอบแทนในการ
ดําเนินการ
 S2 คือ ค่าความเสีย
่ งในการรับประกันคุณภาพก๊าซและการส่งก๊าซให้ได้ตาม
ปริมาณทีก่ ําหนด ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างผูจ้ ดั หาก๊าซและ
ผู้ผลิตก๊าซ และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้จําหน่ ายก๊าซและผู้ใช้
ก๊าซ รวมถึงความเสีย่ งอืน่ ๆ
: อัต ราค่ า บริก ารส่ง ก๊ า ซทางท่อ ในส่ว น Demand Charge สํา หรับ ระบบท่อ นอก
ั ่ ร่ ะยอง (Zone 1) และระบบท่อบนฝงั ่ (Zone 3) มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้าน
ชายฝงที
บีทยี ู
: อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน Commodity Charge มีหน่ วยเป็ นบาทต่อ
ล้านบีทยี ู

ทีม่ า : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครัง้ ที่ 2/2556 (ครัง้ ที่ 145)

สถานี บริการก๊าซ NGV
ณ เดือนตุลาคม 2557 มีสถานีบริการก๊าซ NGV ที่เปิ ดบริการแล้ว จํานวนทัง้ หมด 497
สถานี แบ่งเป็ นสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซจํานวน 120 สถานี สถานีนอกแนวท่อส่งก๊าซจํานวน
357 สถานี และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักจํานวน 20 สถานี ครอบคลุม 54 จังหวัด และ
สถานีทค่ี าดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2557-2558 อีก 12 สถานี4
(2) การใช้กา๊ ซ NGV และก๊าซ LPG ในรถยนต์
ในปี 2556 การใช้ก๊าซ NGV มีการขยายตัวร้อยละ 10.2 มาอยูท่ ่ี 307 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน เนื่ อ งจากผู้ใ ช้ร ถหัน มาใช้ก๊ า ซ NGV เป็ น เชื้อ เพลิง มากขึ้น จากราคาที่ถู ก กว่ า นํ้ า มัน

4

สถานีทจ่ี ะเปิดในอนาคต, www. pttplc.com
ส่วนที่ 2 หน้า 38

บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

เชือ้ เพลิง โดย ณ เดือนธันวาคม 2556 มีจาํ นวนรถทีใ่ ช้ก๊าซ NGV ทัง้ สิน้ 438,821 คัน ทดแทน
นํ้ามันเบนซินร้อยละ 21.1 และทดแทนนํ้ามันดีเซลได้รอ้ ยละ 5.15
การใช้น้ํามันภาคขนส่งทางบกในช่วงเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม ปี 2557 อยู่ทร่ี ะดับ
14,517 พัน ตัน เทีย บเท่ า นํ้ า มัน ดิบ (KTOE) เพิ่ม ขึ้น จากปี 2556 ร้อ ยละ 2.1 โดยเป็ น การ
เพิม่ ขึ้นของการใช้น้ํ ามันเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยนํ้ ามันดีเซลมีสดั ส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็ น
ร้อยละ 49.0 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก มีการใช้เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.3
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยน
เชื้อเพลิงมาใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV แทนนํ้ ามันดีเซล เนื่องจากราคาจําหน่ ายก๊าซ LPG
และก๊าซ NGV ภาคขนส่งมีราคาถูกกว่านํ้ ามันเชื้อเพลิง ส่งผลให้การใช้ก๊าซ LPG และก๊าซ
NGV ในรถยนต์ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.3 และร้อยละ 12.7 มีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.8
และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ6
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทีผ่ ่านมา ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับลดราคากลุ่มนํ้ ามัน
เบนซิน ลง 0.50 บาทต่ อ ลิต ร และปรับ ลดราคานํ้ า มัน ดีเ ซลลง 0.40 บาทต่ อ ลิต ร เพื่อ ให้
สอดคล้องกับทิศทางราคานํ้ ามันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง นอกจากนี้ กบง.ได้พจิ ารณายกเลิก
การอุดหนุ นราคาขายปลีกก๊าซ LPG ซึ่งปจั จุบนั กองทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงอุดหนุ นอยู่ 1.03 บาท
ต่อกิโลกรัม ทําให้ราคาขายปลีกของก๊าซ LPG ทัง้ ภาคครัวเรือน ขนส่ง ปรับเพิม่ ขึ้นอีก 1.03
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้จะทําให้ราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ขนส่ง และ
อุตสาหกรรมไปอยู่ระดับทีเ่ ท่ากันคือ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนก๊าซ NGV ทีป่ ระชุม กบง.มี
มติป รับ ขึ้น ราคาเป็ น 12.50 บาทต่ อ กิโ ลกรัม และปรับ ขึ้น ราคาก๊ า ซ NGV ในรถบริก าร
สาธารณะจาก 8.50 บาทต่อกิโลกรัมเป็ น 9.50 บาทต่อกิโลกรัม7
(3) จํานวนรถยนต์ปกติ และรถยนต์ใช้กา๊ ซ
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลจํานวนรถยนต์จดทะเบียนที่ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV จํานวน
สถานีบริการก๊าซ NGV และปริมาณจําหน่ายก๊าซ NGV

5

รายงาน สถานการณ์พลังงานไทยปี 2556 จัดทําโดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
6 รายงาน สถานการณ์การใช้น้ํามันและไฟฟ้าของไทย ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 จัดทําโดยศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
7 “กบง. ไฟเขียวปรับขึน
้ ราคา LPG-NGV 1 บาทต่อกิโลกรัม”, หนังสือฐานเศรษฐกิจ, 2 ธันวาคม 2557, www.thanonline.com
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จํานวนรถ NGV (คัน)
เบนซิ น

ดีเซล

OEM(1)

รวม

จํานวน
สถานี
บริ การก๊าซ

ปริมาณ
จําหน่ ายก๊าซ
NGV

NGV

(ตันต่อเดือน)

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

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

ต.ค.-57

254,984

45,439

158,879

459,302

497

272,724

หมายเหตุ : รถ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ รถยนต์ทผ่ี ลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV
โดยตรงจากโรงงาน
ทีม่ า
: สถิติ NGV ในประเทศไทย ณ ตุลาคม 2557, www.pttplc.com

จากตารางข้างต้นพบว่า จํานวนรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV เพิม่ ขึน้ อย่างมากระหว่างปี 2549
ถึงเดือนตุลาคม 2557 โดยเพิม่ ขึน้ จากจํานวน 23,496 คันในปี 2549 เป็ นจํานวน 459,302 คัน
ในเดือนตุลาคม ปี 2557 โดย ณ เดือนตุลาคม 2557 รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ
ก๊าซ NGV มีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 55.52
ปตท. คาดการณ์ว่าการใช้ NGV ในปี 2557 นี้ จะมีอตั ราการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่า
ในปี 2557 จํานวนรถ NGV จะมีจํานวนประมาณ 60,000 คัน และจํานวนรถ NGV สะสมจะมี
ประมาณ 499,000 คัน ด้วยปริมาณการใช้ก๊าซเฉลี่ย 9,400 ตันต่อวัน หรือ 282,000 ตันต่อ
เดือน8

8

บทความ NGV Sales & Marketing,วารสาร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปี ท่ี 9 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

(4) การใช้กา๊ ซธรรมชาติ เป็ นเชื้อเพลิ งสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบท่อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติข อง ปตท. มีค วามยาวรวมประมาณ 3,663 กิโลเมตร ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,422 กิโลเมตร และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,241 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจําหน่ าย
ก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline)) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อม
แหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน
สหภาพพม่า ทีช่ ายแดนไทย-สหภาพพม่า เข้ากับผูผ้ ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและลูกค้า
อุตสาหกรรม9
แผนภาพแสดงเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

9

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Transmission System), www.pttplc.com
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ โครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติดงั กล่าว ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นทีข่ องประเทศ
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนหนึ่งจึงไม่สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นแหล่งเชื้อเพลิงได้ อย่างไรก็
ตาม จากผลสํ า เร็จ ของบริษัท ฯ ในการวิจ ัย และพัฒ นาระบบลดความดัน ก๊ า ซธรรมชาติ
(Pressure Reducing System (PRS)) ทําให้บริษทั ฯ สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติอดั ให้ลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ ยูน่ อกแนวท่อก๊าซธรรมชาติได้ โดยปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เริม่ ดําเนินการ
โครงการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับอุตสาหกรรมแล้ว 2 แห่ง คือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
และอําเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
แผนภาพแสดงปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี

ทีม่ า

: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, www2.diw.go.th

หมายเหตุ

: การแปลงกําลังแรงม้าเป็นปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง ใช้ตวั แปรดังนี้

-

1 แรงม้าหม้อไอนํ้า เท่ากับ 33,475.35 บีทยี ตู ่อชั ่วโมง
ชั ่วโมงทํางาน เท่ากับ 24 ชั ่วโมงต่อวัน

ปริม าณการขายก๊ า ซธรรมชาติอัด ของบริษัท ฯ คิดเป็ น สัด ส่วนน้ อ ยมากเมื่อ เทีย บกับ
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงรวม โดยคิดเป็ นร้อยละ 0.13 และร้อยละ 0.05 ของปริมาณการใช้
เชื้อ เพลิง ของจัง หวัด ปทุม ธานี และจัง หวัด สระบุ รี ตามลํา ดับ ดังนัน้ ปริม าณการขายก๊ า ซ
ธรรมชาติของบริษทั ฯ ในจังหวัดดังกล่าวจึงมีโอกาสเติบโตอีกมาก นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอาจ
พิจารณาขยายการดําเนินงานในจังหวัดอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มรี ะบบโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติอกี ด้วย
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

แนวโน้ มอุตสาหกรรม
ปจั จัยทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อจํานวนรถยนต์ทต่ี ดิ อุปกรณ์ก๊าซ NGV ได้แก่
(1) ราคานํ้ามัน
ราคานํ้ ามันมีผ ลต่ อการเพิม่ ขึ้น ของจํานวนรถยนต์ท่ีติดอุ ปกรณ์ ก๊า ซ ตัง้ แต่ปี 2549 –
2557 จํานวนรถยนต์ทต่ี ดิ อุปกรณ์ก๊าซมีทศิ ทางเดียวกันกับราคานํ้ ามัน การเพิม่ ขึน้ ของราคา
นํ้ามันจะเป็นแรงจูงใจในการติดอุปกรณ์ก๊าซเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยนํ้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้
จํานวนรถ (คัน)
1,400,000

ราคานํ้ามัน (บาทต่อลิตร)
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

0.00

0
2549

ทีม่ า

2550
2551
2552
รถใช้ LPG
ราคานํ้ามันเบนซิน 91

2553
2554
2555
รถใช้ NGV
ราคานํ้ามันเบนซิน 95

2556
2557
ราคานํ้ามันดีเซล

: ราคานํ้ ามันจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จํานวนรถ NGV จากบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) และจํานวน
รถ LPG จากกรมการขนส่งทางบก

หมายเหตุ : (1) ราคานํ้ามันใช้ราคาขายปลีกนํ้ามันในกรุงเทพมหานครเฉลีย่ ของแต่ละปี
(2) วันที่ 18 มี.ค. 2556 ยกเลิกโครงสร้างนํ้ามันเบนซิน 91
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ราคาก๊าซ NGV เทียบกับเชื้อเพลิ งอื่น (คํานวณตามราคาเชื้อเพลิ งปัจจุบนั )
ดีเซล (HSD)

เบนซิ น 95

ก๊าซ LPG

ค่าความร้อน NGV ต่อ 1 กก.
(บีทยี )ู

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

ค่าความร้อนนํ้ามันดีเซล ต่อ 1
กิโลกรัม (บีทยี )ู (1)

43,185 ค่าความร้อนนํ้ามันเบนซิน 95 ต่อ 1 42,900 ค่าความร้อน LPG ต่อ 1 กิโลกรัม
กิโลกรัม (บีทยี )ู (2)
(บีทยี )ู (3)

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

35,947
49,254

ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

12.50 ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

12.50 ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

12.50

ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) (5)

26.89 ราคานํ้ามันเบนซิน 95 (บาท/ลิตร) (5) 37.36 ราคา LPG (บาท/ลิตร) (5)

13.05

ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

15.02 ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

14.92 ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

17.13

ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/กิโลกรัม) (1)

31.62 ราคานํ้ามันเบนซิน 95 (บาท/
กิโลกรัม) (2)

50.47 ราคา LPG (บาท/กิโลกรัม) (3)

24.16

คิดเป็นราคาเทียบนํ้ามันดีเซล
(ร้อยละ)

47.5 คิดเป็นราคาเทียบนํ้ามันเบนซิน 95
(ร้อยละ)

29.6 คิดเป็นราคาเทียบ LPG
(ร้อยละ)

70.9

ทีม่ า
: ข้อมูลสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ – กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หมายเหตุ : (1) การแปลงราคานํ้ามันดีเซล จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้คา่ การแปลงหน่วย 1 ลิตรของนํ้ามันดีเซล
เท่ากับ 0.85 กิโลกรัม
(2) การแปลงราคานํ้ามันเบนซิน 95 จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้ค่าการแปลงหน่วย 1 ลิตรของนํ้ามัน
เบนซิน 95 เท่ากับ 0.74 กิโลกรัม
(3) การแปลงราคาก๊าซ LPG จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้ค่าการแปลงหน่ วย 1 ลิตรของก๊าซ LPG
เท่ากับ 0.54 กิโลกรัม
(4) ราคาก๊าซ NGV ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงราคา ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม
(5) ราคานํ้ ามันทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงราคาขายปลีกนํ้ามันในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
จากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เมื่อเปรียบเทียบเชือ้ เพลิงชนิดต่างๆ ด้วยระดับค่าความร้อนทีเ่ ท่ากัน ราคาก๊าซ NGV ซึง่
ปจั จุบนั อยูท่ ร่ี ะดับ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม จะมีราคาถูกกว่าเชือ้ เพลิงชนิดอื่น โดยหากคํานวณ
จากราคาเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 NGV 1 กิโลกรัม เทียบค่าความร้อนกับเชือ้ เพลิง
แต่ละชนิ ด แล้ว ก๊าซ NGV จะมีราคาร้อ ยละ 47.5 ของนํ้ ามันดีเ ซล ร้อยละ 29.6 ของนํ้ ามัน
เบนซิน 95 และร้อยละ 70.9 ของก๊าซ LPG
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ราคาก๊าซ NGV เทียบกับเชื้อเพลิ งอื่น (คํานวณตามนโยบายการปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง)
ดีเซล (HSD)

เบนซิ น 95

ก๊าซ LPG

ค่าความร้อน NGV ต่อ 1 กก.
(บีทยี )ู

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

ค่าความร้อนนํ้ามันดีเซล ต่อ 1
กิโลกรัม (บีทยี )ู (1)

43,185 ค่าความร้อนนํ้ามันเบนซิน 95 ต่อ 1 42,900 ค่าความร้อน LPG ต่อ 1 กิโลกรัม
กิโลกรัม (บีทยี )ู (2)
(บีทยี )ู (3)

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

35,947
49,254

ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

16.50 ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

16.50 ราคา NGV (บาท/กก.)(4)

16.50

ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/ลิตร) (5)

26.89 ราคานํ้ามันเบนซิน 95 (บาท/ลิตร) (5) 37.36 ราคา LPG (บาท/ลิตร) (6)

13.19

ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

19.82 ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

19.69 ราคา NGV เมือ่ เทียบค่าความร้อน
เท่ากัน (บาท/กก.)

22.61

ราคานํ้ามันดีเซล (บาท/กิโลกรัม) (1)

31.62 ราคานํ้ามันเบนซิน 95 (บาท/
กิโลกรัม) (2)

50.47 ราคา LPG (บาท/กิโลกรัม) (3)

24.43

คิดเป็นราคาเทียบนํ้ามันดีเซล
(ร้อยละ)

62.7 คิดเป็นราคาเทียบนํ้ามันเบนซิน 95
(ร้อยละ)

39.0 คิดเป็นราคาเทียบ LPG (ร้อยละ)

92.5

ทีม่ า
: ข้อมูลสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ – กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หมายเหตุ : (1) การแปลงราคานํ้ามันดีเซล จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้คา่ การแปลงหน่วย 1 ลิตรของนํ้ามันดีเซล
เท่ากับ 0.85 กิโลกรัม
(2) การแปลงราคานํ้ามันเบนซิน 95 จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้ค่าการแปลงหน่วย 1 ลิตรของนํ้ามัน
เบนซิน 95 เท่ากับ 0.74 กิโลกรัม
(3) การแปลงราคาก๊าซ LPG จากบาทต่อลิตร เป็ นบาทต่อกิโลกรัม ใช้ค่าการแปลงหน่ วย 1 ลิตรของก๊าซ LPG
เท่ากับ 0.54 กิโลกรัม
(4) ราคาก๊าซ NGV ทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงนโยบายการปรับโครงสร้างราคาเชือ้ เพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม
(5) ราคานํ้ามันทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงราคาขายปลีกนํ้ามันในกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
จากสํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(6) ราคาก๊าซ LPG ที่ใช้ในการเปรียบเทียบอ้างอิงนโยบายการปรับโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงที่ 24.43 บาทต่อกิโลกรัม หรือ 13.19 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตาม จากแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปจั จุบนั ทีจ่ ะปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
เพื่อให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง คาดว่ากระทรวงพลังงานจะปรับราคาก๊าซ LPG ขึน้ เป็ น 24.43
บาทต่อกิโลกรัม หรีอ 13.19 บาทต่อลิตร และปรับราคาก๊าซ NGV ขึน้ อีก 4.00 - 5.00 บาทต่อ
กิโลกรัม จากราคาปจั จุบนั เป็ น 16.50 บาทต่อกิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิ ด
ต่างๆ ด้วยระดับค่าความร้อนทีเ่ ท่ากัน ก๊าซ NGV ยังมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยก๊าซ
NGV จะมีราคาร้อยละ 62.7 ของนํ้ ามันดีเซล ร้อยละ 39.0 ของนํ้ ามันเบนซิน 95 และร้อยละ
92.5 ของก๊าซ LPG
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(2) นโยบายเกี่ยวกับพลังงานของรัฐบาล
นับตัง้ แต่ปี 2544 ปตท. ได้ดําเนินการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ใน
ภาคขนส่งตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือก และให้ประเทศพึ่งพา
ตนเอง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคานํ้ ามันเชื้อเพลิง ตัง้ แต่ปี 2555 รัฐบาลได้
ตรึงราคาขายปลีกของก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้แสดงความ
คิดเห็นว่าราคาดังกล่าวยังตํ่ากว่าต้นทุนทีแ่ ท้จริง อันประกอบด้วยราคาก๊าซธรรมชาติจากท่อ
เงินลงทุนต่างๆ ค่าดําเนินการของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ค่าขนส่งไปสถานีบริการลูก
และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งถ้าพิจารณาตัวเลขการลงทุนทัง้ หมดแล้ว ราคาต้นทุนของก๊าซ NGV จะอยู่
ที่ประมาณ 16 บาทต่อกิโลกรัม (ตามต้นทุนเนื้อก๊าซธรรมชาติปี 2556) ปตท. ต้องรับภาระ
ขาดทุนอยูท่ ป่ี ระมาณ 4.00 – 5.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยภาระขาดทุนสะสมจาก NGV ปจั จุบนั
อยูป่ ระมาณ 6 - 7 หมื่นล้านบาท เฉลีย่ ปีละประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ NGV ของ ปตท.10 จากประเด็นดังกล่าว ปตท. วางแผนที่จะ
ทําความเข้าใจกับสังคมและภาคประชาชนโดยเร็ว โดยเบือ้ งต้นกําหนดกรอบเวลาภายใน 1 ปี
เพือ่ นําไปสูก่ ารพิจารณาปรับราคาก๊าซ NGV ขึน้ เพือ่ ให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง11
อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุม กบง. มีมติปรับขึน้ ราคาขาย
ปลีก ก๊ า ซ NGV ขึ้น 1.00 บาทต่อกิโ ลกรัม จากเดิม ราคา 11.50 บาทต่ อกิโลกรัม เป็ น ราคา
12.50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง การปรับราคาก๊าซ NGV ดังกล่าว ช่วย
ลดภาระการขาดทุนของ ปตท. นํ าไปสู่การลงทุนขยายสถานีบริการก๊าซ NGV ให้ครอบคลุม
มากขึน้ จากปจั จุบนั ทีม่ จี ํานวนสถานีบริการทัง้ สิน้ 497 สถานี ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
สถานีบริการได้ง่ายขึน้ และภาคขนส่งสามารถเพิม่ สัดส่วนการใช้ NGV มากขึน้ โดยเบือ้ งต้น
กระทรวงพลังงานจะร่วมกับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขยายสถานีบริการในภาค
กลาง ภาคอีสาน และภาคอื่นๆ ต่อไป เพื่อรองรับจํานวนรถใช้ NGV ปจั จุบนั ที่มอี ยู่มากกว่า
450,000 คัน12
ปตท. ยังคงมุง่ มันขยายเครื
่
อข่ายสถานีบริการก๊าซ NGV อย่างต่อเนื่อง และเพิม่ ศักยภาพ
ในการให้บริการของสถานีบริการก๊าซ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นสถานีบริการก๊าซ
NGV ตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติควบคูก่ นั ไป เพือ่ ให้สามารถรองรับความต้องการของผูใ้ ช้รถ
NGV ทีม่ จี าํ นวนมากขึน้ 13
อย่างไรก็ดี จากข้อจํากัดด้านการปฏิบตั กิ ารในการให้บริการก๊าซ NGV ของสถานีบริการ
นอกแนวท่อส่งก๊ าซ เช่น การทํางานของสถานีบ ริการก๊ าซธรรมชาติหลักตลอด 24 ชัวโมง
่
10

บทความ NGV Secret, วารสาร NGV Focus ฉบับที่ 39 ปีท่ี 9 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557
“ปิยสวัสดิ ์กําหนดแผน ปตท.ระยะยาวถึงปี 71”, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 28 กรกฎาคม 2557, www.bangkokbiznews.com
12 “กบง.ไฟเขียว ขึน
้ ค่าก๊าซ LPG ขยับ 62 สต. NGV 1 บาท”, หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 1 ตุลาคม 2557, www.naewna.com
13 บทความ NGV Sales & Marketing,วารสาร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปี ท่ี 9 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557
11
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ข้อจํากัดของระบบขนส่งก๊าซทางรถยนต์ อาทิ ระยะทางและปริมาณการขนส่งก๊าซต่อเที่ยว
ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้ นที่จะขายก๊ าซธรรมชาติจากแนวท่อ (Ex-Pipeline) เช่นเดียวกับที่
ปตท. ขายก๊าซให้กบั โรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้เอกชนทีส่ นใจมาซื้อ
ก๊าซจากปลายท่อและทําเป็นสถานีแนวท่อ หรือจุดเติมก๊าซตามแนวท่อ14
(3) ความสะดวกในการเข้าถึงสถานี บริ การ
การใช้ก๊าซ NGV เพื่อเป็ นเชื้อเพลิงในรถยนต์ในปจั จจุบนั ยังคงมีขอ้ จํากัดบางประการ
ได้แก่ จํานวนสถานีบริการก๊าซ NGV ยังมีจํานวนน้อย เนื่องด้วยข้อจํากัดของระบบท่อส่งก๊าซ
ทีไ่ ม่ครอบคลุมทัวประเทศ
่
สถานีบริการลูกซึง่ อยูน่ อกแนวท่อส่งก๊าซเหล่านี้จงึ มีขอ้ จํากัดในการ
ให้บริการ เนื่องจากก๊าซ NGV อยู่ในรูปของก๊าซที่เก็บภายใต้แรงดันสูง ถังบรรจุต้องมีความ
แข็งแรง การบรรทุกต่อเทีย่ วจึงทําได้น้อย การขนส่งก๊าซจากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
ไปยังสถานีบริการลูกอาจทําได้ไม่ทนั ต่อความต้องการ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั มีสถานีบริการก๊าซ NGV
ทัง้ สิน้ 497 สถานี ในขณะทีส่ ถานีบริการนํ้ ามัน และก๊าซ LPG มีจํานวน 23,478 สถานี15 และ
1,855 สถานี16 ตามลําดับ
ด้วยเหตุน้ี การใช้ก๊า ซ NGV จึงสะดวกสําหรับรถยนต์ท่วี ิ่งประจําในแนวท่อก๊ าซ และ
เหมาะจะเป็ นเชื้อเพลิงทางเลือกมากกว่าแหล่งพลังงานหลัก อย่างไรก็ตาม ปจั จุบนั บริษัท
รถยนต์หลายแห่งเริม่ ผลิตรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติระบบเชือ้ เพลิงทวิ (Bi-Fuel System) คือ
เติมได้ทงั ้ เบนซิน (หรือแก๊สโซฮอลล์) และก๊าซ NGV เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ ในการเติมเชือ้ เพลิง
ของรถยนต์17
(4) ความปลอดภัย
ปจั จัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาประกอบการตัดสินใจติดตัง้ ชุดอุปกรณ์
ก๊าซ NGV ในรถยนต์ คือ ความปลอดภัย ซึ่งก๊าซ NGV เป็ นเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในรถยนต์ทม่ี คี วาม
ปลอดภัยกว่านํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล และก๊าซ LPG ทัง้ นี้เนื่องจากคุณสมบัตขิ องก๊าซ NGV
ดังนี้
 ก๊าซ NGV เบากว่าอากาศ หากเกิดการรัวไหลก๊
่
าซ NGV จะลอยตัวและฟุ้ งกระจายไปสู่
ด้านบน ไม่สะสมอยูบ่ นพืน้ ดิน จนเกิดการลุกไหม้เหมือนเชือ้ เพลิงอื่นๆ
 อุณหภูมทิ ก่ี ๊าซ NGV จะลุกติดไฟในอากาศเองได้ เมื่อมีความเข้มข้นของเชื้อเพลิงพอจะ
ต้องสูงถึง 650 °C
14

บทความ NGV Sales & Marketing,วารสาร NGV Focus ฉบับที่ 37 ปี ท่ี 9 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557
ข้อมูลสถานีบริการนํ้ามัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557, กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, www.doeb.go.th
16 ข้อมูลสถานีบริการก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557, กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, www.doeb.go.th
17 บทความ NGV Secret, วารสาร NGV Focus ฉบับที่ 35 ปี ท่ี 8 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2556
15

ส่วนที่ 2 หน้า 47

บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

 ความเข้มข้นขัน้ ตํ่าสุดทีจ่ ะลุกติดไฟได้ของก๊าซ NGV จะต้องมีปริมาณสะสมถึงร้อยละ 5.0
ข้อเปรียบเทียบการใช้ก๊าซ NGV กับก๊าซ LPG และนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ข้อเปรียบเทียบ
สถานะ

เป็นก๊าซและจะเก็บ
ในรูปของเหลวที่
ความดัน 7 บาร์
เบากว่าอากาศ จึงไม่ หนักกว่าอากาศ จึง
มีการสะสมเมือ่ เกิด เกิดการสะสม ซึง่ เป็น
การรั ่วไหล
อันตราย

ขีดจํากัดการติดไฟ

ทีม่ า

ก๊าซ LPG

นํ้ามันเบนซิ น

นํ้ามันดีเซล

เป็นของเหลว

เป็ นของเหลว

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

เป็ นก๊าซ

ความหนาแน่น

อุณหภูมติ ดิ ไฟ

ก๊าซ NGV

ร้อยละ 5.0-15.0

ร้อยละ 2.0-9.5

ร้อยละ 1.4-7.6

ร้อยละ 0.6-7.5

650°C

481°C

275°C

250°C

: บทความเรือ่ งก๊าซธรรมชาติ ตอนที่ 6, www.doeb.go.th

2.2.3.2 ภาวะการแข่งขันของธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
การลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ การลงทุนสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
รถขนส่งก๊ าซ NGV และสถานี บริการก๊าซ NGV ต้องอาศัยเงินลงทุนสูง ที่ดินต้องใช้พ้นื ที่ขนาดใหญ่
อุปกรณ์มรี าคาสูง ได้แก่ เครีอ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม เครื่องบรรจุก๊าซ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ผูด้ าํ เนินการจําเป็ นต้องมีความเชีย่ วชาญและประสบการณ์เกีย่ วกับวิศวกรรม เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติมคี วามดันสูง หากไม่มคี วามเชี่ยวชาญอาจทําให้เกิดอันตรายต่อระบบท่อของ ปตท. ลูกค้า
และชุมชนใกล้เคียงได้
จากประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 20 ปี บริษทั ฯ จึงเป็ นผูน้ ําในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ
เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการลงทุนขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ ความ
เชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมพลังงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ สามารถพัฒนาอุปกรณ์ทน่ี ํามาใช้
ในการดําเนินธุรกิจได้ ได้แก่ ชิน้ ส่วนอุปกรณ์บางอย่างของเครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ ตูจ้ ่ายก๊าซ รถหางตู้
ขนส่ง ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ สามารถลดการลงทุนและค่าใช้จ่ายดําเนินงานและดูแลรักษาได้ ส่งผลให้ลูกค้ามี
ความเชือ่ มันในการบริ
่
การของบริษทั ฯ และทําให้เกิดงานอืน่ ๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ปจั จุบนั มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักจํานวน
20 สถานี ปตท. ดําเนินงานเองจํานวน 16 สถานี และ ปตท. ว่าจ้างบริษทั เอกชนในการอัดก๊าซธรรมชาติ
จํานวน 4 สถานี ซึ่งบริษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูไ้ ด้รบั การว่าจ้างจาก ปตท. ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ั ญาจ้างอัดก๊าซฯ กับปตท. จึงไม่มคี ู่แข่งขันโดยตรง มี
หลักโดยเอกชนเป็ นการดําเนินธุรกิจภายใต้สญ
เพียงผูป้ ระกอบธุรกิจคล้ายกัน ได้แก่ บริษทั สากล เอนเนอยี จํากัด บริษทั วีนัสแก๊สเทคโนโลยี จํากัด
แต่ละบริษทั จะรับผิดชอบดูแลในพืน้ ทีข่ องตนเอง
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

สําหรับธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV เป็ นการดําเนินธุรกิจภายใต้สญ
ั ญาขนส่งก๊าซฯ กับปตท. จึงไม่มี
คู่แข่งขันโดยตรง มีเพียงผูป้ ระกอบธุรกิจคล้ายกัน ปจั จุบนั มีบริษทั ทีร่ บั จ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
่
จํากัด บริษทั วี
ได้แก่ บริษทั เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน) บริษทั ดี.จี.ทรานส์ อินเตอร์เนชันแนล
2 ทรานสปอร์ต จํากัด บริษทั กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด และบริษทั เอส ซี แคริเออร์ จํากัด เป็ นต้น
โดยบริษัทฯ เป็ นหนึ่งในผู้ได้รบั การว่าจ้างจาก ปตท. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มนี โยบายในการ
ดําเนินงานรับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติสาํ หรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักอื่นๆ
สําหรับธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ ณ เดือนตุลาคม 2557 มีสถานีบริการ
ทัง้ หมดจํานวน 477 แห่ง ประกอบด้วยสถานีบริการตามแนวท่อ 120 แห่ง และสถานีบริการลูก 357
แห่ง
สําหรับธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ผูป้ ระกอบการต้องมีทมี
วิศวกรและช่างผู้ชํา นาญการ เพื่อสร้างความมันใจในความปลอดภั
่
ยของการติด ตัง้ ชุ ดอุ ปกรณ์ ก๊ าซ
ธรรมชาติ ตัวอย่างของผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ได้แก่ บริษทั ส.ศิรแิ สง จํากัด บริษทั สยามราชธานี
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด และบริษทั โพลีเทคโนโลยี จํากัด เป็นต้น
สํา หรับ ธุ รกิจติด ตัง้ ระบบก๊ า ซในรถยนต์ มีภ าวะการแข่ง ขัน สูง มีผู้ป ระกอบการหลายราย
ให้บริการติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV และ LPG เช่น บริษทั ส.ศิรแิ สง จํากัด บริษทั ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส
จํากัด บริษทั ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน บริษทั เอ็ม.เอส เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (ผูใ้ ห้บริการ
ติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ก๊าซภายใต้ตราสินค้า Versus) และบริษทั เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จํากัด เป็นต้น จากข้อมูล
กรมการขนส่งทางบกพบว่า ณ เดือนกันยายน 2557 มีผทู้ ไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก
เป็ นผูต้ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงจํานวน 632 แห่ง18
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ เป็ นหนึ่งใน 6 บริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นทัง้ ผูต้ รวจสอบอุปกรณ์
และถัง ก๊ าซและผู้ต รวจสอบการติด ตัง้ ส่ว นควบและเครื่อ งอุ ปกรณ์ สํา หรับการใช้ก๊ า ซธรรมชาติเ ป็ น
เชื้อเพลิงในรถยนต์ จากจํานวนบริษทั ทัง้ หมด 113 บริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากกรมขนส่งทางบก
โดยมีรายชือ่ ดังนี้
(1) บริ ษทั สแกน อิ นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บริษทั ราชพฤกษ์ วิศวกรรม จํากัด
บริษทั ควอลิเทคจํากัด
บริษทั พรีเมีย่ มแก๊ส เซอร์วสิ จํากัด
บริษทั ชินโนเมทจํากัด
บริษทั ยนตรกิจ อุตสาหกรรม จํากัด

ทีม่ า: รายชือ่ ผูต้ รวจสอบอุปกรณ์, www.pttplc.com

รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบให้เป็นผูต้ ดิ ตัง้ ระบบก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) เป็ นเชือ้ เพลิง, ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557,
www.iwebgas.com
18
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

2.2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
จากรายงานสภาวะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ทยปี 2557 (มกราคม - กัน ยายน) ของศู น ย์
สารสนเทศยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พบว่าจํานวนยอดจําหน่ ายรถยนต์ในประเทศ
ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกันยายน ปี 2557 มีจํานวน 648,410 คัน ลดลงร้อยละ 37.31 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา โดยรถกระบะ 1 ตัน มีจํานวนยอดจําหน่ ายมากที่สุด คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 47.75 รถยนต์นงั ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.84 และรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1
ตัน) คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.38
อย่างไรก็ตาม สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดว่ายอดขายรถยนต์ในช่วงครึง่ ปี หลังจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ 10.00 เมื่อเทียบกับครึ่งปี แรก เนื่องจากความคลี่คลายของสถานการณ์ ทาง
การเมือง และมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจทีท่ ยอยออกมา19
ตารางแสดงปริมาณจําหน่ายรถยนต์ในประเทศตัง้ แต่ปี 2549 – เดือนกันยายน 2557 ตามประเภทรถยนต์
รถเพื่อการพาณิ ชย์(คัน)

ปี

รถนัง่ ส่วน
บุคคล
(คัน)

รถ
รถกระบะ รถกระบะ
โดยสาร <1 ตัน
1 ตัน

รถตู้

นัง่ ที่มี
กระบะ

2549

195,458

12,648

483

683

329,483

93,912

49,496

682,163

2550

182,767

17,794

452

2,052

285,955

96,681

45,550

631,251

2551

238,990

15,732

670

6,883

246,033

65,437

40,333

614,078

2552

238,773

14,698

494

2,243

186,061

61,826

44,776

548,871

2553

362,561

23,049

561

3,691

248,643

86,439

61,152

786,096

2554

377,621

22,204

425

6,275

245,303

82,372

61,923

796,123

2555

692,771

26,448

315

8,290

362,891

231,260 114,169

1,436,144

2556

656,412

23,193

412

8,038

343,708

186,379 112,538

1,330,680

ม.ค. –ก.ย. 2557

303,741

11,374

248

3,946

190,571

ทีม่ า : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

19

อื่นๆ

รวม
(คัน)

รถยนต์

ข่าว สถาบันยานยนต์คาดยอดขายรถยนต์ปีน้ลี ดลง 5-10%, www.bangkokbiznews.com
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82,572

55,958

648,410

บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงข้อมูลการการเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณจําหน่ายรถยนต์ในประเทศจําแนกตามประเภทรถยนต์
ม.ค. –ก.ย. 2556
จํานวน (คัน)
รถยนต์นงั ่

จํานวน (คัน)

สัดส่วนการ
จําหน่ าย
(ร้อยละ)

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

50.63

303,741

46.84

-41.99

61,267

5.92

34,881

5.38

-43.07

449,042

43.42

309,585

47.75

-31.06

344

0.03

203

0.03

-40.99

1,034,287

100.00

648,410

100.00

รถยนต์อ่นื ๆ
รวม

สัดส่วนการ
จําหน่ าย
(ร้อยละ)

523,634

รถยนต์เพือ่ การพาณิชย์
(ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน)
รถกระบะ 1 ตัน

ม.ค. – ก.ย. 2557

ทีม่ า : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2.2.3.4 ภาวะการแข่งขันธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
คูแ่ ข่งขันในธุรกิจจําหน่ายรถยนต์ของบริษทั ฯ แบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ
(1) ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์มติ ซูบชิ ริ ายอื่น
(2) ผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ยห่ี อ้ อื่น
ตารางแสดงจํานวนผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจําแนกตามผูผ้ ลิตรถยนต์
แบรนด์รถยนต์

จํานวนโชว์รมู

โตโยต้า

146

ฮอนด้า

69

อีซซู ุ

72

มิตซูบชิ ิ

51

ทีม่ า: เว็บไซต์บริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)
แผนภาพแสดงส่วนแบ่งทางการตลาดเปรียบเทียบของยอดจําหน่ายรถยนต์ในประเทศจําแนกตามผูผ้ ลิตรถยนต์
ปี 2554

ปี 2555

19.38%
36.45%
8.71%
8.23%
16.65% 10.57%

19.71%
35.88%
8.62%
9.01%
14.86% 11.92%

ปี 2554

ม.ค.-ต.ค. ปี 2557

19.82%
33.42%
7.38%
7.87%
16.02%

19.11%
36.78%
6.78%
7.28%
18.43% 11.61%

15.50%

โตโยต้า
มิตซูบชิ ิ

ฮอนด้า
นิสสัน

อีซูซุ
อื่นๆ

ทีม่ า : บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, www.toyota.co.th

2.2.3.5 กลยุทธ์การแข่งขัน
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ฯ ได้กํา หนดกลยุท ธ์ก ารแข่ง ขันและนโยบายการดํา เนิ นธุ รกิจ ของกลุ่ม ธุ รกิจที่
เกีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษทั ฯ มี
กลยุทธ์ทางการแข่งขันทางการตลาด ดังนี้
 สร้างธุรกิ จบริ การด้านพลังงานอย่างครบวงจร
บริษัทฯ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ
ธรรมชาติอย่างครบวงจร เริม่ ตัง้ แต่การสูบก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อมาผ่านเครือ่ งอัดก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อเพิม่ แรงดัน และขนส่งเพื่อไปให้แก่ลูกค้าปลายทางเพื่อใช้ประโยชน์ (Gas
Supply Chain & Logistics) นอกจากนั น้ บริษัท ฯ สามารถออกแบบ ก่ อ สร้า ง ติด ตัง้
บํารุงรัก ษา และซ่อมแซมอุ ปกรณ์ ก๊าซธรรมชาติใ ห้ลูกค้าในหลากหลายวัต ถุ ป ระสงค์
ได้แก่ อุ ป กรณ์ ร ะบบเติม ก๊ า ซสํา หรับ สถานี บ ริก ารก๊ า ซ NGV ระบบลดความดัน ก๊ า ซ
ธรรมชาติสาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรมในการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชือ้ เพลิง เป็ นต้น
สํา หรับลูก ค้ารถยนต์ บริษัท ฯ ให้บ ริก ารสถานี บ ริก ารตามแนวท่อ ภายใต้ช่ือ ของ
ตนเอง และให้บริการติดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์และรถขนส่งได้อย่างเป็ นมาตรฐาน
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 ค้ น หาช่ อ งทางในการวิ จ ยั และพัฒ นาธุร กิ จ พลัง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตรง
เป้ าหมาย
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมพลังงาน มีการคิดค้น พัฒนาอุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบทางด้านวิศวกรรมให้มปี ระสิทธิภาพสูงและทดแทนสินค้าต่างประเทศ เพื่อ
เพิม่ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของบริษทั ฯ ลดต้นทุนในการดําเนินงาน และตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความเชื่อมันต่
่ อลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษทั ฯ
ที่ผ่ า นมา ผลการวิจ ัย และพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของบริษัท ฯ ได้ส่ ง ผลให้บ ริษัท ฯ
สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ ท่สี ามารถนํ ามาใช้ได้จริงในธุรกิจบริษัทฯ เช่น การประกอบ
(Package) เครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ และการผลิตระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ เช่น ความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการดําเนินงานในการยื่นประมูลงาน สร้างโอกาสทางธุ รกิจใหม่ เช่น โครงการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติเพือ่ โรงงานอุตสาหกรรมทีต่ งั ้ อยูน่ อกแนวท่อก๊าซ เป็ นต้น
 ใช้กลยุทธ์ด้านสิ ทธิ บตั รเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิ งธุรกิ จ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการจดสิทธิบตั รเพือ่ การสร้างความได้เปรียบเชิง
แข่งขัน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการเป็นผูท้ ําตลาดเป็ นรายแรก (First Mover) โดย
การนํ าเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสในการทําธุรกิจ หลีกเลีย่ งการแข่งขันด้านราคา และรักษา
ความสามารถในการทํากําไรอย่างยังยื
่ น
ที่ผ่านมา ผลงานวิจยั และพัฒนาของบริษัทฯ ที่มีการจดสิทธิบตั ร ได้แก่ ระบบลด
ความดันก๊าซธรรมชาติ ถังทีช่ ่วยรักษาระดับความดันของก๊าซธรรมชาติให้คงที่ และระบบ
ดักไอนํ้ามันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมากับก๊าซธรรมชาติอดั
 นํ าผลิ ตภัณฑ์ที่ไ ด้ รบั มาตรฐานสากลจากการคิ ดค้ น เพื่ อการประยุกต์ใช้ ใ น
ธุรกิ จพลังงาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญเป็ นอย่างสูงในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการ ดังนัน้ บริษทั ฯ มีการดําเนินการควบคุมขัน้ ตอนการทํางานและควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรฐานทัง้ ระดับ สากลและระดับ ประเทศ โดยบริษัท ฯ ได้ร บั การรับ รองตาม
มาตรฐาน BS OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 และ TIS 18001:2011 เป็ น ต้ น
จากสถาบันทีใ่ ห้การรับรองชัน้ นํา (โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ 2.2.5 มาตรฐานที่
บริษัทฯ ได้รบั ) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบแก่ลูกค้ามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง มีมาตรฐานความปลอดภัยทีล่ กู ค้าสามารถไว้วางใจได้
ในการใช้งานในอนาคต
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 ส่งมอบผลิ ตภัณฑ์และบริ การตามกําหนดเวลา
บริษทั ฯ มุง่ เน้นเป็ นอย่างมากในการส่งมอบงานให้แก่ลกู ค้าตามกําหนดเวลาทีก่ ําหนด
โดยบริษทั ฯ จะมีการวางแผนล่วงหน้าในการผลิตและบริการ มีการประสานงานระหว่าง
ลู ก ค้า ผู้ผ ลิต สิน ค้า ผู้จ ัด ส่ ง สิน ค้า ทีม งาน และฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ ง และติด ตามผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านและการให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตาม
กําหนดเวลา
 บริหารความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จําหน่ ายวัตถุดิบและอุปกรณ์
บริษัทฯ มีก ารรัก ษาความสัม พันธ์ท่ดี ีกับ ผู้ผ ลิต ผู้จดั จํา หน่ า ยเครื่อ งจัก ร ชิ้น ส่ว น
อุปกรณ์ เครื่องอัด ก๊ า ซธรรมชาติ (Compressor) โดยบริษัทฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เ ป็ น
ตัวแทนจําหน่ ายอะไหล่เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติแบรนด์ Intermech ในประเทศไทย และ
เป็ นตัวแทนจําหน่ ายและประกอบรวมทัง้ บริการซ่อมบํารุงเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ Knox
Western ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจําหน่ ายเครื่อง
อัดก๊าซ CNG รุ่น Knox Western 3000 แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การจําหน่ ายให้แก่ ปตท. ซึ่งช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจและเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันให้กบั บริษทั ฯ
(2) ธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
 กลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษทั ฯ มีนโยบายการกําหนดกิจกรรมการขายทางการตลาด (Promotion) ตามช่วง
ฤดูกาลขายของผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า เช่น ห้องรับรองเพื่ออํานวยความสะดวกลูกค้าทีน่ ํ า
รถเข้ามารับบริการซ่อมบํารุงทีศ่ ูนย์บริการและซ่อมบํารุงของบริษัทฯ การสร้างเว็บไซต์
ของการจํา หน่ ายรถยนต์มิต ซูบิชิข้นึ มาโดยเฉพาะที่ www.scanmitsu.com เพื่อเป็ น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการขายทางการตลาดและให้ขอ้ มูลลูกค้าเกี่ยวกับ
คุณสมบัตแิ ละจุดเด่นของรถ เป็นต้น
 การสร้างเครือข่ายของทีมขาย
บริษทั ฯ มีการอบรมทีมขายให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในรถแต่ละโมเดล เพื่อให้สามารถ
ขายสินค้าได้อย่างมันใจ
่ เสริมความพร้อมในการทํางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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ทํางานทีด่ ขี น้ึ ของทีมขาย นอกจากนี้ ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการขาย โดยให้มรี างวัลใน
รูปแบบต่างๆ
 กลยุทธ์ทางด้านบริการหลังการขาย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยอบรมความรูช้ ่างเทคนิคให้
สามารถให้บริการงานซ่อมบํารุงทีม่ คี ุณภาพ ส่งมอบรถตรงเวลา การอํานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้าระหว่างรอรับบริการ เพือ่ สร้างความรูส้ กึ ประทับใจให้กบั ลูกค้าเพือ่ ให้เกิดการ
ใช้บริการซํ้าและการแนะนําแบบบอกต่อ

2.2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
บริษทั ฯ มีการจัดหาผลิตภัณฑ์โดยแบ่งตามการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบ
(1) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ องกับก๊าซธรรมชาติ
 ธุ ร กิ จ สถานี บริ ก ารก๊า ซธรรมชาติ หลัก โดยเอกชน (Private Mother Station
(PMS))
บริษทั ฯ มีสว่ นประกอบทีส่ าํ คัญในการประกอบธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
ได้แก่ เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) ซึ่งบริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อชิ้นส่วนและอุ ปกรณ์
ต่างๆ มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ ท่บี ริษทั ฯ ผลิตขึน้ เอง เพื่อประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ
ส่วนประกอบทีส่ าํ คัญของชุดเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ Bare Shaft ซึ่งมีอายุการใช้
งานประมาณ 20 ปี
บริษัทฯ จะเลือ กใช้ Bare Shaft ที่มีคุ ณภาพและประสิท ธิภาพสูง จากแบรนด์ท่ีมี
ชื่อ เสีย งทางด้ า นเครื่อ งอัด ก๊ า ซธรรมชาติ ข องโลก บริษัท ฯ จะสัง่ ซื้ อ โดยตรงจาก
บริษัทผู้ผ ลิตซึ่งอยู่ในต่างประเทศโดยมีวิธีการสังซื
่ ้อ 2 รูปแบบ คือ วางเงินมัดจําเมื่อ
สังซื
่ ้อและใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตชําระเงินส่วนทีเ่ หลือ และใช้เลตเตอร์ออฟเครดิตในการ
สังซื
่ อ้
อย่างไรก็ตาม หากผูผ้ ลิตเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติมสี าขาในประเทศไทย บริษทั ฯ จะ
สังซื
่ อ้ ผ่านสาขาของผูผ้ ลิตในประเทศไทยสําหรับเครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติโดยใช้ใบสังซื
่ อ้
สํา หรับ ชิ้น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ป ระกอบอื่น ๆ เป็ น สิน ค้า ประเภทมีผู้ผ ลิต หลายราย
บริษัทฯ มีการสังซื
่ ้อ จากผู้ผลิตโดยตรงและผ่านตัวแทนจํา หน่ ายในประเทศไทย โดย
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บริษทั ฯ ไม่มกี ารทําสัญญาการซื้อวัตถุดบิ เนื่องจากบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบราคา
เงื่อนไขการชําระเงิน และคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์จากหลายแหล่งเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดี
ทีส่ ุด ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะดําเนินการประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติทโ่ี รงงานที่ 3 อําเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 ธุรกิ จขนส่งก๊าซ NGV (Third Party Logistics (TPL))
ส่ว นประกอบที่สํา คัญ ในการให้บ ริก ารธุ รกิจขนส่งก๊ า ซ NGV ได้แก่ รถขนส่งก๊ า ซ
NGV และพนักงานขับรถ โดยบริษทั ฯ จัดหาวัตถุดบิ เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) รถขนส่งก๊าซ NGV
รถขนส่ ง ก๊ า ซ NGV ประกอบด้ ว ย รถหัว ลากและรถหางตู้ ข นส่ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) รถหัวลาก
บริษทั ฯ จัดหาหัวรถลากสําหรับขนส่งก๊าซ NGV ผ่านการสังซื
่ อ้ จากผูผ้ ลิต
ด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ ทัง้ นี้ รถหัวลากมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
2) รถหางตูข้ นส่ง
บริษทั ฯ จัดหารถหางตู้ขนส่งสําหรับขนส่งก๊าซ NGV โดยการประกอบรถ
ด้วยตนเอง โดยมีสว่ นประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่


โครงรถ (Chassis) บริษทั ฯ สังซื
่ อ้ จากผูผ้ ลิตในประเทศไทย



ชุดถังบรรจุก๊าซ NGV (Cylinder Skid) มี 2 ลักษณะ กล่าวคือ บริษทั ฯ ซื้อ
ชุดถังบรรจุก๊าซ NGV สําเร็จรูปพร้อมโครง (Cylinder Skid) จากผูผ้ ลิตใน
ต่างประเทศ หรือซือ้ เฉพาะถังก๊าซ (Cylinder) มาประกอบเป็ นชุดถังบรรจุ
ก๊ า ซ NGV (Cylinder Skid) ด้ ว ยตนเอง โดยบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณา
รายละเอีย ดทางเทคนิ ค ระยะเวลาส่ง มอบ คุ ณ ภาพและมาตรฐานให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมขนส่งทางบก และกรมธุรกิจพลังงาน



แผงรับจ่ายก๊าซ (Decant Panel) บริษทั ฯ จะประกอบขึน้ ด้วยตนเอง

บริษัทฯ จะนํ าชิ้นส่วนมาประกอบเป็ นรถหางตู้ขนส่งที่โรงงานที่ 4 อําเภอไทร
น้ อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยทีมวิศวกรและช่างผู้ชํานาญการที่ผ่านการฝึ กอบรมและมี
ประสบการณ์ทจ่ี ะดําเนินการตามหลักวิศวกรรมภายใต้การรับรองของกรมขนส่งทาง
บก และกรมธุรกิจพลังงานก่อนนํ ามาใช้งาน ในจํานวนรถปจั จุบนั บริษทั ฯ ประกอบ
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ส่วนหางตู้ขนส่งของรถขนส่งก๊าซ NGV ด้วยตนเองจํา นวนทัง้ หมดจํานวน 88 คัน
ทัง้ นี้ รถหางตูข้ นส่งมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
(ข) พนักงานขับรถขนส่งก๊าซ NGV
การขนส่งก๊าซ NGV ด้วยรถขนส่งก๊าซ NGV จําเป็ นต้องใช้พนักงานขับรถทีม่ ี
ความเชีย่ วชาญโดยเฉพาะ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีพนักงานขับรถขนส่งก๊าซ NGV จํานวน
40 คน โดยพนักงานขับรถจะผ่านการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมและอบรมการขับ
รถจากบริษทั ฯ และจะต้องได้ใบอนุ ญาตขับรถประเภท 4 หรือใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถ
สําหรับขับรถทีใ่ ช้ขนส่งวัตถุอนั ตรายก่อนจะได้ปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ริง
 ธุ ร กิ จ สถานี บริ ก ารก๊า ซธรรมชาติ สํา หรับ ยานยนต์ (Private Brand Station
(PBS))
วัต ถุ ดิบ ที่สํา คัญ ในการประกอบธุ ร กิจ สถานี บ ริก ารก๊ า ซ NGV ได้แ ก่ ก๊ า ซ NGV
บริษทั ฯ ได้ซ้อื ก๊าซ NGV จาก ปตท. เพียงรายเดียว ผ่านทางระบบท่อจัดจําหน่ ายก๊าซ
ของ ปตท. เพียงทางเดียว ภายใต้สญ
ั ญาจัดตัง้ สถานีบริการฯ กับ ปตท.
ในการจัดซื้อก๊าซ NGV บริษทั ฯ สามารถรับก๊าซ NGV ได้ตลอดเวลา เนื่องจากสถานี
บริการก๊าซ NGV ของบริษทั ฯ อยูต่ ามแนวท่อก๊าซของ ปตท. โดยจะมีการบันทึกปริมาณ
การรับก๊าซ NGV จากท่อก๊าซและชําระค่าก๊าซ NGV ต่อ ปตท. ในทุกสิน้ เดือน
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จัดซื้อก๊าซ NGV จาก ปตท.ในปี 2556 และในงวด 9 เดือนปี 2557
จํานวน 162.62 ล้านบาท และ 111.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.02 และ 11.39
ของยอดซื้อรวม ตามลําดับ การทีบ่ ริษทั ฯ จัดซื้อก๊าซ NGV จาก ปตท. เป็ นจํานวนมาก
เนื่ องจาก ปตท. เป็ นผู้ดํา เนิ น กิจ การท่อ จัด จํา หน่ า ยก๊ า ซธรรมชาติเ พีย งรายเดีย วใน
ประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ เป็นคู่คา้ กับ ปตท. ตัง้ แต่ปี 2536 หรือประมาณ 21 ปีมาแล้ว
 ธุรกิ จให้บริการออกแบบ รับเหมา ติ ดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์กา๊ ซ NGV
ธุรกิจนี้มลี กั ษณะธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ โดยจะมีลกั ษณะงาน
เป็ นโครงการที่มีระยะเวลาในการดํา เนิ นงานและกําหนดเวลาในการส่งมอบงาน ซึ่ง
บริษทั ฯ มีแนวทางการปฏิบตั งิ านตามสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้า โดยบริษทั ฯ จะบริหาร
โครงการให้สําเร็จตามความต้องการของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพและระยะเวลาภายใต้
ต้นทุนโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ประมาณไว้ลว่ งหน้า
ในธุ รกิจนี้ บริษัทฯ จําเป็ นต้องดําเนิ นการตามกํ าหนดเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า ไว้
บริษั ท ฯ จึง ต้ อ งประเมิน ระยะเวลาตัง้ แต่ ก ารจัด หาวัต ถุ ดิ บ ระยะเวลาในการผลิต
ระยะเวลาในการติดตัง้ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถมันใจในบริ
่
การและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพได้
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มาตรฐานตามเวลาทีก่ ําหนด โดยบริษทั ฯ จัดหาวัตถุดบิ และแรงงานเพื่อประกอบธุรกิจนี้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) วัตถุดิบ
วัต ถุ ดิ บ ที่ สํ า คัญ ในการให้ บ ริก ารธุ ร กิ จ นี้ ได้ แ ก่ เครื่อ งอัด ก๊ า ซธรรมชาติ
(Compressor) ถังก๊าซ และตูจ้ า่ ยก๊าซ (Dispenser) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor)
สําหรับเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ จะมีการจัดหาคล้ายคลึงกับการ
จัดหาเครื่องอัด ก๊ า ซธรรมชาติในธุ รกิจสถานี บริก ารก๊ าซธรรมชาติห ลัก ทัง้ นี้
เครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติมอี ายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
2) ถังก๊าซ
ในการสังซื
่ ้อถังก๊าซ บริษทั ฯ จะพิจารณาราคา มาตรฐาน และระยะเวลา
่ อ้ ถังก๊าซ 2 แนวทาง (1) ซือ้ จาก
การส่งมอบเป็นหลัก โดยมีแนวทางการทางสังซื
ผูผ้ ลิตโดยตรง หากบริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อเป็ นจํานวนมาก ตามแผนงานการใช้งานที่
มีปริม าณงานในอนาคตรองรับผ่า นใบสังซื
่ ้อ (2) ซื้อจากตัวแทนจํา หน่ า ยใน
ประเทศ หากบริษทั ฯ สังซื
่ อ้ เป็ นจํานวนน้อยผ่านใบสังซื
่ ้อ
ในงวดปี 2556 และงวด 9 เดือนปี 2557 บริษทั ฯ มีการจัดซือ้ ถังก๊าซ NGV
จากบริษทั Hang Zhou Zhe Shang Industry Trading (“HZZSIT”) ในประเทศ
จีน เป็ นจํานวน 153.92 ล้านบาท และ 102.03 ล้า นบาท หรือ คิดเป็ นร้อ ยละ
10.43 และร้อยละ 10.44 ของยอดซื้อรวมตามลําดับ การที่บริษัทฯ สังซื
่ ้อจาก
HZZSIT เนื่องจาก HZZSIT มีสนิ ค้าทีไ่ ด้มาตรฐานและคุณภาพตามข้อกําหนด
ทางเทคนิค ราคาเหมาะสม และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกําหนดเวลา
บริ ษั ท ฯ เป็ นคู่ ค้ า กั บ HZZSIT ตั ้ง แต่ ปี 2554 โดยบริ ษั ท ฯ ไม่ มี
ความสัมพันธ์อ่นื ใดกับ บริษทั HZZSIT ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ทัง้ นี้ ถังก๊าซมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
3) ตูจ้ า่ ยก๊าซ (Dispenser)
บริษทั ฯ จะสังซื
่ อ้ ชิน้ ส่วนสําคัญจากผูผ้ ลิตในต่างประเทศ และส่วนประกอบ
อื่นจากภายในประเทศ เพือ่ นํามาประกอบเป็ นตูจ้ า่ ยก๊าซด้วยตนเอง ทัง้ นี้ ตูจ้ ่าย
ก๊าซมีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี
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การสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ


เมื่อลงนามในสัญญา โดยบริษัทฯ จะทําการสังซื
่ ้อผ่านใบสังซื
่ ้อ (Purchasing
Order) เนื่องจากสัญญาซ่อมแซมและบํารุงรักษาส่วนใหญ่จะระบุไว้ว่าบริษัทฯ
ต้องจัดหาและสํารองอะไหล่ให้เพียงพอ และสามารถจัดหาอะไหล่มาใช้เปลี่ยน
ในการซ่อมแซมเพือ่ สามารถใช้งานได้ตามปกติได้อย่างรวดเร็วและทันที



เมื่อมีคาํ สังซื
่ ้อจากลูกค้า โดยบริษทั ฯ จะทําการสังซื
่ ้อผ่านใบสังซื
่ ้อ (Purchasing
Order)

ภายหลังจากการส่งมอบงานหรือสินค้าตามสัญญาแล้ว บริษทั ฯ มีการรับประกัน
ผลงานตามเงื่อนไขทีไ่ ด้ตกลงในสัญญา เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ส่ง
มอบงานและได้รบั การตรวจรับงาน
(ข) แรงงาน
บริษทั ฯ มีพนักงานในส่วนงานโครงการประมาณ 48 คนซึ่งเพียงพอต่อปริมาณ
งานในช่วงปรกติ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปริมาณงานทีม่ าก บริษทั ฯ อาจจะจ้างแรงงาน
จากภายนอก (Outsourcing) ในงานบางประเภท เช่น งานเชื่อมโครงเหล็ก งานท่อ
งานโยธา เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของผูว้ า่ จ้างและหลักวิศวกรรม
 ธุรกิ จติ ดตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์
บริษั ท ฯ จัด หาวัต ถุ ดิบ ที่ สํ า คัญ ในการประกอบธุ ร กิ จ นี้ ได้ แ ก่ ชุ ด อุ ป กรณ์ ก๊ า ซ
(Conversion Kit) และถังก๊าซ
(ก) ชุดอุปกรณ์กา๊ ซ (Conversion Kit)
บริษทั ฯ จัดหาชุดอุปกรณ์ก๊าซจาก EMER และ Emmegas เป็ นหลัก เนื่องจาก
บริษทั ฯ เป็ นต้วแทนจําหน่ายและบริการสําหรับสินค้าระบบ NGV ให้กบั EMER และ
เป็ นตัวแทนจําหน่ าย สําหรับระบบ NGV และ LPG สําหรับ Emmegas โดยบริษทั ฯ
จะสัง่ ซื้อ โดยตรงผ่ า นใบสัง่ ซื้อ จากผู้ผ ลิต ทัง้ นี้ ชุ ด อุ ป กรณ์ ก๊ า ซมีอ ายุ ก ารใช้ง าน
ประมาณ 10 ปี
(ข) ถังก๊าซ
บริษทั ฯ จัดหาถังก๊าซแบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ถังก๊าซ NGV และ ถังก๊าซ
LPG สํา หรับถังก๊ า ซ NGV บริษัท ฯ จะสังซื
่ ้อ โดยตรงโดยใช้ใบสังซื
่ ้อจากทัง้ ผู้ผ ลิต
่ ้อจาก
ต่างประเทศและตัวแทนจําหน่ ายในประเทศ ส่วนถังก๊าซ LPG บริษทั ฯ จะสังซื

ส่วนที่ 2 หน้า 59

บริษทั สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ผู้ผ ลิต ในประเทศโดยตรง ทัง้ นี้ ถัง ก๊ า ซ NGV และถัง ก๊ า ซ LPG มีอ ายุ ก ารใช้ง าน
ประมาณ 20 ปี และ 10 ปี ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม ชุดอุปกรณ์ ก๊าซ เป็ นสินค้าประเภทผู้ขายหลายรายในอุ ตสาหกรรม
หากเกิดปญั หาในอนาคตทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายสินค้าแล้ว หรือไม่สามารถ
สังซื
่ ้อสินค้าจากผูข้ ายสินค้าในปจั จุบนั ได้ บริษทั ฯ เชื่อว่าบริษทั ฯ สามารถจัดหาสินค้าใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันจากผูข้ ายรายอืน่ ๆ ได้ในระยะเวลาอันสัน้
 ธุรกิ จจําหน่ ายรถยนต์
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจําหน่ ายรถยนต์มติ ซูบชิ ิ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงจัดหา
วัตถุดบิ หลัก ซึ่งได้แก่ รถยนต์และอะไหล่ จากบริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จํากัด ภายใต้สญ
ั ญาผูจ้ าํ หน่ายอย่างเป็ นทางการกับ มิตซูบชิ ิ ซึง่ เป็นสัญญาอายุ 1 ปี และ
ต่ออายุเมื่อครบกําหนดปี ต่อปี ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะสังซื
่ ้อรถยนต์เฉลีย่ เดือนละ 2 ครัง้ ตาม
่ ้อรถยนต์
เป้าหมายการขายของบริษัทฯ โดยผ่านระบบ Dealer Portal สําหรับการสังซื
และระบบ Dealer Management System (DMS) สํา หรับ การสัง่ ซื้อ อะไหล่ โ ดยเฉพาะ
โดยบริษทั ฯ มีนโยบายรักษาสินค้าคงคลังสําหรับการขายประมาณ 2 เดือนของยอดขาย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขอสินเชื่อเพือ่ ผูแ้ ทนจําหน่ ายรถ (Floor Plan) กับธนาคารพาณิชย์ 3
แห่ง เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการประกอบธุรกิจผูจ้ าํ หน่ายรถยนต์
บริษทั ฯ จัดซื้อรถยนต์และอะไหล่จากบริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ในปี 2556 และงวดเก้าเดือนปี 2557 จํานวน 709.55 ล้านบาท และ 330.63 ล้านบาท
่ ้อรวม ตามลําดับ โดยบริษทั ฯ เป็ นคู่
หรือคิดเป็ นร้อยละ 48.09 และ 33.84 ของยอดสังซื
ค้าธุรกิจกับ มิตซูบชิ ิ ตัง้ แต่ปี 2555 และบริษทั ฯ ไม่มคี วามสัมพันธ์อ่นื ใดกับ มิตซูบชิ ิ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
ทัง้ นี้ การจัดหาวัตถุดบิ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจําแนกรายละเอียดตามกลุ่มวัตถุดบิ ได้ตาม
ตารางดังต่อไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดการจัดหาวัตถุดบิ ของกลุ่มบริษทั ฯ จําแนกตามประเภทของกลุม่ วัตถุดบิ

ประเภทของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

งวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รถยนต์(1)

709.55

48.09

330.63

33.84

ก๊าซ NGV

162.62

11.02

111.32

11.39
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ประเภทของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

งวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เชือ้ เพลิง(2)

84.25

5.71

73.24

7.50

อะไหล่เครือ่ งอัดก๊าซ(3)

85.76

5.81

78.96

8.08

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

42.47

2.88

32.28

3.30

อุปกรณ์ไฟฟ้า(4)

29.87

2.02

26.55

2.72

อุปกรณ์เครือ่ งอัดก๊าซ(5)

22.85

1.55

8.57

0.88

ถังก๊าซ NGV / LPG (6)

179.51

12.17

107.58

11.01

วัตถุดบิ อื่นๆ (7)

158.71

10.76

207.87

21.28

1,475.60

100.00

977.00

100.00

รวมทัง้ หมด

หมายเหตุ :
(1) รถยนต์ ประกอบด้วยรถยนต์และอะไหล่
(2) นํ้ามันดีเซลสําหรับธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV และ ก๊าซ LPG
(3) สําหรับการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครือ่ งอัดก๊าซธรรมชาติ
(4) หม้อแปลงไฟฟ้า ท่อไฟ และสายไฟฟ้า
(5) อุปกรณ์สาํ หรับประกอบเครือ่ งอัดก๊าซได้แก่ Bare Shaft และอุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Exchanger) เป็นต้น
(6) ในปี 2556 บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการทําโครงการรถหางตูข้ นส่งสําหรับขนส่งก๊าซ NGV

(7) เหล็กรูปพรรณ อุปกรณ์ระบบก๊าซรถยนต์ อุปกรณ์ต่อยึดต่างๆ และวัตถุดบิ อื่นๆ จากธุรกรรมของ CCL เป็นต้น
การจัด หาวัต ถุ ดิบ ของบริษัท ฯ สามารถจํ า แนกรายละเอีย ดตามแหล่ ง ที่ม าได้ต ามตาราง
ดังต่อไปนี้
ตารางแสดงรายละเอียดการจัดหาวัตถุดบิ ของกลุ่มบริษทั ฯ จําแนกตามแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

งวดเก้าเดือน สิ้ นสุด

31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2557

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ในประเทศ

1,124.75

76.22

800.60

81.94

ต่างประเทศ

350.85

23.78

176.40

18.06

1,475.60

100.00

977.00

100.00

รวม

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า รถยนต์ ก๊าซ NGV และถังก๊าซ NGV/LPG เป็ นวัตถุดบิ หลักของ
บริษัทฯ โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 33.84 11.39 และ 11.01 ของยอดซื้อในในงวดเก้าเดือนปี 2557
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ตามลําดับ ทัง้ นี้ วัตถุดบิ อื่นๆ ในช่วงเก้าเดือนปี 2557 ประกอบด้วยรายการประเภทแบตเตอรี่ กระจก
และอุปกรณ์ ต่างๆ มาจากธุรกรรมของ CCL รวมไปถึงการจัดซื้อส่วนประกอบรถยนต์เพื่อใช้สํา หรับ
โครงการก๊าซธรรมชาติสาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ
วัต ถุ ดิบ หลัก ส่ว นใหญ่ ท่ีใ ช้ใ นการประกอบธุ รกิจ ของบริษัท ฯ ส่ว นใหญ่ ม าจากการสังซื
่ ้อ ใน
ประเทศโดยประมาณร้อยละ 76.22 และ 81.94 ของยอดการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ รวมในปี 2556 และงวดเก้า
เดือ นสิ้น สุด 30 กัน ยายน 2557 ซึ่ง ใช้ร ะยะเวลาการสังซื
่ ้อ ประมาณ 3 วัน สํา หรับ สิน ค้า ทัวไป
่ และ
่ ้อ ในขณะเดียวกัน การสังซื
่ ้อต่างประเทศ
ประมาณ 8 สัปดาห์สาํ หรับสินค้าเฉพาะนับจากวันส่งใบสังซื
โดยประมาณร้อยละ 23.78 และ 18.06 ของยอดการสังซื
่ ้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ งวดเก้าเดือน
สิน้ สุด 30 กันยายน 2557 ซึง่ ใช้ระยะเวลาการสังซื
่ อ้ ประมาณ 8 สัปดาห์ นับจากวันสังซื
่ อ้
2.2.4.2 การผลิ ตอุปกรณ์ ด้วยตนเอง
บริษั ท ฯ สามารถประกอบอุ ป กรณ์ บ างประเภทด้ ว ยตนเอง ณ สิ้น 30 กัน ยายน 2557
รายละเอียดอุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ สามารถผลิตด้วยตนเอง ได้แก่
รายการอุปกรณ์

การนําไปใช้

มาตรฐานที่ได้รบั

ปี ที่ผลิ ตได้

1. วาล์วกันกลับ (Check Valve)

วาล์วทําหน้าทีบ่ งั คับให้การไหล
เป็ นไปในทิศทางเดียวไม่เกิดการ
ย้อนกลับ

ISO15500-3:2001(E)

2554

2. อุปกรณ์แสดงค่าความดันแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Pressure
Indicator with Electronic
Transductor)

ใช้ตดิ ตัง้ ทีบ่ ริเวณหน้าคอนโซล
ภายในห้องขับขี่ เพือ่ แสดงปริมาณ
ก๊าซ

ISO 15500-8:2001(E)

2554

3. ตัวชีบ้ ง่ ความดัน (Pressure
Indicator)

อุปกรณ์รบั ความดันและชีบ้ ่งความ
ดันก๊าซ

ISO 15500-8:2001(E)

2554

4. ลิน้ เปิดปิดด้วยมือ (Manual Ball
Valve)

ติดตัง้ ทีท่ อ่ ก๊าซ ใช้ในการเปิด-ปิด
ก๊าซ

ISO 15500-4:2001(E)

2554

5. ตัวประมวลผลล่วงหน้าของเวลา
(เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวีย่ ง)
(Timing Advancer Processor
(Variable Crankshaft Sensor))

ใช้ตดิ ตัง้ กับรถทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง NGV
เพือ่ เพิม่ เวลาการจุดระเบิดล่วงหน้า

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

2554

6. อุปกรณ์หน่วงเวลา (ตัวหัวฉีด
เบนซิน) (Timing Relay
(Gasoline Injectors Cutter))

ใช้หน่วงเวลาการติดของหัวฉีด
นํ้ามันเมือ่ เริม่ ใช้ก๊าซ (ติดตัง้ กับ
รถยนต์)

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

2554
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รายการอุปกรณ์
7. อุปกรณ์หน่วงเวลา (ตัวติด
ั ๊ ้ามันเชือ้ เพลิง) (Timing
ปมนํ
Relay (Fuel Pump Cutter))

การนําไปใช้

มาตรฐานที่ได้รบั

ปี ที่ผลิ ตได้

ใช้หน่วงเวลาการติดของปมั ๊
เชือ้ เพลิง ของนํ้ามันเมือ่ เริม่ ใช้ก๊าซ
(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 ลอกสั ญ ญาณหั ว ฉี ด ติดตัง้ รถเบนซิน เพือ่ หลอกกล่อง
(Emulator of Gasoline Injector) ควบคุมอิเล็คโทรนิกส์ (ECU) ว่า
หัวฉีดยังทํางานอยู่ (ติดตัง้ กับ
รถยนต์)

2.2.4.3 โรงงานผลิ ตและบริการ
(1) โรงงานไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี
โรงงานไทรน้อยตัง้ อยู่บนถนนไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ตําบลราษฎร์นิยม อําเภอไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี มีพ้นื ที่ 91 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา เป็ นลักษณะกลุ่มโรงงานที่สนับ สนุ น การ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในทุกธุรกิจ กลุม่ โรงงานแบ่งลักษณะกิจกรรมดังนี้

โรงงานไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โรงงาน
โรงงานที่ 1

ลักษณะงาน
โรงงานผลิตชิน้ งานจากผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ซึง่ เป็ นการผลิตตามใบสั ่งงานของแต่ละ
หน่วยธุรกิจ ประเภทของงานประกอบไปด้วย
(1) งานด้านโครงสร้างอาคาร (Structure)
(2) งานประกอบ (Fabrication)
(3) งานทําถังแรงดันสูง (Vessel) โดยชิน้ งานทีผ่ ลิตและประกอบแล้วจะถูกส่งไปยังโรงงาน
อื่นๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ ดําเนินการขัน้ ต่อไป
(4) งานอื่นๆ
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โรงงาน

ลักษณะงาน

โรงงานที่ 2

โรงงานทดสอบผลิตภัณฑ์ในโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

โรงงานที่ 3

โรงงานผลิต ประกอบ ซ่อมบํารุงชุดเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) และชุดอุปกรณ์
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เช่น ตูจ้ ่ายก๊าซ (Dispenser) แผงควบคุมการ
จ่าย (Priority Panel) เป็นต้น โรงงานนี้แบ่งออกเป็ น 2 แผนกได้แก่
(1) แผนกผลิตและประกอบ มีหน้ าที่ประกอบและติดตัง้ อุปกรณ์สําหรับสถานีบริการก๊าซ
NGV สอบเทียบเครื่องมือวัด ผลิตสายความดันสูง (Hose)
(2) แผนกซ่อมบํารุง มีหน้าทีซ่ ่อมบํารุงให้กบั หน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติของ
บริษทั ฯ และซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติให้กบั ลูกค้าของ
บริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็นการซ่อมแซมความเสียหายของอุปกรณ์ (Breakdown Maintenance)
และการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

โรงงานที่ 4

โรงงานผลิตสําหรับงานโครงการและงานขนส่ง (Logistics) โรงงานนี้แบ่งออกเป็ น 2 แผนก
ได้แก่
(1) แผนกงานโครงการ จะมีหน้าทีบ่ ริหารงานโครงการเกีย่ วกับสถานีบริการก๊าซ NGV รถ
ขนส่ ง ก๊ า ซ NGV และบริห ารงานซ่ อ มบํ า รุ ง รถขนส่ ง ก๊ า ซ NGV ทัง้ นี้ ง านโครงการ
ดังกล่าวเป็นงานทีไ่ ด้รบั จากการประมูล ประกวดราคา หรืองานเอกชนทัวไป
่
(2) แผนกขนส่ง (Logistics) จะมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการการขนส่งเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ เพือ่
สนับสนุ นแผนกงานโครงการ
(3) ซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ และเครือ่ งจักร ให้กบั ทุกหน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ

โรงงานที่ 5

โรงงานประกอบและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคลภายใต้ช่อื สแกน พาวเวอร์
พลัส และซ่อมบํารุงระบบก๊าซในรถยนต์ สําหรับรถยนต์ทอ่ี ยูใ่ นระยะเวลารับประกัน

โรงงานที่ 6

คลังสินค้าเก็บชิน้ ส่วนวัตถุดบิ ต่างๆ

โรงงานที่ 7

คลังสินค้าให้เช่า

โรงงานที่ 9

โรงงานผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ สําหรับชุดเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor Set) รวมถึง
ผลิตชิน้ ส่วน อุปกรณ์ตามใบสั ่งผลิตจากแต่ละหน่วยธุรกิจ และชิน้ ส่วน อุปกรณ์เพือ่ จําหน่ายแก่
บุคคลภายนอก โดยลักษณะของชิน้ ส่วน อุปกรณ์ดงั กล่าวจะเป็ นชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ทต่ี อ้ งการ
ความแม่นยําสูง (Precision Part Machine (PPM))

โรงงานที่ 10

โรงพ่นสีชน้ิ งานเหล็ก เพือ่ รองรับทุกหน่วยธุรกิจของบริษทั

โรงงานที่ 12

ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์

หมายเหตุ : โรงงานที่ 8 และ 11 ยังไม่ได้ดาํ เนินการสร้าง

(2) ศูนย์ติดตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ กา๊ ซสําหรับรถยนต์ สาขาชิ นเขต
ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซสําหรับรถยนต์ สาขาชินเขตตัง้ อยู่ใน ซอยชินเขต
1/21 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ บนทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์
ของบริษทั ฯ พืน้ ทีป่ ระมาณ 2 งาน และบริษทั ฯ เช่าจากบุคคลอื่นประมาณ 2 งาน โดยบริษทั ฯ
ใช้เป็นศูนย์ตดิ ตัง้ ระบบก๊าซในรถยนต์ทวไป
ั่
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ศูนย์ตดิ ตัง้ และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ก๊าซสําหรับรถยนต์ สาขาชินเขต

2.2.5 มาตรฐานที่บริ ษทั ได้รบั

2.2.5.1 BS OHSAS 18001:2007 จากสถาบันรับ รองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (Management System
Certification Institute (MASCI)) ด้านการรับและจ่ายก๊าซธรรมชาติในสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูก
2.2.5.2 ISO 9001:2008 จาก บริษทั บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นระบบการ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลสําหรับโรงงานและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก ทีท่ าํ ให้
เชื่อมันได้
่ ว่ากระบวนการบริหารงานต่างๆ ได้รบั การควบคุมและสามารถตรวจสอบได้โดยผ่าน
เอกสารทีร่ ะบุขนั ้ ตอนและวิธที าํ งาน โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานในด้านดังต่อไปนี้
(1) ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตัง้ และบริการอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซในอุตสาหกรรมนํ้ามัน
และก๊าซ
(2) ด้า นการออกแบบ ติด ตัง้ และบริก ารเครื่อ งยนต์ ร ะบบเชื้อ เพลิง ทวิ (Bi-Fuel) ระบบ
เชื้อเพลิงร่วม (Dual-Fuel) และระบบเชื้อเพลิง NGV อย่างเดียว (Dedicated Engine)
สําหรับรถยนต์และรถบรรทุก
(3) ประกอบเครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ (Compressor) และอุปกรณ์ สําหรับสถานี บริการก๊ าซ
NGV
(4) ผลิตตูจ้ ่ายก๊าซ (Dispenser) แผงควบคุมการจ่าย (Priority Panel) และ แผงรับจ่ายก๊าซ
(Decant Panel) ทีใ่ ช้ในสถานีบริการก๊าซ NGV
(5) รับและขนถ่ายก๊าซในสถานีอดั ก๊าซธรรมชาติหลัก
(6) การบริการเติมก๊าซธรรมชาติสาํ หรับรถยนต์
(7) การขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักไปทีส่ ถานีบริการลูก
2.2.5.3 TIS 18001: 2011 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็ นมาตรฐานรับรองระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001-2554 สําหรับขอบข่าย
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การรับและจ่ายก๊าซธรรมชาติในสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางรถยนต์
จากสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักไปยังสถานีบริการลูก

2.2.6 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การดําเนินงานของบริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้กฎหมายทีส่ าํ คัญต่างๆ ดังนี้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่ วยงานที่กาํ กับดูแล

1. พระราชบัญญัตกิ ารค้านํ้ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ.2543

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2. พระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

3. พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535

กระทรวงอุตสาหกรรม

4. พระราชบัญญัตวิ ศิ วกร พ.ศ.2542

กระทรวงมหาดไทย

5. พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535

กระทรวงสาธารณสุข

6. พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. 2522

กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

7. พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

8. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2.2.7 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ในแต่ละขัน้ ตอนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบิ และการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
นัน้ ไม่มกี ระบวนการทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมภายนอกทีข่ ดั แย้งต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
กํากับดูแลลักษณะการประกอบธุรกิจบริษทั ฯ และบริษทั ฯ เชื่อว่าปจั จุบนั บริษัทฯ ปฏิบตั ติ าม กฎระเบียบและ
ข้อ บังคับ ต่ างๆ ที่เกี่ย วข้องกับการประกอบธุ รกิจ ของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยหน่ วยงานต่า งๆ เช่น กรมธุ รกิจ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เป็ นต้น และปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทใดที่
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญ

2.2.8 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
เนื่องจากงานที่ยงั ไม่ส่งมอบของบริษทั ฯ จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตัง้ และซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ก๊าซ NGV ซึง่ มีขอบเขตการให้บริการทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละโครงการ จึงทําให้แต่ละโครงการมีมลู ค่าและ
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการแตกต่างกันออกไป โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงการทีย่ งั ไม่
ส่งมอบให้แก่ลูกค้ารวมทัง้ สิน้ 16 โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการส่วนที่ยงั ไม่บนั ทึกเป็ นรายได้รวมประมาณ
746.71 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นลูกค้า ปตท. 11 โครงการ ซึง่ มีมลู ค่าโครงการตัง้ แต่ 0.51 – 480.00 ล้านบาท
ต่อโครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการส่วนทีย่ งั ไม่บนั ทึกเป็ นรายได้ 745.20 ล้านบาท และลูกค้าบริษัทเอกชน 5
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โครงการ โดย 2 โครงการมีมูลค่าโครงการตัง้ แต่ 0.74 – 1.54 ล้านบาท และอีก 3 โครงการมีค่าตอบแทนแปร
ผันตามปริมาณกิโลกรัมของก๊าซธรรมชาติ รวมคิดเป็ นมูลค่าโครงการส่วนทีย่ งั ไม่บนั ทึกเป็ นรายได้จากลูกค้า
บริษทั เอกชนประมาณ 1.51 ล้านบาท ทัง้ นี้ รายละเอียดโครงการทีส่ าํ คัญได้แก่
ลูกค้า
ปตท.

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

มูลค่าคงเหลือ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
สามารถรับรู้รายได้

โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบ
อุปกรณ์เติมก๊าซธรรมชาติ สําหรับ
สถานีบริการก๊าซ NGV 30 สถานี

429.00

14.30

สัญญาไม่กาํ หนด
ระยะเวลา

โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบ
อุปกรณ์เติมก๊าซธรรมชาติ สําหรับ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
(Mother Station) 6 สถานี

441.70

216.60

สัญญาไม่กาํ หนด
ระยะเวลา

โครงการจัดหาและติดตัง้ ตูจ้ า่ ยก๊าซ
ธรรมชาติ 70 ตู้

43.90

6.89

สัญญาไม่กาํ หนด
ระยะเวลา

โครงการจ้างปฏิบตั กิ ารและ
บํารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
พืน้ ทีภ่ ูมภิ าค

480.00

377.54

ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2559

โครงการจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์

5.50

5.50

ตามกําหนดเวลานับจาก
ได้รบั แจ้งให้เข้า
ดําเนินการ

โครงการรือ้ ถอนและทําลายถังขนส่ง
ก๊าซ NGV

1.35

1.35

ตามกําหนดเวลานับจาก
ได้รบั แจ้งให้เข้า
ดําเนินการ

โครงการบํารุงรักษาและซ่อมบํารุง
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติและเครือ่ ง
สูบอัดก๊าซธรรมชาติ รวม 3 โครงการ

209.00

107.26

ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มีนาคม และมิถุนายน ปี
2558

โครงการปรับปรุงสถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติและระบบสูบอัดก๊าซ รวม 2
โครงการ

35.50

15.76

ตามกําหนดเวลานับจาก
ได้รบั แจ้งให้เข้า
ดําเนินการ และภายใน
เดือนกันยายน 2559

2.28

1.51

ภายในเดือนตุลาคม
2557 (1)

ชื่อโครงการที่ สาํ คัญ

ลูกค้า
โครงการผลิตเตาเผาไฟฟ้า รวม 2
บริษทั เอกชน โครงการ
โครงการออกแบบ ติดตัง้ ให้เช่า และ
บํารุงรักษาเครื่องอัดก๊าซและระบบ
จ่ายก๊าซทัง้ หมด 3 สถานี

อัตราค่าตอบแทน ตามจํานวนกิโลกรัม รับรูร้ ายได้เป็นรายเดือน
ถึงเดือนมิถุนายน ปี
ของก๊าซธรรมชาติ
แปรผันตาม
จํานวนกิโลกรัม ในแต่ละสถานีก๊าซ
2565 ปี 2568 และปี
ธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
2576
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ลูกค้า

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

ชื่อโครงการที่ สาํ คัญ

มูลค่าคงเหลือ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่คาดว่าจะ
สามารถรับรู้รายได้

อัตราค่าซ่อมบํารุง ตามจํานวนกิโลกรัม รับรูร้ ายได้เป็นรายเดือน
ถึงเดือนพฤศจิกายน
ของก๊าซธรรมชาติ
แปรผันตาม
2558 เดือนมิถุนายน
จํานวนกิโลกรัม ในแต่ละสถานีก๊าซ
2559
ธรรมชาติ
ของก๊าซธรรมชาติ

โครงการซ่อมบํารุงสถานีก๊าซ
ธรรมชาติ รวม 2 โครงการ

ทีม่ า: บริษทั ฯ
หมายเหตุ : (1) ณ 31 ธันวาคม 2557 ได้ส่งมอบงานแล้ว
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