
ยินดีต้อนรับ���
ทุกท่าน 

 



บทนํา 



วัตถุประสงค์	
•  เพื่อให้เข้าใจถึงองค์กรของโฟลว์โก้.	  

•  เพื่อให้ทราบถึงสินค้าและการให้บริการของโฟลว์โก้	

•  เพื่อทราบถึงนโยบายในการทําธุรกิจของโฟลว์โก้	  



หัวข้อการนําเสนอ	
•  ความเป็นมาของโฟลว์โก้.	

•  นโยบายการทําธุรกิจ	

•  พันธมิตรและการบริการ.	  

•  การประกอบธุรกิจของโฟลว์โก้	  

•  บทสรุป.	



ประวัติของบริษัท	
•  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้ง 3	  ท่านเคยทํางานอยู่
ที่กลุ่มบริษัท INCHCAPE	  ภายใต้ช่ือบริษัท	  “Anglo	  
Thai”	  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2512.	

•  บริษัท โฟลว์โก้ ได้ตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2535	  (ค.ศ.1992).	  

•  ประสบการณ์กว่า 40	  ปีในธุรกิจน้ํามัน.	



กลุ่มบริษัทโฟลว์โก้	
•  โฟลว์โก้ ตั้งอยู่ 6 
ประเทศในโซนเอเซีย
แปซิฟิค.	  
–  ฮ่องกง	  
–  จีน	  
–  กวม	  
–  สิงคโปร์	  
–  มาเลเซีย	  
–  ประเทศไทย	  



สถานที่ตั้งของบริษัท	
254 ซ.ลาดพร้าว 107, ถ.ลาดพร้าว, แขวงคลองจั่น,	
เขตบางกะปิ, กรุงเทพ 10240	



MANAGEMENT

SAM FCT & BHR SYS ENS INT REC PSACDC & PSD CAD & HSE AAFWAD
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นโยบายของโฟลว์โก	้

•  ปกปองทรัพยสิน/

•  เพิ่มประสิทธิภาพ/

•  ลดคาใชจาย/

•  ซื่อสัตยสุจริต/



การประกอบธุรกิจของโฟลว์โก	้
•  เราเป็นตัวแทนจําหน่ายและให้บริการของอุปกรณ์หน้า

ลานทุกชนิดรวมถึงระบบช่วยจัดการสถานีบริการน้ํามัน.	  



พันธมิตรของบริษัท	
GILBARCO	  

RED	  JACKET	  

VEEDER	  ROOT	  
	  

OPW	  

Parker	  Hannifin	  

	  

FIBRELITE	  
	  

FlowGuard	  

MassTech	  
	  
	  

AIRTEC	  

	  

Radiant	  
	  

VOYAGER	  

	  

	  



ระบบการจัดการขาย	
•  RETAIL	  AUTOMATION	  BUSINESS.	  

–  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PTT	  –	  VOYAGER	  II	  900+	  SITES.	  
–  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BANGCHAK	  –	  VOYAGERII	  10	  SITES. 
–          SUSCO	  –	  VOYAGER	  II	  20	  SITES+.	  	  	  	  	  	  	  	  	   
–          EASYGAS/VG	  II	  –	  PETRONAS	  100	  SITES.	  
–  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NGV	  –	  20	  SITES.	  
–  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PURE	  –	  VOYAGER	  II	  28	  SITES.	  
–  	  	  	  	  	  	  	  	  PAKTAI	  –	  VOYAGER	  II	  5	  SITES+.	  
– DEALERS	  –	  VOYAGER	  II	  >100	  SITES.	  

•  SUPPORT	  PTTRM	  156	  SITES.	  



การบริการต่าง 	ๆ

•  ช่างให้บริการกว่า 100	  คนทั่วประเทศทั้งทางด้าน
อุปกรณ์หน้าลานและระบบ 

•  แผนกปรับปรุงตู้จ่าย RECONDITION	  FACILITIES. 
•  ศูนย์รับบริการทางโทรศัพท์ 24/7 
•  ศูนย์อะไหล่และการจัดส่ง (WAD)	  
•  ทีมพัฒนาซอฟแวร์ ICT	  



RECONDITION FACILITY.	
RECONDITION PUMPS/DISPENSERS.	



RECONDITION FACILITY.	
ซ่อมบอร์ดอิเลคทรอนิคส	์



CALL CENTER.	
ทํางานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ทั้งงานหน้าลานและ
ระบบ	



DATA CENTER.	
TO GATHER CUSTOMER’S SATISFACTION BOTH 
FORECOURT AND AUTOMATION SYSTEM.	



WAREHOUSE & DISTRIBUTION.	
จัดให้มีอะไหล่คงคลังเพื่อสนับสนุนการให้บริการของสินค้า
ทุกประเภท	
WE CARRY ALL SPARE PARTS TO SUPPORT ALL OF OUR 
PRODUCT RANGE.	



TRAINING CENTER.	
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงโดยจัดให้มีการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง	
WE BELIEVE IN CONTINUOUS IMPROVEMENT.	



TRAINING CENTER.	
เรามุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงโดยจัดให้มีการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง	
WE BELIEVE IN CONTINUOUS IMPROVEMENT.	



LEARNING CENTER.	
ศูนย์ฝึกอบรมที่ครบถ้วนจําลองจากสถานีบริการจริง	



LEARNING CENTER.	
ศูนย์ฝึกอบรมที่ครบถ้วนจําลองจากสถานีบริการจริง	



LEARNING CENTER.	
ศูนย์ฝึกอบรมที่ครบถ้วนจําลองจากสถานีบริการจริง	



CUSTOMERS	



•	  จากประสบการณ์กว่า 40	  ปีในธุรกิจน้ํามันในประเทศไทย	
•	  ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008	  &	  OHSAS	  1800	  

•	  ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมในระดับแนวหน้าของโลก	  
•	  ช่างที่มีความชํานาญคอยดูแลอยู่ทั่วประเทศ	  
•	  มุ่งเน้นถึงการปกป้องทรัพย์สิน,เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความ
พึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการที่ซื่อสัตย์ตลอดมา	
•	  เราคือผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจน้ํามันที่ครบวงจรแห่งเดียวใน
ประเทศไทย.	  
	  

บทสรุป	  




