บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เจตาแบค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“GTI”) และ
บริษัท เจตาแบค เวียดนาม จากัด (“GTV”) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า
(Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ (Combustion System) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท โดยสามารถเลือกใช้
เชื้อเพลิงตั้งต้นได้ทั้งเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Burner) เชื้อเพลิงเหลว (Oil Burner) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) เชื้อเพลิงถ่านหิน
(Coal) ความร้อนทิ้งหรือสูญเสีย (Waste Heat) พลังงานสะอาดหมุนเวียน (Renewable Energy) และระบบเชื้อเพลิงผสม
(Multi Fuel) ตลอดจนการออกแบบทางวิศวกรรมและผลิตอุปกรณ์เกี่ยวข้อง (Balance of Plant : BOP) เช่น ถังรับแรงดัน
(Pressure Vessel) ระบบดักฝุ่นและกาจัดไอเสีย (Dust collector and wet scrubber) ระบบน้าและไล่กาจัดออกซิเจนในน้า
(Dearation plant) ระบบท่อไอน้า ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม รวมถึงการเสนอโครงการในรูปแบบ Engineering Procurement
and Construction (EPC) โดยทีมวิศวกรและช่างผู้ชานาญงานเฉพาะทาง นอกจากนี้ บริษัทยังผลิตเครื่องทาน้ามันร้อน
(Thermal Oil Heater) และเครื่องทาน้าร้อนอุตสาหกรรม (Hot Water Boiler) ที่มีคุณภาพสูง ขบวนการผลิตของบริษัทได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล อาทิ ASME, EN, DIN, BS และ CE Mark ทาให้สามารถส่งผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก บริษัทจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความมุ่งหวังที่จะขยายตลาดการ
ขายและบริการไปยังต่างประเทศมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจาหน่ายยังประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ปากีสถาน บังคลาเทศ สาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์ อาฟริกาใต้ และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต
นอกจากนั้น บริษัทยังผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าที่มีชื่อเสียงในประเทศเยอรมนี เบลเยียม
และญี่ปุ่น ในแบบ OEM และบริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากบริษัทชั้นนา
ระดับโลก ที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการบริการที่ได้มาตรฐานสูง เป็น
ที่พึงพอใจแก่ลูกค้า โดยมีนโยบายสาคัญ คือ การส่งมอบเครื่องกาเนิดไอน้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโลก ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานหมุนเวียนได้ (Renewable Energy) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการเป็นที่พึง
พอใจของลูกค้า
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตั้ง และจัดจาหน่ายระบบเครื่องกาเนิดไอน้า ระบบเผาไหม้และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้จากการดาเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) รายได้ตามสัญญา ซึ่งเกิดจากการผลิต
จาหน่าย และติดตั้งเครื่องกาเนิดไอน้า รวมถึงการรับเหมาทาโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ผลิต ก่อสร้างและ
ติดตั้ง และ 2) รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการให้บริการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้า และการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนอะไหล่ โดยมีโครงสร้างรายได้แสดงดังตาราง
งบตรวจสอบแล้ว
งบสอบทานแล้ว
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2558 (ม.ค.-มิ.ย.)
งบการเงินรวม
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ตามสัญญา
859.75 85.05 981.12 86.55 813.30 84.52 382.64 84.19 341.67 82.75
รายได้จากการให้บริการ
151.16 14.95 152.47 13.45 148.99 15.48 71.83 15.81 71.23 17.25
รายได้จากการดาเนินงาน-สุทธิ 1,010.91 100.00 1,133.59 100.00 962.29 100.00 454.47 100.00 412.90 100.00
รายได้อื่น
7.98
10.50
11.42
2.17
20.69
รวมรายได้-สุทธิ 1,018.89
1,144.09
973.71
456.64
433.59
หน้าที่ 2 - 1

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : - รายได้ตามสัญญาเกิดจากการจาหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องกาเนิดไอน้า และรายได้อันเกิดจากการทาหน้าที่ทั้งหมดในการรับเหมา
กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ออกแบบ วางแผน จัดท างบประมาณ จนถึงการก่อสร้างโรงงานจนเสร็จสิ้น และส่งมอบให้กับลูกค้าได้โดย
สมบูรณ์ ซึ่งรายได้ตามสัญญาประกอบด้วย รายได้ของบริษัท และ GTI
- รายได้จากการให้บริการเกิดจากงานบริการติดตั้ง งานบารุงรักษา และบริการซ่อมแซมเครื่องกาเนิดไอน้า (ส่วนใหญ่จะให้บริการ
เฉพาะงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้ง)
- รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ
- *รายได้อื่น งวดสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 มีการกลับรายการค่าปรับจากงานล่าช้า จานวน 13.44 ล้านบาท รวมกับรายได้อื่น ซึ่ง
ค่าปรับดังกล่าวเกิดจากงานตามสัญญากับลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งมีความล่าช้ากว่ากาหนดเวลาที่ระบุในสัญญา เนื่องจากลูกค้า
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางวิศวกรรม กอปรกับผู้ผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศ (Supplier) ส่งอุปกรณ์ไปยังหน้างานล่าช้า
กว่าตารางแผนงาน จึงยังไม่สามารถประกอบติดตั้งเครื่องกาเนิดไอน้าให้แก่ลูกค้าได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงได้ตั้งค่าปรับจากงาน
ล่าช้าเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินและตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากค่าปรับดังกล่าว แต่บริษัทมีการติดต่อกับลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจนสามารถดาเนินงานต่อได้เรียบร้อยแล้ว และต้นปี 2558 ลูกค้าได้ส่งหนังสือแจ้งไม่คิดค่าปรับใดๆ
จากบริษัท ดังนั้นผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงกลับรายการค่าปรับดังกล่าวโดยบันทึกเป็นรายได้อื่น

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย ทาธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า โดยแบ่ง ลักษณะรายได้ ดังนี้ 1) รายได้ตาม
สัญญา และ 2) รายได้จากการให้บริการ โดยรายได้ตามสัญญา เกิดจากการผลิต ติดตั้ง และจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า และ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไอน้า ในขณะที่รายได้จากการให้บริการ เกิดจากบริการหลังการขายและ การซ่อมแซม
บารุงรักษาผลิตภัณฑ์ รับจ้างตรวจสอบประเมินเครื่องกาเนิดไอน้า โดยเครื่องกาเนิดไอน้ามีการระบบการทางานและคุณสมบัติ
ที่สาคัญ ดังนี้
เครื่องกาเนิดไอนา (Steam Boiler) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไอน้า ซึ่งไอน้านิยมถูกนาไปใช้เป็นสื่อนาพลังงาน
ความร้อนจากแหล่งกาเนิดความร้อนไปยังตาแหน่งที่ต้องการใช้พลังงานความร้อน โดยอาศัยแหล่งให้ความร้อนจากเชื้อเพลิง
ชนิดต่างๆ รวมถึงของเหลือใช้ ก๊าซปล่อยทิ้ง และพลังงานทดแทน เครื่องกาเนิดไอน้าจะส่งผ่านความร้อนต่อไปยังน้าที่อยู่
ภายในเครื่ อ งก าเนิ ด ไอน้ าจนกระทั่ ง น้ าเดื อ ดกลายเป็ น ไอน้ าและมี ค วามดั น แล้ ว ส่ ง ผ่ า นไปใช้ ส าหรั บ ให้ ค วามร้ อ นใน
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือเพื่อใช้ขับกังหันไอน้า (Steam Turbine) หรือเครื่องจักรไอน้า (Steam
Engine) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกล หน้าที่หลักของเครื่องกาเนิดไอน้า คือ การผลิตไอน้าที่มีความดัน อุณหภูมิ
และอัตราการไหลตามที่กาหนดไว้ ผลิตภัณฑ์เครื่องกาเนิดไอน้านิยมกาหนดขนาดโดยระบุกาลัง (Power) เป็นจานวนไอน้าต่อ
ชั่วโมง แรงดันใช้งานที่ต้องการ และอุณหภูมิใช้งานของไอน้า (Ton per hour) หรืออัตราการส่งผ่านพลังงานในหน่วยพลังงาน
ต่อเวลา (Mega Watt-Hour per hour หรือ Kilo Calory-hour per hour)
เนื่องจากเครื่องกาเนิดไอน้าเป็นเครื่องจักรที่มีแรงดันและอุณหภูมิภายในสูง ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่ต้องคานึงถึงความ
ปลอดภัย สูง สุด และจากการที่เป็ นเครื่ องจัก รต้น กาลัง จึงต้ องมีป ระสิท ธิภาพ ความเชื่ อถือได้และความพร้อ มใช้ง านสู ง
(Performance, Efficiency, Reliability, Availability) เพื่อลูกค้าจะสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียค่า
เชื้อเพลิงในการผลิตต่า
ไอน้าเป็นพลังงานที่สะอาดไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และควบคุมง่าย จึงเป็นพลังความร้อนที่นิยมใช้มากที่สุดใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันไอน้าถูกนาไปใช้ประโยชน์ในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้
 อุตสาหกรรมอาหาร: ใช้แปรรูปอาหาร ต้ม นึ่ง กระบวนการพาสเจอไรซ์ สเตอริไลซ์ การอบแห้ง
 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีและไม่มีแอลกอฮอลล์: ใช้ต้มน้าร้อน กลั่นเบียร์ ต้มเหล้า ต้มน้า ฆ่าเชื้อโรค ล้างขวด
 อุตสาหกรรมยาและเคมี: ใช้ผสมสารเคมี ผสมยา และอบให้แห้งในขบวนการทายาเม็ด
 อุตสาหกรรมรถยนต์: ใช้ทาสีและอบสี
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อุตสาหกรรมยางและยางรถยนต์: ใช้อบยาง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ามัน: ใช้ในขบวนการกลั่นแยก และผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้า: ใช้ขับกังหันไอน้า หรือเครื่องจักรไอน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
อุตสาหกรรมสิ่งทอ: ใช้ในกระบวนการอบ ฟอก และย้อม
อุตสาหกรรมไม้: ใช้อบไม้
อุตสาหรรมกระดาษและกล่องกระดาษ: ใช้ต้มเยื่อ อบแห้งกาว และขึ้นรูป
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง: ใช้อบกระเบื้อง อบอิฐ
อุตสาหกรรมโรงแรมและโรงพยาบาล: ใช้ทาน้าร้อนในห้องพัก ซักรีด โรงครัว และฆ่าเชื้อ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าที่มปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งประเภท
ที่บริษัทเป็นผู้ออกแบบเองหรือออกแบบต่อยอดจากความรู้และเทคโนโลยีจากเจ้าของลิขสิทธิ เช่น เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อ
ไฟ เครื่องกาเนิดไอน้าจากความร้อนทิ้ง เครื่องทาน้ามันร้อน เครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงชีวมวล และเครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อ
น้า เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ประหยัดการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิง และสามารถควบคุมดูแลได้ง่าย โดย
บริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งรายได้และประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
1) รายได้ตามสัญญา
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต
1.1) เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ภายใต้แบรนด์ GETABEC Kessel
เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟ เป็นเครื่องกาเนิดไอน้าที่มีการใช้
แพร่ ห ลายมากที่ สุด ในปั จ จุ บั น รู ป ลั ก ษณ์ ภายนอกเป็ น ทรงกระบอก
ภายในบรรจุน้า โดยหัวเผา (Burner) จะติดตั้งอยู่ใต้ระดับน้า ทาการเผา
เชื้อเพลิง ได้แก่ เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ (รวมทั้ง Bio Gas) และน้ามันชนิด
ต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างร่วมกัน ทาให้เกิดพลังงาน
ความร้อนถ่ายเทให้น้าจนน้าเดือดกลายเป็นไอน้า ไอน้าจะสะสมพลังงาน
เพิ่มจนความดันไอน้าสูงถึงระดับที่ต้องการนาไปใช้งาน
ในเบื้องต้น บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟจาก Schneider Berlin ประเทศ
เยอรมนี หลังจากสะสมเทคนิคและมีประสบการณ์มาเป็นเวลานาน บริษัทได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจนสามารถออกแบบ
เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟตามมาตรฐานเยอรมันได้เอง และเครื่องกาเนิดไอน้าของบริษัทได้รับการประทับตรา (Approved
Stamp) ภายใต้มาตรฐาน TRD ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศเยอรมนี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน DIN EN ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ของประเทศเยอรมนีและยุโรป) นอกจากนี้โรงงานผลิตของบริษัทยังได้รับการรับรองจาก Lloyds ว่าสามารถผลิตเครื่องกาเนิด
ไอน้าตามมาตรฐาน ASME ของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากพื้นฐานดังกล่าวทาให้บริษัทสามารถออกแบบและผลิตเครื่อง
กาเนิดไอน้าภายใต้มาตรฐานอื่นได้ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS) เป็นต้น
เครื่องกาเนิดไอน้า GETABEC Kessel มีการออกแบบที่เรียกว่า
เครื่องกาเนิดไอน้า “สามกลับหลังเปียก” (Three Pass, Wet Back Boiler)
โดยให้มีการไหลของก๊าซร้อนไหลวนสามกลับ เริ่มต้นที่ห้องเผาไหม้ (ที่
เรียกกันว่าท่อไฟใหญ่ หรือลูกหมู) เป็น pass แรก แล้ววกกลับมาด้านหน้า
โดยผ่านชุดท่อที่เป็น pass ที่สอง (ช่วงที่ใช้วกกลับ pass แรกไป pass สอง
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เรียกว่า Back Reversing Chamber) จากนั้นจะวกกลับเข้าสู่ชุดท่อ pass สามที่ Front Reversing Chamber ก่อนออกจาก
เครื่องกาเนิดไอน้า ซึ่งจะต่อกับปล่องควันเพื่อระบายทิ้งต่อไป ซึ่งเครื่องกาเนิดไอน้า GETABEC Kessel จะมีการออกแบบให้มี
น้าหล่อเลี้ยงโดยรอบรวมถึง บริเวณด้านหลัง จึงเรียกว่าเครื่องกาเนิดไอน้า “สามกลับหลังเปียก” (Three Pass, Wet Back
Boiler)
ลักษณะเฉพาะอีกส่วนของเครื่องกาเนิดไอน้า GETABEC Kessel คือ ออกแบบให้ห้องเผาไหม้อยู่เยือ้ งศูนย์ ซึ่งเพิ่มข้อดี
ทางเทคนิคหลายอย่าง เช่น การไหลเวียนของน้ามีทิศทางที่แน่นอน บารุงรักษาง่าย
ระบบควบคุมของเครื่องกาเนิดไอน้า GETABEC Kessel เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ใช้ออกแบบสร้าง สาหรับเครื่องควบคุมสามารถเลือกเป็นแบบมาตรฐาน หรือแบบพิเศษที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม
โดยใช้เครื่องควบคุมเชิงตรรกที่สามารถโปรแกรมได้ (Programmable Logic Controller: PLC) หรือเครื่องควบคุมแบบระบบ
ควบคุมกระจาย (Distributed Control System : DCS)
ไอน้าที่ได้จากเครื่องกาเนิดไอน้าชนิดนี้ ปกติจะเป็นไอน้าอิ่มตัวซึ่งสามารถนาไปใช้ให้ความร้อ นในขบวนการผลิตที่
ต้องการความร้อนในเกือบทุกอุตสาหกรรม และบริษัทยัง สามารถผลิตอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่สามารถผลิตไอน้าร้อนยิ่งยวด หรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ไอดง” (Superheated Steam) เพื่อนาไปใช้งานเฉพาะด้าน
กาลังการผลิตของเครื่องกาเนิดไอน้าชนิดนี้ จะมีกาลังการผลิตไอน้าตั้งแต่ต่ากว่า 1 ตันต่อชั่วโมงถึง 50 ตันต่อชั่วโมง
ซึ่งขนาด 50 ตันต่อชั่วโมงเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเนื่องจากข้อจากัดด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม
บริษัทสามารถออกแบบและผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟได้ดังนี้
- แบบ 1 ลูกหมู (Single FIame Tube) และแบบ 2 ลูกหมู (Double Flame Tube)
- ขนาดกาลังผลิตไอน้าตั้งแต่ 0.5 ถึง 50 ตันต่อชั่วโมง
- แรงดันไอน้า 3 Bar g (ประมาณ 3 เท่าบรรยากาศ) ถึง 30 Bar g (ประมาณ 30 เท่าบรรยากาศ)
- อุณหภูมิไอน้า 140oC ถึง 235 oC ซึ่งเป็นไอน้าอิ่มตัว และสามารถผลิตไอน้ายิ่งยวด
- ประสิทธิภาพ (Lower Heating Value Method : LHV) ประมาณ 89%
ผลิตภัณฑ์เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟของบริษัท มีจุดเด่นที่สาคัญดังนี้
- ออกแบบ ผลิตและตรวจรับรอง ภายใต้ม าตรฐานชั้นนาระดับโลก อาทิ มาตรฐาน ASME ของฝั่งอเมริกา
(ASME Section 1) และมาตรฐาน CE ของฝั่งยุโรป ซึ่งมาตรฐานทั้งสองเป็นมาตรฐานที่ใช้กากับการออกแบบ
สร้าง ตรวจสอบ ตรวจรับรอง และกาหนดเงื่อนไขการใช้งาน สาหรับเครื่องกาเนิดไอน้าโดยเฉพาะที่เป็นที่เชื่อถือ
ทั่วโลก และยอมรับภายใต้กฎหมายไทย
- ออกแบบเน้นด้าน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง และมีความเชื่อใจได้สูง (Avaiability Reliability)
- มีผลิตภัณฑ์ครบทุกช่วงความต้องการ รวมถึงเครื่องกาเนิดไอน้าสองหัวเผาสองห้องเผาไหม้ (Double Flame
Tube)
- สามารถออกแบบเป็น สามกลับหลังเปียก (Three Pass, Wet Back Boiler)
- สามารถออกแบบติดตั้ง Superheater เพื่อจ่ายไอน้าเป็นไอน้ายิ่งยวด (Superheated Steam) ที่มีอุณหภูมิสูง
กว่าไอน้าอิ่มตัวปกติ เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับความดันเท่ากัน
- ออกแบบและผลิตภายในประเทศ
- สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงหลากหลายชนิด ทั้งเชื้ อเพลิงก๊าซ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ LPG ก๊าซชีวภาพ หรือ
เชื้อเพลิงเหลว เช่น น้ามันเตา น้ามันดีเซล หรือของเหลวอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงก๊าซหรือของเหลว
เหลือทิ้งที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงผสม (Multi Fuel)
- สามารถออกแบบให้มีการปล่อยมลภาวะ (Emission) ต่าหรือต่ามากได้
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1.2) เครื่องกาเนิดไอน้าจากความร้อนทิ้ง (Heat Recovery Steam Generator : HRSG)
เนื่ อ งจากในโรงงานอุ ต สาหกรรมทั่ ว ไปมั ก จะมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซร้ อ นที่ เ กิ ด จาก
ขบวนการผลิต ทาให้สูญเสียพลังงานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์และยังเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม เครื่อ งกาเนิ ดไอน้าแบบนี้สามารถช่ว ยลดอุณ หภูมิ ของก๊า ซร้อ น โดยถ่า ยเท
พลังงานความร้อนให้เกิดเป็นพลังงานไอน้าซึ่งสามารถนาไปใช้งานในขบวนการผลิตอื่นๆ
ต่อ ไป นอกจากจะประหยั ดค่ า ใช้ จ่ ายด้ า นเชื้อ เพลิ ง ในขบวนการผลิ ต แล้ ว ยั ง เป็ น การลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง บริษัทสามารถผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าจากความร้อน
ทิ้งที่มีกาลังการผลิตไอน้าตั้งแต่ 1 ถึง 100 ตันต่อชั่วโมง โดยแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้
 เครื่องกาเนิดไอน้าจากไอเสียของเครื่องยนต์กาเนิดไอน้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas (Steam Generator
after Gas Engine, Model HRSG)
 เครื่องกาเนิดไอน้าจากไอเสียของกังหันแก๊ส (Steam Generator after Gas Turbine, Model HRSG)
 เครื่องทาน้าร้อนจากไอเสียของเครื่องยนต์กาเนิดไอน้าที่ใช้เชื้อเพลิงแก๊ส NGV หรือ Biogas (Hot Water Boiler
after Gas Engine, Model HRTH)
 เครื่องทาน้าร้อนจากไอเสียของกังหันแก๊ส (Hot Water Boiler after Gas Turbine, Model HRTH)
 เครื่องกาเนิดไอน้า เครื่องทาน้าร้อน เครื่องทาน้ามันร้อนจากไอร้อนเสียจากขบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ
(Waste Heat)

1.3) เครื่องทาน้ามันร้อน (Thermal Oil Heater)
เครื่องทาน้ามันร้อนสามารถทาให้น้ามันร้อนได้สูงถึง 350oC ที่ความดันต่า ทาให้ได้ความร้อนสูงกว่าไอน้าที่ผลิตโดย
เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟ และมีความปลอดภัยกว่าเนื่องจากระบบมีแรงดันต่ากว่ามาก เครื่องทาน้ามันร้อนที่บริษัทผลิต
เป็นรูปแบบ Three Pass Design โดยมีกาลังการผลิต 0.4 MW – 15.0 MW โดยสามารถใช้อุณหภูมิได้สูงสุดถึง 350oC ซึ่ง
เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ต้องการความร้อนสูง แต่ความดันต่า
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1.4) เครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler)
เครื่องกาเนิดไอน้าชนิดใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการเผาไหม้ อาทิ
แกลบ เปลือกไม้ และถ่ านหิน บริษั ทได้ร่วมมือกับ VNYCKE ซึ่งเป็ น
เจ้าของเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในการออกแบบเครื่องกาเนิดไอน้า
แบบเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศเบลเยี่ยม ดังนั้น เครื่องกาเนิดไอน้า
แบบเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวลที่บ ริ ษั ท ออกแบบและผลิต จึ ง มี คุ ณ ภาพสู ง โดย
เครื่ องก าเนิ ด ไอน้ าเชื้อ เพลิง แบบชี ว มวลเป็ นการออกแบบผสมผสาน
ระหว่างเครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟ และแบบท่อน้า เนื่องจากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลต้องการพื้นที่ห้องเผาไหม้ขนาดใหญ่ ทาให้มีพื้นที่ใน
การรับความร้อนมาก ช่วยให้ส่งผ่านพลังงานความร้อนไปสู่น้าได้ดีมาก นอกจากนี้เครื่องกาเนิดไอน้าเชื้ อเพลิงชีวมวลของ
บริษัทมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักเขม่าควันที่มีประสิทธิภาพสูง ทาให้ไอเสียที่ส่งออกมาสู่บรรยากาศมีเขม่าปะปนน้อย บริษัท
สามารถผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าชนิดนี้ตั้งแต่ขนาดกาลังการผลิตไอน้า 1 ตันต่อชั่วโมง ถึง 100 ตันต่อชั่วโมง

1.5) เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้า (Water Tube Boiler)
เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้าเป็นแบบที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการไอน้าที่มีแรงดันหรืออุณหภูมิสูงกว่า
ความสามารถของแบบท่อไฟ โดยมีข้อแตกต่างที่น้าจะถูกบรรจุอยู่ภายในท่อที่เรียงต่อกันเป็นแผงผนังรอบห้องเผาไหม้ และ
รอบชิ้นส่วนอื่น ก๊าซร้อนจะวิ่งผ่านพื้นผิวรับความร้อนแต่ละส่วนไปตามลาดับ เช่น Superheater, Evaporator, Economizer
ซึ่งส่วนใหญ่น้าหรือไอน้าอยู่ภายในท่อ และท่อในส่วนผนังจะต่อกับ Steam Drum ผ่าน Header/Riser/Downcommer โดยไอ
น้าที่เกิดขึ้นจะถูกส่งนาไปที่ Steam Drum ที่เป็นรูปไออิ่มตัว แล้วสามารถทาเป็น ไอน้าร้อนยิ่งยวดได้ โดยนาไอน้าไปเพิ่ม
อุณหภูมิที่ Superheater หลังจากก๊าซร้อนมีการถ่ายเทความร้อนให้กับน้าหรือไอน้าไปแล้ว จะมีความร้อนที่ยังเหลือที่สามารถ
นาไปถ่ายให้น้าก่อนป้อนเข้าเครื่องกาเนิดไอน้าใน Economizer ก่อนที่จะปล่อยทิ้ง ซึ่งด้วยลักษณะของน้าและไอน้าที่อยู่ในท่อ
โดยคุณสมบัติทั่วไป ท่อจะทนแรงดันจากภายในได้มากกว่าภายนอก อีกทั้งเครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้ายังไม่ต้องมีเปลือก
(Shell) ขนาดใหญ่ จึงสามารถทางานภายใต้แรงดันไอที่สูงกว่าแบบท่อไฟ
บริษัทนาเทคโนโลยีภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบของ Eckrohr Kessel จากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการออกแบบและ
สร้างเครื่องกาเนิดไอน้า ซึ่ง Eckrohr Kessel เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีการนาไปสร้างเครื่องกาเนิดไอน้าทั่วโลกแล้วกว่า 5,000 ลูก
เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้าสามารถผลิตไอน้าที่แรงดันและอุณหภูมิสูง จึ งเหมาะที่จะใช้ขับกังหันไอน้าในโรงไฟฟ้า
หรือใช้ในอุตสาหกรรมเคมี โรงกลั่นหรืออุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการไอน้าอุณหภูมิสูง สาหรับโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเคมี โรง
กลั่น จะใช้เครื่องกาเนิดไอน้าขนาดกาลังผลิตปานกลาง เป็นเครื่องช่วยในการเริ่มทางานของเครื่องจักรหลัก (Auxiliary Boiler)
หน้าที่ 2 - 6
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กาลังการผลิตของเครื่องกาเนิดไอน้าประเภทนี้จะเริ่มที่กาลังการผลิตไอน้าต่ากว่า 1 ตันต่อชั่วโมงจนถึงขนาดใหญ่มาก
ถึงหลายพันตันต่อชั่วโมง ซึ่งหากเทียบกับขนาดสูงสุดดังกล่าว เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้าที่บริษัท ออกแบบและผลิตใน
ปัจจุบันถือเป็นขนาดเล็กถึงขนาดกลางครอบคลุมช่วงกาลังการผลิต คือ
- กาลังการผลิตตั้งแต่ 5 ตันต่อชั่วโมง ถึง 290 ตันต่อชั่วโมง
- แรงดันไอน้า 10 Bar g (ประมาณ10 เท่าบรรยากาศ ) ถึง 150 Bar g (ประมาณ 150 เท่าบรรยากาศ)
- สามารถผลิตได้ทั้งไอน้าอิ่มตัว และไอน้าร้อนยิ่งยวด (Superheated Steam) อุณหภูมิสูงถึง 540oC

คุณสมบัตขิ องเครื่องกาเนิดไอน้าที่บริษัทผลิต
 เครื่องกาเนิดไอน้าภายใต้ลิขสิทธิ์ Eckrohr Kessel เป็นแบบ Single Drum และจัดวาง Drum อยู่มุมที่เรียกว่า Corner
Tube ที่มีข้อดีคือ
o มีการไหลวนของน้าแบบ Natural Circulation (Thermal assist water circulation) ทาให้ระบบถ่ายเทความร้อนดีขึ้น
o ก๊าซร้อนไม่ไหลผ่าน Drum ทาให้ Drum ไม่สัมผัสกับความร้อนสูงซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งาน
o สามารถแยกเป็นส่วนได้ง่ายที่สะดวกต่อการขนส่ง เนื่องจากส่วน Heating surface ที่ต่อกับ Drum มีเพียงระบบท่อ
Riser/Header/Downcommer (robust)
o Eckrohr Kessel ทาการออกแบบเป็นรายเครื่อง ซึ่งทาให้ออกแบบให้เหมาะและตรงกับความต้องการของลูกค้า
โดยเฉพาะ
o สามารถสั่งการให้เครื่องกาเนิดไอน้าทางานได้เร็ว และสามารถที่จะปรับเพิ่มหรือลด (Load Variation) กาลังผลิตไอน้า
ได้เร็ว เป็นผลมาจากลักษณะการออกแบบที่สามารถใช้ความร้อนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดน้าไหลเวียนภายในเครื่อง
(Water Circulation) ได้แล้ว ประกอบกับการจัดตาแหน่งแต่ละชิ้นส่วนได้ดี ทาให้ไม่เกิดปัญหาในด้าน Thermal
Stress แม้จะเดินเครื่องได้เร็วเมื่อเทียบกับเครื่องที่ได้รับการออกแบบอื่นๆ
o เป็นเครื่องกาเนิดไอน้าที่ใช้โครงสร้างตัวเองเป็นจุดยึด (Self Support) ไม่จาเป็นต้องมีโครงสร้างเสริมซึ่งเป็นการลด
จุดอ่อนที่ส่งผลมาจาก Thermal Stress, Thermal Expansion ได้
o ได้ไอน้าที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสิ่งปนเปื้อนน้อย เนื่องจากโครงสร้างของเครื่องกาเนิดไอน้าที่ มีการจัด Header/ Riser
/Downcommer อย่างเหมาะสม รวมถึงการออกแบบ Drum ให้มีความสามารถที่จะแยกน้ากับไอน้าออกจากกันอย่าง
มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีการไหลวนหลายครั้งโดยความเร็วที่เหมาะสม
 ระบบควบคุ ม ที่ เ กิ ดจากเทคโนโลยี ที่ ถ่ ายทอดจากความร่ ว มมื อ ของผู้ ผลิ ต เครื่ อ งก าเนิ ดไอน้ าและหั วเผาชั้ นน าจาก
ต่ า งประเทศที่ บ ริ ษั ท มี ค วามสั ม พั น ธ์ ม ายาวนาน และการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ากผู้ ใ ห้ ลิ ข สิ ท ธิ์ เมื่ อ น ามารวมกั บ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของวิศวกรของบริษัทที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ทาให้บริษัทสามารถออกแบบระบบ
ควบคุมเครื่องกาเนิดไอน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง มีมาตรฐาน และนาสมัยโดยใช้ระบบ PLC หรือ DCS มา
เป็นหลัก ซึ่งส่งผลให้คุณลักษณ์ของระบบเป็นระบบอัจฉริยะ (Intelligent Automation System) สามารถติดต่อแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลกับระบบควบคุมอื่นได้โดยง่าย รวมถึงง่ายต่อการทาระบบสารอง (Redundancy System) ที่สามารถสับเปลี่ยนกัน
ได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องในระหว่างซ่อมบารุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบควบคุม ในด้านความมั่นคงของระบบ บริษัท
สามารถออกแบบให้ได้ Safety Integrity Level 3 (SIL level 3) ที่มีการประเมินระบบความปลอดภัย Voting 2 out of 3
จึงทาให้ระบบควบคุมที่บริษทั พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่สมบูรณ์ครบถ้วน มีความปลอดภัยสูง มีความมั่นคง มีมาตรฐานสูงเป็น
ที่ยอมรับได้ในระดับโลก ได้รับการยอมรับให้ใช้งานในโรงกลั่นน้ามันและโรงงานปิโตรเคมี
 Emission เครื่องกาเนิดไอน้าของบริษัท ทุกเครื่องมีการแพร่มลภาวะต่ากว่ากฎหมายกาหนด และสามารถทาให้ต่าลง
มากกว่านั้นได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ จนเป็น Extra Low emission ได้โดยเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องกาเนิดไอน้า
และการเผาไหม้
 ผลิตภายในประเทศ
1.6) อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
หัวเผา (Burner) บริษัทเป็นตัวแทนจาหน่ายยี่ห้อ SAACKE แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ตัวกาจัดฝุ่น (DEDUSTER) / เครื่องแยกออกซิเจน (DEAERATOR)
ถังรับแรงดัน (PRESSURE VESSEL)
เครื่องอุ่นน้า (ECONOMIZER)
เครื่องกาจัดฝุ่นเบา (Wet Scrubber)
ปล่องควัน (STACK)
ถังน้าป้อน (Feed Tank)
ถังน้าทิ้ง (Blow Down Tank)
ถังพักไอน้า (Steam Header)
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger)
ถังเก็บของเหลว (Storage Tank)
เครื่องทาไอน้ายิ่งยวด (Superheater)
โดยอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องกาเนิดไอน้าทั้งหมดนอกจากหัวเผา (Burner) บริษัทเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง
ตารางสรุปกาลังการผลิตของเครือ่ งกาเนิดไอน้าแต่ละชนิด
ลาดับ
ผลิตภัณฑ์
ขนาดกาลังการผลิตไอนา กาลังการผลิต/1
1 เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อไฟ (GETABEC Kessel)
1 – 15 ตันต่อชั่วโมง
200 ลูก
2 เครื่องกาเนิดไอน้าจากความร้อนทิ้ง
1 – 6 ตันต่อชัว่ โมง
200 ลูก
(Heat Recovery Steam Boiler)
3 เครื่องทาน้ามันร้อน (Thermal Oil Heater)
180oC - 250oC
100 ลูก
4 เครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Boiler)
10 – 30 ตันต่อชัว่ โมง
30 ลูก
5 เครื่องกาเนิดไอน้าแบบท่อน้า (Water Tube Boiler)
50 – 70 ตันต่อชัว่ โมง
16 ลูก
หมายเหตุ /1 - ข้อมูลจากการคานวณของผู้บริหารบริษัท อ้างอิงข้อจากัดด้านพื้นที่ผลิตของโรงงานบางพลีและโรงงานระยอง
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2) รายได้จากการให้บริการ
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในกลุม่ ลูกค้าทีซ่ ื้อเครื่องกาเนิดไอน้าของบริษัทซึง่ มีสัดส่วนถึง 80% และลูกค้าอื่นประมาณ
20% รวมถึงการให้บริการในต่างประเทศด้วย งานบริการของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย งานบริการด้าน
วิศวกรรม งานบริการในธุรกรรม และงานบริการทั่วไป อาทิ
บริการด้านวิศวกรรม (Engineering activities)
 การให้บริการที่ปรึกษา (Consulting service)
 การให้บริการออกแบบตามจุดประสงค์ (Basic concept)
 การให้บริการออกแบบพื้นฐานและรายละเอียด (Basic and detail design)
 การให้บริการศึกษาและการวิเคราะห์โครงการ (Technical studies, diagnostics)
 การให้บริการช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert supervision)
 การให้บริการในการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวเนื่องของโครงการ (Project documentation elaboration)
บริการในธุรกรรม (Execution activities)
 บริการในด้านงานวิศวกรรม (Engineering)
 บริการประเมินงบประมาณโครงการ (Acquisition budget)
 การติดตั้งระบบ (Erection)
 การบริการทดสอบเดินเครื่อง (Commissioning)
 การบริการอบรมและการใช้งาน (Training of personnel)
งานบริการทัว่ ไป (Service activities)
 บริการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพดี ขึ้น (Projects for input
enhancement and equipment upgrading)
 บริการปรับปรุงเครื่องกาเนิดไอน้า และอุปกรณ์ระบบ (Complete retrofits of boiler and other power plant
facilities)
 บริการซ่อมแซมเครื่องกาเนิดไอน้า และอุปกรณ์ระบบ (Repairs of boilers and other plant facilities)
 บริการวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้เครื่องกาเนิดไอน้าและหัวเผาอย่างมีประสิทธิภาพ (Boiler and Burner
diagnostic)
 บริการให้การบารุงรักษา และดูแลเครื่องกาเนิดไอน้าถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (Maintenance)
 บริการอุปกรณ์ และอะไหล่ที่มีคุณภาพ (Deliveries of spare parts)
 บริการตามสัญญารายเดือน หรือรายปี (Service contract)
บริษัทแบ่งงานบริการออกเป็นสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการในประเทศไทย
ตามความหนาแน่นของกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมของลูกค้า ปัจจุบันมีจานวน 8 สาขา ครอบคลุม 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย คือ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สงขลา สระบุรี พิษณุโลก และอีก 1 ประเทศ คือ สาขานครโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ในอนาคตภายในปี 2559 บริษัทมี
แผนที่จะขยายเขตพื้นที่การขายและการให้บริการไปยังประเทศในกลุ่ม AEC เพิ่มเติม
ตัวอย่างงาน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Bangkok International Airport Suvarnabhumi)
ลูกค้า
ที่ตั้ง
ประเภท
ขนาดและกาลังการผลิต
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: Thai Shinryo Ltd.
: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
: HDO 18000 and 20000
: Output 2x18.0 t/h and 2x20.0 t/h
: Outlet steam pressure 18 bar (a)
: Outlet steam temperrature 220°C
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Bang Pakong Combined Cycle Power Plant 5 Project
ลูกค้า
ที่ตั้ง
ประเภท
รุ่น

: MARUBENI-DOOSAN
: Chachoengsao (Thailand)
: Auxiliary Steam Boiler “GETABEC KESSEL”
: HDO-P 14000/10 Diesel + Natural Gas

ลูกค้า
ที่ตั้ง
ประเภท
ขนาดและกาลังการผลิต

: PTTUT CUPII
: Rayong (Thailand)
: Water Tube Boiler
: 2 x 70 t/h, 60 Bar.g SH 430°C, NG

ลูกค้า
ที่ตั้ง
ประเภท
ขนาดและกาลังการผลิต
DeNOx System

: PTT ASAHI
: Rayong (Thailand)
: Heat Recovery Steam Boiler
: Output 150 t/h , 55 Bar g, 430°C
: Less than 10 ppm Nox emission

High Pressure Water Tube Boiler

Heat Recovery Steam Boiler

มาตรฐานการทางาน
บริษัทได้รับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพเกี่ยวกับระบบงานต่างๆ ของเครื่องกาเนิดไอน้า ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ
ชื่อย่อ
รายละเอียด
1. International Organization for
ISO
บริษัทได้รับ ISO 9001:2008
Standardization
2. American Society of Mechanical
ASME อนุมัติให้โรงงานของบริษัทเป็นโรงงานผลิตที่ได้ตาม
Engineer (ASME)
มาตรฐาน ASME ในเรื่องต่อไปนี้
- S Stamp: การผลิต และติดตัง้ เครื่องกาเนิดไอน้า
- U Stamp: การผลิตและติดตั้งถังรับความดัน
- PP Stamp: การผลิตและติดตั้งท่อรับความดัน
- R Stamp: การซ่อมแซมเครื่องกาเนิดไอน้า ท่อรับ
ความดัน และภาชนะรับความดัน
3 British Standard
BS
4 European Norm
EN
DIN EN ISO 3834-2
5 Deutsche Institute for Normurg, e.V. DIN
DIN TRD และ AD200-HPO จากประเทศเยอรมนี
สาหรับการผลิตถังรับแรงดันและหม้อน้า
6 CE Mark
CE
โดยมาตรฐานดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบและทาการต่ออายุจากสถาบันที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง โดยจะมี
หน่วยงานอิสระจากต่างประเทศผู้เป็นตัวแทนในการรับรองมาตรฐานเป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ
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2.3 การตลาดและการแข่งขัน
2.3.1 กลยุทธ์การตลาด
1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งทุกขั้นตอนของการผลิตจะต้องได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวัตถุดิบที่นามาใช้ทุกชิ้นจะต้องมีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงและความร้อนสูงในการเดินเครื่อง ซึ่งถือเป็น
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องถึงความปลอดภัย ฉะนั้นบริษัทจึงให้ความสาคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย ซึ่ง
ต้องมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต และเมื่อผลิตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก่อนการส่งมอบงานให้ลูกค้า บริษัทจะต้องทาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภั ยในการใช้งานตามมาตรฐานที่
กาหนด ทั้งนี้บริษัทยังทาการฝึกอบรมให้ลูกค้า เพื่อให้พนักงานผู้ควบคุมและดูแลเครื่องกาเนิดไอน้าของลูกค้ามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานและการซ่อมบารุงเครื่องกาเนิดไอน้าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้น ใน
ขั้นตอนการส่งมอบงานหรือการติดตั้ง บริษัทจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
บริษัทสามารถให้บริการแบบครบวงจรสาหรับลูกค้าที่ต้องการงานบริการ ตั้งแต่การให้คาแนะนาการออกแบบ การ
จัดวางตาแหน่งเครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ การเลือกประเภทเครื่องกาเนิดไอน้าให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าการลงทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงและค่าบารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ตลอดจนถึงการให้บริการ
หลังการขาย โดยให้ความสาคัญตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่จะถูกสอบถามโดยละเอียดจาก
ทีมงานฝ่ายขาย มีความพิถีพิถันในการออกแบบจัดวางตาแหน่งเครื่องกาเนิดไอน้าให้เหมาะสมกับพื้นที่โรงงานหรือพื้นที่การใช้
งานของลูกค้า การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบทุกชิ้นต้องมีคุณภาพผ่านมาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ตามระบบ ISO 9001 ในด้านการผลิต บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่างแบบส่วนประกอบทุกส่วน ไป
จนถึงผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้เสร็จสมบูรณ์ ผ่านการทดสอบการใช้งาน การทดสอบการรับแรงดัน โดยบริษัท
มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของสานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะ
สามารถลงนามรับรองผลการตรวจสอบเครื่องกาเนิดไอน้าให้แก่ลูกค้าได้ สาหรับงานบริการหลังการขายและการบารุงรักษา
เป็นอีกส่วนงานที่บริษัทให้ความสาคัญเป็นพิเศษ และได้จัดโครงสร้างองค์กรให้มี สายงานบริการลูกค้าและอะไหล่ขึ้นมาทา
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นภายใต้ตราสินค้า “GETABEC” จะมีมาตรฐานระดับสูงเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกา จึงทาให้สามารถจาหน่ายได้ทั่วโลก
2)

กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายกาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยวิธีต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Pricing) โดยพิจารณาควบคู่
กับราคาที่สามารถแข่งขันได้และสอดคล้องกับภาวะตลาด (Competitive Price) ทั้งนี้ ก่อนการเสนอราคาเข้ารับงานจากลูกค้า
ฝ่ายขายจะประชุมร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการผลิตเกี่ยวกับข้อสรุป Conceptual Design หลังจากนั้นจะดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลล่าสุดของราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ จากฝ่ายโรงงานหรือฝ่ายจัดซื้อ คานวณจานวนชั่วโมงผลิต ค่าแรงและค่าใช้จ่ายใน
การผลิตจากฝ่ายวิศวกรรม การปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งกาหนดไว้ให้แต่ละสายงานทุกปีจากแผนงบประมาณประจาปี
เพื่อนาข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาประกอบการคานวณต้นทุนรวมของโครงการ และบวกเพิ่มด้วยอัตรากาไรขั้นต่า
(Margin) ซึ่งกาหนดจากแผนงบประมาณประจาปีและผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้กรณีที่ลูกค้าหรือฝ่ายขาย
ต้องการจะปรับลดอัตรากาไรต่ากว่าที่กาหนดจะต้องเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ
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ในกรณีจาเป็นต้องมีการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าระหว่างบริษัทกับ GTI ซึ่งเป็นบริษัทย่อย การกาหนดราคาจะ
เป็นไปตามนโยบายการกาหนดราคาซือ้ ขายระหว่างกัน โดยพิจารณาจากต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือบริการบวกส่วนต่าง
ในอัตราที่กาหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาทุกปีในช่วงที่จัดทาแผนงบประมาณประจาปี
3)

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริษัทวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้ที่ตาแหน่งสินค้าคุณภาพสูง (Premiem Product) แต่เน้นกาหนดราคาที่สามารถ
แข่งขันได้ โดยมีลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางจัดจาหน่าย 3
ช่องทาง ได้แก่ 1) ลูกค้าเดิมติดต่อมา-ลูกค้าบอกต่อ 2) บริษัทออกงานจัดนิทรรศการ และ 3) ได้รับเชิญไปร่วมประมูลงานของ
หน่วยงานราชการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีลูกค้ากลุ่ม Business Cooperation กล่าวคือ บริษัทคู่ค้าต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเครื่องกาเนิดไอน้าจะว่าจ้างบริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าตามแบบ (OEM) และ/หรือจ้างบริษัทไป
ติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศ
บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยแบ่งเป็น 5 สายงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย 1) สายงานเครื่องกาเนิดไอน้า
อุตสาหกรรม (Industrial Boiler) 2) สายงานเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงแข็ง (Biomass Boiler) 3)สายงานบริการลูกค้าและ
อะไหล่ (Customer Service and Spare Part) 4) สายงานผลิต (Production) และ 5) สายงานโครงการพิเศษ ซึ่งดาเนินงาน
โดย GTI ซึ่งเป็นบริษัท ย่อย รวมทั้งมีการเปิดสานักงานสาขา 8 สาขา ครอบคลุม 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย คือ ระยอง
สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระบุรี พิษณุโลก และมีสานักงานต่างประเทศ 1 ประเทศ คือ สาขาโฮจิมินห์ ประเทศ
เวียดนาม รวมทั้งมีสานักงานสาขาในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ในอนาคตจะขยายไปยังประเทศในกลุ่ม AEC และประเทศอื่นๆ
เพิ่มเติม ผ่านการแต่งตั้งตัวแทนต่างประเทศ (Agent/Dealer) และ/หรือสานักงานตัวแทนการค้า (Representative Office) ใน
ต่างประเทศ
4)

กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
- กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจจัดจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้า
บริษัททาการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ ที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
อาทิ ธุรกิจผลิตถุงมือยาง ที่ปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนการใช้ยางในประเทศมากขึ้น รวมถึงการสร้างสัมพันธ์กับ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ นอกจากนั้น บริษัทมีความพยายามที่จะขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเซียใต้ เนื่องจากปัจจุบันมีลูกค้าในประเทศไทยเข้าไปลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียนมาก
ขึ้น เช่น กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม และใช้เครื่องกาเนิดไอน้าของบริษั ท ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าของในประเทศนั้น
โดยบริษัทมีการเพิ่ม Sales Engineer เพื่อดูแลลูกค้าต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจงานอะไหล่และงานบริการ
บริษัททาการตลาดในเชิงรุกให้กับกลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้เครื่องกาเนิดไอน้าของบริษัทโดยนาเสนอให้ลูกค้าเก็บ
อะไหล่ที่จาเป็นและต้องใช้เวลาในการผลิต เพื่อลดเวลาสาหรับการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมแซมหรือบารุงรักษา ลดการ
เรียกด่วนของลูกค้าง่ายต่อการจัดการของทีมบริการ และขยายขอบเขตการบริการไปยังเครื่องกาเนิดไอน้าของคู่แข่ง
รายอื่น
- กลยุทธ์การตลาดสาหรับธุรกิจโครงการ
เนื่องจากตลาดลูกค้าโครงการพิเศษที่ GTI เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ถือว่า เป็นตลาดที่มีลูกค้าน้อยรายแต่มี
กาลังการซื้อสูง บริษัทจึงต้องมีการเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงและให้ความสาคัญกับการติดตามข่าวสารของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับการสร้างโครงการใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายเดิม ซึ่งจาก
ปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าบริษัทได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากทั้งทางด้านคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
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- การประชาสัมพันธ์
บริษัทมีการทาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า GETABEC ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
o เว็บไซต์ของบริษัท www.getabecboiler.com
o งานนิทรรศการทั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น งาน PowerGen ที่จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยเวียนกันเป็น
เจ้าภาพ 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย งาน Achema ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุก 3 ปีที่
ประเทศเยอรมนี และงาน ISH ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุก 2 ปีที่ประเทศเยอรมนี
o การจัดนิทรรศการของกรมส่งเสริมการส่งออกไม่ว่าจะจัดงานในประเทศหรือต่างประเทศ
o การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และมีส่วนรวมเป็นกรรมการหรือวิทยากรพิเศษให้แก่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
และกระทรวงอุตสาหกรรม
o ได้รับเลือกเป็นบริษัทต้นแบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตเครื่องกาเนิดไอน้าตาม
มาตรฐานนานาชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดให้กลุ่มเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาเยี่ยมชม
โรงงานของบริษัทเป็นประจา
o การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและนิตยสาร INTANEER เป็นต้น
2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เครื่องกาเนิดไอน้าเป็นเครื่องจักรที่สาคัญอย่างหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทจะ
กระจายอยู่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ เหล็ก กระดาษ
น้าตาล น้ามันพืช ยางพารา โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ามัน โรงงานปิโตรเคมี ฯลฯ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้แก่
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี และมีความสามารถที่จะออกแบบเครื่องกาเนิดไอน้าให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของลูกค้าแต่ละประเภท หรือหากลูกค้า
มีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องกาเนิดไอน้าหรืออุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศ บริษัทก็สามารถที่จะจัดหามาให้ได้เช่นกัน แต่
หากเฉพาะเจาะจงลงไปในเครื่ อ งก าเนิ ด ไอน้ าชนิ ด ที่ ต้ อ งมี ก ารออกแบบและวางแผนอย่ า งเฉพาะเพื่ อ ให้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเครื่องกาเนิดไอน้าที่มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิคสูง อาทิ กลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือโรงกลั่น เป็นต้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งหมดประมาณ 500 ราย ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้า
ต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นลูกค้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องประมาณ 150 ราย ลูกค้าที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่คือการ
ให้บริการด้านการบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไอน้าที่ได้ซื้อจากบริษัทไป ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นจากการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเพื่อขยายช่องทางการจัดจาหน่า ยและบริการให้
ออกสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทสามารถสรุป
ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมให้ทราบพอสังเขป ดังนี้
ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าในประเทศไทย
ลาดับ
ชื่อ
สินค้า/บริการที่ใช้
อุตสาหกรรม
1 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
เครื่องกาเนิดไอน้า ปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ามัน
2 บริษัทในกลุ่มซีพี
เครื่องกาเนิดไอน้า
อาหาร
3 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เครื่องกาเนิดไอน้า โรงงานปูนซีเมนต์ และธุรกิจ
ในกลุ่ม SCG
4 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
เครื่องกาเนิดไอน้า
เครื่องดื่ม
5 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด
เครื่องกาเนิดไอน้า
อาหาร
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ลาดับ
6
7
8
9
10

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด

รายชื่อ
Alstom
Pfizer
Vyncke
Schneider Belin
Sapphire Finising
Saacke / BASF*
Ziemann
SAF International
Uniliver
Heineken

สินค้า/บริการที่ใช้
เครื่องกาเนิดไอน้า
เครื่องกาเนิดไอน้า
เครื่องกาเนิดไอน้า
เครื่องกาเนิดไอน้า
เครื่องกาเนิดไอน้า

อุตสาหกรรม
อาหาร และ เครื่องดื่ม
รถยนต์
เครื่องดื่ม
รับเหมาก่อสร้าง
รถยนต์

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าต่างประเทศ
ประเทศ
สินค้า/บริการที่ใช้
อุตสาหกรรม
France
เครื่องกาเนิดไอน้า
Power Generation EPC
Singapore
เครื่องกาเนิดไอน้า Pharmaceutical, Consumer Healthcare
Belgium
เครื่องกาเนิดไอน้า
Biomass Boiler Manufacturer (OEM)
Germany
เครื่องกาเนิดไอน้า
Boiler license owner (OEM)
Pakistan
เครื่องกาเนิดไอน้า
Textile
Germany/Malaysia เครื่องกาเนิดไอน้า
Burner Manufacturer
Germany
เครื่องกาเนิดไอน้า
Brewery/Beer
Bangladesh
เครื่องกาเนิดไอน้า
Textile
South Africa
เครื่องกาเนิดไอน้า
Consumer Goods
Vietnam
เครื่องกาเนิดไอน้า
Brewery/Beer

หมายเหตุ * BASF เป็น End User อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เครื่องกาเนิดไอน้า ระบบเผาไหม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็นระบบ
ถ่ายเทความร้อนที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ดังนั้น ในการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมจะ เน้นการ
วิเคราะห์ทางอ้อมผ่านการเติบโตของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย และจานวนโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุ น
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
1. จานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลจานวนโรงงานอุตสาหกรรมมีการแสดงในรูปสรุปข้อมูลการลงทุนภาคเอกชนโดยรวม จัดทาโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แสดงได้ดังตาราง
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ปี 2557 จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมีทั้งสิ้นจานวน 4,611 แห่ง ลดลง 34 แห่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
หรือคิดเป็นอัตราการลงลงเพียงร้อยละ 0.73 แต่สาหรับผลรวมครึ่งปีแรกของปี 2558 มีจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมี
จานวน 2,041 แห่ง เพิ่มขึ้น 41 แห่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05
ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของจานวนโรงงานในประเทศไทยจะอยูใ่ นทิศทางปรับเพิ่มขึ้น จากปัจจัยสาคัญต่างๆ อาทิ การเปิด
เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 นี้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยที่เจ้าของ
ธุรกิจข้ามชาติจะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทย เนื่องจากแรงงานฝีมือของประเทศไทยยังมีความโดดเด่นกว่าประเทศ
อื่นในภูมิภาคอาเซียน ทาเลที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่มีศักยภาพความพร้อมในการตอบรับการ
ลงทุนจากต่างประเทศ กอปรกับการสนับสนุนของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
2. จานวนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในประเทศไทย
ข้อมูลการลงทุนในกิจการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
จัดทาโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI แสดงได้ดังตาราง

จากข้อมูลจะพบว่าในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI มีจานวนทั้งสิ้น 461
โครงการ รวมครึ่งปีแรกของปี 2558 เท่ากับ 1,254 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจานวน 510 โครงการ หรือ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.55 สาเหตุหลักมาจากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐบาลที่ยังคงผลักดันการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนทางตรงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง หมวดธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมจานวนสูงสุด 3
อันดับแรก คือ 1) หมวดบริการและสาธารณูปโภค 2) หมวดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง และ 3)
หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
จากการสอบถามสานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการ
อนุญาตให้ใช้งานเครื่องกาเนิดไอน้า (Steam Boiler) และหม้อต้มน้า (Hot Water Boiler) ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อน
พบว่าในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีจานวนเครื่องกาเนิดไอน้าและหม้อต้มน้าจานวน 8,057 ลูก 8,519 ลูก และ 8,216 ลูก
ตามลาดับ ข้อมูลจานวนเครื่องกาเนิดไอน้าและหม้อต้มน้าที่กล่าวถึงไม่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ว่าจานวนเครื่องกาเนิดไอน้า
และหม้อต้มน้าที่ผู้ประกอบการใช้งานอยู่มีจานวนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเท่าใดในแต่ละปี เนื่องจากกฎหมาย
กาหนดให้ผู้ประกอบการโรงงานหรืออุตสาหกรรมใดก็ตามที่มีการใช้งานเครื่องกาเนิดไอน้าและหม้อต้มน้าในประเทศไทยต้อง
ดาเนินการยื่นคาขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้าทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ซึ่งจะต้องมีการ
ตรวจรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้าหรือหม้อต้มน้าที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนด้วย ดังนั้นข้อมูลจานวนเครื่องกาเนิดไอน้าและหม้อต้มน้าดังกล่าวอาจจะไม่ใกล้เคียงจานวน
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เครื่องที่มีการใช้งานอยู่จริง เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้มายื่นคาขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้า
ในช่วงเวลาดังกล่าว (ที่มา : จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สานักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย คือ เครื่องกาเนิดไอน้า ระบบเผาไหม้และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งเป็นที่
นิยมและเป็นเครื่องจักรส่วนสาคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ดังนั้น จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่มจี านวนกว่า 4,000 แห่งต่อปี และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
กอปรกับข้อมูลการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน BOI ซึ่งมีจานวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น
ภายใน 1-2 ปีถัดไปภาคอุตสาหกรรมจะมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ได้รับการส่งเสริมจานวนมากอย่างแน่นอน
ทั้งหมดนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของมูลค่าตลาดเครื่องกาเนิดไอน้า (Market Size) จะเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การ
วิเ คราะห์ นี้ ยั ง ไม่ ร วมข้ อ มู ลอั ต ราการเปลี่ ย นเครื่ อ งก าเนิ ด ไอน้ า (Replacement) สาหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมเดิ ม ที่ เ ปิ ด
ดาเนินงานมานาน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไอน้าที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน หรือเปลี่ยนเพื่อให้มีประสิทธิภาพการ
ใช้งานดีขึ้นและประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงมากขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเครื่องกาเนิดไอน้าที่ดีขึ้น
การแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์เครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ของบริษัทและบริษัทย่อย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Premiem
Product) เนื่องจากเครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิความร้อนและความดันสูง จึงต้องการความ
ปลอดภัยขั้นสูงสุด หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องกาเนิดไอน้าอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้
เครื่องกาเนิดไอน้าทุกลูกจึงต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยวิศวกรที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของสานักงานเทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านการใช้งานก็จะต้องมีผู้ควบคุมเครื่อ งกาเนิดไอน้าที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงาน
เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญอย่ างยิ่งกับความปลอดภัยของ
เครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ที่ผลิตภายใต้ยี่ห้อ “GETABEC” บริษัทและบริษัทย่อยจึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน
ในระดับสากลนับตั้งแต่เริ่มดาเนินธุรกิจมาจวบจนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพทั้ง ASME ของประเทศอเมริกา และ DIN EN ของประเทศในแถบยุโรป ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถ
จาหน่ายให้แก่ลูกค้าได้ทั่วโลก อีกทั้งบริษัทยังเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องกาเนิดไอน้าและอุปกรณ์ประกอบเพียงรายเดียวของ
ประเทศไทย (Execlusive Dealer) จากเจ้าของเทคโนโลยีเครื่องกาเนิ ดไอน้าระดับสากล อาทิ Schneider Kessel Balin,
Eckrohr Kessel, Vyncke, Saacke เป็นต้น ดังนั้น จึงถือว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีคู่แข่งทางตรงไม่มากนัก ทั้งนี้สามารถสรุป
รายชื่อคู่แข่งในอุตสาหกรรมเครื่องกาเนิดไอน้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ดังนี้
รายชื่อคู่แข่ง
คู่แข่งขันในประเทศไทย
1. บริษัท ไทย เค บอยเลอร์ จากัด
2. บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จากัด
3. บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จากัด
4. บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
คู่แข่งขันต่างประเทศ
1. Viesmann
2. Standard Kessel
3. Thermax
4. Cleaver Brook
5. Miura
6. Mackenzie
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
2.4.1 การผลิต
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตทั้งสิ้นจานวน 3 แห่ง ดังนี้
ลาดับ
ที่ตัง
1
2
3

เนือที่ดนิ /พืนที่ใช้สอย
โรงงาน (ตารางเมตร)
609 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 5 ถนนเทพารักษ์ ตาบล
4,278 / 2,400
บางเสาธงกิ่ง อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
379 หมู่ 6 ซอย 8 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
40,800 / 5,040
ระยอง 21180
379/1 หมู่ 6 ซอย 8 ตาบลพนานิคม อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
-* / 4,416
ระยอง 21180

หมายเหตุ

ได้รับ BOI

หมายเหตุ : * โรงงานลาดับที่ 2 และ 3 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเดียวกัน

นอกจากนั้นบริษัทยังมีจุดให้บริการเพิ่มเติม เพื่อทาหน้าที่ขายงานและให้บริการในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง โดยบริษัท
มีสาขาให้บริการทั้งสิ้น 8 สาขา ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระบุรี พิษณุโลก
2.4.2 การรับงาน
บริษัทสามารถแบ่งงานออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานตามสัญญา และงานบริการ โดยมีขั้นตอนการทางานดังนี้
1) งานโครงการ
ภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินโครงการ
รับคาสั่งจากลูกค้า
ออกเอกสาร Site Survey
วิศวกรเข้าทาการดูหน้างาน
สอบถามราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

ทาการออกแบบ
(Design-Built Drawing)

สอบถามราคางานจากผู้รับเหมา

จัดทาใบเสนอราคา
บริษัททาเอง

Sub-Contract

สรุปแบบพร้อมก่อสร้าง

ผู้รับเหมาเข้าทางาน

สั่งซื้อ/ สั่งทาวัสดุอุปกรณ์

ตรวจงานตามแบบเพื่อสรุปเป็นแบบสร้างเสร็จ

ส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณาและกาหนดวันเริ่มงาน

เบิกค่าจ้างงานให้ผู้รับเหมา

วิศวกรเข้าควบคุมการทางานพร้อมลงบันทึก

ทาเอกสารส่งมอบและ Invoice ให้ลูกค้า

ตรวจงานตามแบบเพื่อสรุปเป็นแบบสร้างเสร็จ
ทาเอกสารส่งมอบและ Invoice ให้ลูกค้า
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2) งานบริการ
ภาพแสดงขั้นตอนการให้บริการ
รับคาสั่งจากลูกค้า
ตรวจสอบราคาสินค้าที่ต้องใช้
ส่งใบเสนอราคา

มี

เบิกสินค้าจากคลัง

เตรียมความพร้อมและอุปกรณ์
บริษัททาเอง
เตรียมทีมช่างทางาน

Sub-Contract

ไม่มี

สั่งซื้อสินค้า

ประสานงานผู้รับเหมา

ทีมช่างเข้าทางาน

ทาสัญญา

จัดทาใบ Service Report

จัดทาใบ Service Report

ออก Invoice / เก็บเงิน

ออก Invoice / เก็บเงิน

2.4.3 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลัก คือ แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้าง ซึ่งบริษัทสามารถเลือกซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่ายได้
ทั้งในประเทศหรือนาเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าวไม่แตกต่างกันมากเพราะเป็นสินค้าทั่วไป
(Commodity Product) ทั้งนี้ผู้จัดจาหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็นาเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากต่างประเทศเช่นกัน
สาหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หัวเตาเผา หัวพ่นไฟ วาล์ว ปั๊มน้า ปั๊มน้ามัน พัดลม อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม
การทางานของเครื่องกาเนิดไอน้าและควบคุมการทางานของหัวเตาเผา ส่วนใหญ่บริษัทจะนาเข้าอุปกรณ์คุณภาพสูงจาก
ต่างประเทศมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประกอบเครื่องกาเนิดไอน้าและระบบเผาไหม้ เช่น ระบบดูดอากาศ ระบบกาจัดฝุ่น เครื่อง
แยกออกซิเจน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องทาไอน้ายิ่งยวด เป็นต้น
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556-2558 บริษัทมีสัดส่วนเฉลี่ยการสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิต
หรือผู้จัดจาหน่ายในประเทศประมาณร้อยละ 65 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในแต่ละปี และสัดส่วนการนาเข้าจากต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 35 ของยอดสั่งซื้อทั้งหมดในแต่ละปี ประเทศที่บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส่วน อาทิ ประเทศ
เยอรมนี ประเทศจีน ประเทศเกาหลี เป็นต้น
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2.4.4 ขันตอนการผลิต
ออกแบบ และคานวณทางวิศวกรรม ตามความต้องการของลูกค้า
ถอดแบบ จัดซื้อ วัสดุตา่ งๆและอุปกรณ์ เช่น เหล็กแผ่น เหล็ก โครงสร้าง Burner
วาล์ว ท่อ ข้อต่อ, shaft rod, Hydraulic Unit, หน้าแปลน เป็นต้น

QC
ตรวจสอบวัตถุดิบ

นาเหล็กแผ่น ท่อ ตามชนิดที่ตอ้ งกาหนดมา ตัด-ม้วน-เจาะ หรือ เชื่อม ตามชนิดของชิ้นงาน
ได้เป็น cylinder shell, header, tube wall, ฐานรับน้าหนัก (Saddle) และชิ้นงานตามแบบ
งานฝาปิด (End cap), งานทาสี, และ Heat Treatment (อาจว่าจ้างภายนอก)
นาชิ้นงานตามแบบที่ผลิตได้และชิ้นส่วนโลหะอื่นๆ เช่น Fitting ต่างๆ
มายึดหรือเชื่อมประกอบตามตาแหน่งที่กาหนด

QC
ตรวจสอบคุณภาพงาน

นาไปทดสอบการอัดแรงดันน้า
นาไปทาสีและหุ้มฉนวนและติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้า, Burner, วาล์ว และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมการส่งมอบ
2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานบางพลี และโรงงานระยอง 1 และ 2 ทั้งนี้ โรงงานบางพลีตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมอยู่แล้ว ดังนั้นโรงงานบางพลีจึงไม่มี
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น สาหรับโรงงานระยองผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ผลกระทบทางด้านเสี ยง ฝุ่น
และกลิ่น ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมดังนี้
1. ควบคุมเทคโนโลยีการใช้และการแปรรูปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้เกิดของเสียและมลสารน้อยที่สุด
2. ไม่ใส่มลสารเข้าสู่ขบวนการใช้และการแปรรูป แต่ถ้าจาเป็น ต้องควบคุมปริมาณที่ใช้ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรให้พอเหมาะพอดี
4. ใช้มาตรการป้องกัน การแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม อาจจะกระทาได้ดังนี้
- ไม่ให้เกิดการสัมผัสทั้งห้า หมายความว่า ถ้าเสียงดังใช้เครื่องปิดหู กลิ่นเหม็นใช้หน้ากากปิดปาก จมูก แสง
มากใช้แว่นกันแสง เกิดการระคายเคืองใช้เสื้อผ้าป้องกันการสัมผัส
- กาจัดของเสียที่เป็นฝุ่นละออง หรือก๊าซพิษ มีพัดลมดูด และอุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น
ในการดาเนินการผลิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยถูกร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกับประชาชนในพื้น ที่หรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบใดๆอันเกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท
2.6 ข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
- ไม่มี -
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บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

2.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งสิ้น 96 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ (Backlog) ทั้งสิ้นประมาณ 426.77 ล้านบาท โดย มีโครงการ
ที่มูลค่างานคงเหลือเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่างานคงเหลือรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ระยะเวลา มูลค่างาน ความคืบหน้า ยอดรับรู้รายได้ ยอดคงเหลือ
ลาดับ สถานที่
ลักษณะงาน
เจ้าของโครงการ
เริ่มงาน
สินสุด (ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1 ปากีสถาน Boiler25 TPH
Shahkam Industries (PVT) Ltd
30 เม.ย. 2558 10 มี.ค. 2559* 47.92
0.26%
0.12
47.80
2 กรุงเทพฯ 25T/h, 16 barg, H.O and N.G บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) 1 เม.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 47.00
0.47%
0.22
46.78
(Double Flame Tube)
หมายเหตุ * - กาหนดวันส่งสินค้าออกจากประเทศไทยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559
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