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4.

การวิ จยั และพัฒนา

บริษทั ฯ ทุ่มเทกับกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และพัฒนำเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับอุตสำหกรรมพลังงำน
ทำงเลือก โดยเฉพำะอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องกับก๊ำซธรรมชำติ เพื่อเป็ นผูน้ ำนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงำนในภูมภิ ำค
เอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ทค่ี ำนึงถึงจุดแข็ง 3 ประกำร คือ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ควำม
เหมำะสมของสมรรถนะกำรใช้งำนของผลิตภัณฑ์ และโอกำสทำงธุรกิจของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั กำรวิจยั และพัฒนำขึน้ โดย
บริษทั ฯ ผลกำรวิจยั และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ สำมำรถประดิษฐ์คดิ ค้นอุปกรณ์ท่สี ำมำรถ
นำมำใช้ได้จริงในธุรกิจ และทำให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์ทำงธุรกิจ ได้แก่ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน ลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรประมูล (Bidding) มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ซึ่งเป็ นปจั จัย
สนับสนุนทีท่ ำให้ลกู ค้ำกลับมำใช้บริกำรของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่อง
บริษทั ฯ มีเป้ำหมำยในทำกำรวิจยั และพัฒนำในอุปกรณ์ 2 ประเภท ดังนี้
(1)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ใี ช้งำนอยู่ เป็ นกำรวิจยั และพัฒนำเพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ทบ่ี ริษทั ฯ ใช้งำนอยู่ บริษทั ฯ จัดตัง้ ทีมงำนเพื่อวิเครำะห์และพัฒนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรทำงำน และสร้ำงเสริมสมรรถนะของเครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ ให้ดขี น้ึ

(2)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับ โครงกำรใหม่ เป็ นกำรวิจยั และพัฒนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใหม่เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้

คำดกำรณ์
กำหนด
ทิศทำง
โครงกำรศึกษำ
อุตสำหกรรม

ทีมงำน
รำยงำนผล
กำรศึกษำ

ผู้บริหำร
เห็นชอบ

ระยะเวลำศึกษำและวิจยั










ศึกษำควำม
ประดิษฐ์
เป็ นไปได้ของ ทดลอง และ
โครงกำร พัฒนำอุปกรณ์

ผ่ำนกำร
ตรวจสอบ
มำตรฐำน

นำมำใช้จริง

ระยะเวลำพัฒนำอุปกรณ์

คณะผูบ้ ริหำรคำดกำรณ์ทศิ ทำงของอุตสำหกรรมในอนำคตและหำโอกำสทำงธุรกิจเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดพลังงำนในอนำคต
บริษัทฯ กำหนดโครงกำรศึกษำวิจยั และพัฒนำขึ้น และจัดตัง้ คณะทำงำนเพื่อศึกษำข้อมูลเชิงลึกและ
นำมำวิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำทำงวิศวกรรม นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ อำจว่ำจ้ำงผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะทำง
ในประเทศและต่ำงประเทศเข้ำร่วมโครงกำรวิจยั และพัฒนำ เพื่อหวังผลสำเร็จของโครงกำร
คณะทำงำนรำยงำนผลกำรศึกษำแก่คณะผูบ้ ริหำรเพื่อพิจำรณำตัดสินใจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรต่อ
หำกคณะผูบ้ ริหำรอนุมตั กิ ำรดำเนินกำรต่อ คณะทำงำนจะดำเนินกำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร
ทำงด้ำนกำรเงินกำรลงทุน
หำกคณะผู้บริหำรพิจำรณำเห็นชอบผลศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน
คณะทำงำนจะดำเนินกำรประดิษฐ์ ทดลองและพัฒนำอุปกรณ์ขน้ึ และทดสอบ
บริษัทฯ จะดำเนินกำรนำอุปกรณ์ใหม่เข้ำตรวจสอบมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนที่จำเป็ นกับหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
บริษทั ฯ สำมำรถนำอุปกรณ์ไปใช้ได้จริง
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ผลงานการค้นคว้าและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริการที่ผา่ นมาของบริษทั ฯ
(1)

ระบบลดความดันก๊าซธรรมชาติ (Pressure Reducing System (PRS))

ระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติ (Pressure Reducing System (PRS))

ระบบลดควำมดันก๊ำซธรรมชำติเป็ นผลงำนวิจยั ที่บริษัทฯ ได้จดสิทธิบตั ร โดยเป็ นระบบที่ใช้สำหรับกำรลด
แรงดันของก๊ำซธรรมชำติทม่ี ำจำกรถขนส่งก๊ำซธรรมชำติ เพื่อนำก๊ำซธรรมชำติมำใช้เป็ นแหล่งพลังงำนและป้อนให้กบั
โรงงำนอุตสำหกรรม โรงแรม และอำคำรต่ำงๆ เป็ นต้น ผลสำเร็จจำกกำรวิจยั และพัฒนำในครัง้ นี้ ทำให้บริษัทฯ เริม่
ดำเนินโครงกำรก๊ำซธรรมชำติสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม (CNG for Industry)

(2)

ระบบดักไอน้ามันและสิ่ งแปลกปลอมที่ปนมากับก๊าซธรรมชาติ อดั (Oil Eliminator)

ระบบดักไอน้ำมันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั (Oil Eliminator)
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บริษทั ฯ ได้จดสิทธิบตั รระบบดักไอน้ำมันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทใ่ี ช้ใน
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ เพื่อใช้สำหรับดักไอน้ำมันและสิง่ แปลกปลอมทีป่ นมำกับก๊ำซธรรมชำติอดั ก่อนทีจ่ ะนำไปใช้
งำนในเครื่องยนต์ของรถยนต์ เพื่อป้องกันกำรเกิดน้ำมันปนเปื้ อนในระบบจ่ำยก๊ำซและเพื่อป้องกันกำรอุดตันของระบบ
เครื่องยนต์

(3)

ถังที่ ช่วยรักษาระดับความดันของก๊าซธรรมชาติ ให้คงที่ (Injection - NGV Trailer Decanting System
(ITDS))

ถังทีช่ ่วยรักษำระดับควำมดันของก๊ำซธรรมชำติให้คงที่
(Injection - NGV Trailer Decanting System (ITDS))

บริษทั ฯ ได้จดสิทธิบตั รถังทีช่ ่วยรักษำระดับควำมดันของก๊ำซธรรมชำติให้คงที่ ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทช่ี ่วยรักษำระดับ
ควำมดันของก๊ำซธรรมชำติให้คงที่ ทำให้สำมำรถสูบก๊ำซจำกรถขนส่งก๊ำซ NGV ได้มำกขึน้ และประหยัดต้นทุนในกำร
ขนส่งก๊ำซ
บริษัทฯ มีนโยบำยมุ่งเน้ นกำรวิจยั และพัฒนำอันจะเป็ นปจั จัยสำคัญในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภำพและ
สมรรถนะทีส่ งู ได้มำตรฐำน มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจเกีย่ วกับกำรใช้
พลังงำนก๊ำซธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต นโยบำยกำรเน้นกำรวิจยั และพัฒนำดังกล่ำวมุ่งสร้ำงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้ำงควำมเป็ นผูน้ ำและควำมเป็ นเลิศด้ำนพลังงำนทีส่ ะอำด เห็นได้จำกกำรทุ่มเทด้ำนเงินทุนและ
งบประมำณด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำ รวมถึงกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ เทคนิค เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภำพของบุคลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ ในปี 2555– 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั และพัฒนำ
จำนวน 0.8 ล้ำนบำท 1.9 ล้ำนบำท และ 1.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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