บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “SR”) ประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission: MPT) กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ั ๊ ตสาหกรรม (Engineered Pumps and
สาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) และกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
Systems: EPC) โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจสาหรับปี 2555-2557 แสดงดังนี้
รายได้หลัก

ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ

1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

174.13
628.56

16.85
60.84

468.91
713.40

34.14
51.94

1,325.12
750.76

57.68
32.68

3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม

230.45

22.31

191.26

13.92

221.48

9.64

1,033.13

100.00

1,373.57

100.00

2,297.35

100.00

รายได้หลักรวม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission)
ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา ก๊าซธรรมชาติมบี ทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากการ
เติบโตของภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจในการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ กอปรกับบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรม
งานก่อสร้าง จึงได้ให้บริการงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตงั ้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้
ในปี 2555-2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ
16.85 ร้อยละ 34.14 และร้อยละ 57.68 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
2.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษั ท ฯ ให้ บ ริก ารงานวิศ วกรรมก่ อ สร้า งสถานี ว ัด ก๊ า ซธรรมชาติ ติ ด ตัง้ อุ ป กรณ์ ว ัด ปริม าณ วัด
ส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการวัดทีจ่ ุดซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ และ
ให้บ ริก ารงานวิศ วกรรม ก่ อ สร้า งวางระบบท่ อ ส่งก๊ า ซธรรมชาติ ใ นการลาเลีย งก๊ า ซธรรมชาติม าใช้
ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดทัง้ กระบวนการตัง้ แต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ
ในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ
จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการวัดปริมาณการใช้ประโยชน์
จากก๊าซธรรมชาติในจุดต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบการให้บริการจะเป็ น
ลักษณะงานโครงการที่อาศัยทักษะและความชานาญด้านวิศวกรรมอย่างสูงในการก่อสร้างและติดตัง้
อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งแต่ละงานโครงการจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานที่ได้รบั
ว่าจ้าง ซึง่ มีทงั ้ รูปแบบการรับงานโครงการโดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือการรับงานเป็ นผูร้ บั เหมาช่วง
จากการว่าจ้างจากผูร้ บั เหมาหลัก เนื่องด้วยลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
บริษัทสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ เช่น บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
(“ปตท.สผ.”) และบริษทั เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด (“เชฟรอน”) และกลุ่มจัดหาและ
จาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึง่ เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซธรรมชาติ
เพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังนัน้ การกาหนดลักษณะของอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีวดั และระบบท่อส่ง
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ก๊าซธรรมชาติร วมทัง้ การควบคุมด้านความปลอดภัย ในการเชื่อมต่ อ ระบบท่ อส่งก๊า ซธรรมชาติของ
เจ้าของโครงการเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของ ปตท.
ภาพรวมการดาเนินงานในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แสดงดังนี้
แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ

โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ต่างประเทศและ
นาเข้า LNG
สถานีรวมก๊าซธรรมชาติ
เส้นทางลาเลียงก๊าซธรรมชาติ
งานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริการ

การให้บริการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ

ลักษณะของงานโครงการทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการสามารถแบ่งได้ 2 ส่วนหลักได้แก่ งานวางระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ การให้บริการแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนงานการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ให้บริการวางระบบท่อส่งก๊าซสายย่อยโดย
ต่อเชื่อมกับท่อก๊าซสายหลักซึ่งมาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซสายหลักมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลาเลียงก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางธุร กิจในพื้นที่ท่เี ป็ นจุดสาคัญต่างๆ ของ
ประเทศ การวางระบบท่อก๊าซสายหลักไม่ใช่การขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการค้า แต่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่หลักของประเทศเท่านัน้ การวางท่อส่งก๊าซสายหลักจะมี
ระยะทางทีย่ าวจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เมื่อก๊าซ
ธรรมชาติถูกลาเลียงไปยังพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะมีการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติต่อไปยังท่อส่งก๊าซสายย่อย ซึง่ การวางระบบท่อส่งก๊าซสายย่อยจะเชื่อมต่อจาก
ระบบท่อส่งก๊าซสายหลักเพื่อลาเลียงก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ท่ตี ้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และต่อท่อส่งก๊าซสายย่อยไปยังพื้นที่ท่ตี ้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น การวางระบบท่อส่งก๊าซสาย
ย่อยนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการค้าเป็ นหลัก โดยผูท้ ร่ี บั ก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสายย่อยจะต้องชาระ
ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณทีไ่ ด้ใช้ไป
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของโครงการที่มคี วามประสงค์ใช้ก๊าซธรรมชาติสาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะเข้าปรึกษาและเจรจากับ ปตท. เกีย่ วกับการซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติและ
การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทเ่ี ชื่อมโยงจากท่อส่งก๊าซสายหลักเข้าสูท่ ่อส่งก๊าซสายย่อยและ
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ต่อท่อส่งก๊าซตรงเข้าโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เจ้าของโครงการจะเป็ นผูล้ งทุน สาหรับ
การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโอนกรรมสิทธิในส่
์ วนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติน้ีให้กบั ปตท.
เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนดาเนินการขุดเจาะวางท่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ านาญการจะเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ตรวจสอบรอยเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยวิธเี อ็กซเรย์ และป้องกันการสึกกร่อนของ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยวิธกี าร Cathodic Protection เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ โดยเทคนิคการขุดเจาะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดนิ มีดว้ ยกันอยู่ 2 วิธหี ลักๆ ได้แก่
การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดินและการขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้าดิน การเลือกวิธใี นการขุดเจาะวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจ ะขึ้น อยู่ก ับลักษณะภู มิประเทศ สภาพแวดล้อ ม และความเหมาะสมของสถานที่
รายละเอียดวิธกี ารขุดเจาะสามารถสรุปได้ดงั นี้
1.1 การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้ าดิ น (Open cut)
การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดินเป็ นวิธกี ารขุดเจาะทัวไปส
่ าหรับการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ใต้ดนิ โดยใช้รถขุดดินให้เป็ นร่อ งในลักษณะการเปิ ดหน้าดินให้มขี นาดของความลึกและความ
ยาวทีเ่ พียงพอสาหรับการวางท่อส่งก๊าซ เมื่อเปิ ดหน้าดินเรียบร้อยแล้วจึงนาท่อส่งก๊าซวางลงไป
ในแนวท่อทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ หลังจากนัน้ ทาการฝงั กลบแนวท่อดังกล่าวและปรับสภาพพืน้ ดินให้
กลับคืนสูส่ ภาพเดิม

การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดิน (Open cut)

1.2 การขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้ าดิ น (Horizontal Directional Drilling: HDD)
การขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้าดิน หรือ HDD (“การขุดเจาะแบบ HDD”) เป็ นวิธกี ารขุดเจาะวาง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดนิ วิธหี นึ่งทีถ่ ูกนามาใช้เมื่อไม่สามารถวางท่อส่งก๊าซโดยวิธกี ารขุด
เจาะแบบเปิ ดหน้าดิน (Open cut) ได้ เนื่องจากมีขอ้ จากัดเกีย่ วกับเส้นทางการวางท่อ เช่น
เส้นทางทีม่ สี งิ่ กีดขวาง บริเวณแหล่งชุมชน ถนน แม่น้า คูคลอง เป็ นต้น
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การขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้าดิน (HDD)

2. การก่อสร้างสถานี วดั ก๊าซธรรมชาติ
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ และติดตัง้ อุปกรณ์ วดั ปริมาณ วัด
ส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เช่น อัตราการไหล อุณหภูมิ ค่าความดัน เป็ นต้น
วัตถุ ประสงค์หลักของสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติคือเพื่อวัดและควบคุมความดันของก๊าซธรรมชาติ
ก่อนทีก่ ๊าซธรรมชาติจะถูกนาไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึง่ สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติจะอยู่
ในจุดทีม่ กี ารซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติทุกจุดสาคัญทีเ่ ป็ นจุดรับส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างผูใ้ ห้บริการก๊าซ
ธรรมชาติและผูร้ บั บริการก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซ
ธรรมชาติในจุดอื่นทีม่ กี ารนาก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
วัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ การให้บริการของบริษัทฯ ยังครอบคลุมถึงการก่อสร้าง
ห้องควบคุมและระบบปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์สาหรับ ควบคุมการทางานของระบบในสถานีวดั
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การวัดปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติมคี วาม
ถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

สถานีวดั การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า
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ห้องควบคุมสถานีการวัดการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

ตัว อย่ า งผลงานโครงการก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท่ีส าคัญ ของบริษัท ฯ มี
รายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
โครงการ Zawtika ประเทศพม่า
โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรเี วอลด์
โครงการโรงไฟฟ้าท๊อป
โครงการโรงไฟฟ้าพีพที ซี ี

เจ้าของโครงการ
China Petroleum Pipeline Bureau (CPP)
บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด
บริษทั ราชบุรเี วอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จากัด
บริษทั ท๊อป เอสพีพ ี จากัด
บริษทั พีพที ซี ี จากัด

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1,073.02
312.54
270.00
264.95
215.00

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยัง ให้บ ริก ารลัก ษณะอื่น ๆ ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ ก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ รายละเอียดดังนี้


บริการบารุงรักษาสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ ให้บริการเต็มรูปแบบในการบารุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ ซ่อมบารุง
และปรับปรุงประสิทธิภาพในสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยทีมงานวิศวกรและช่าง
เทคนิคทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ การให้บริการบารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติครอบคลุมถึงการให้บริการบารุงรักษาประจาปี ตามแผนงานและการให้บริการบารุงรักษา
ในกรณีฉุกเฉิน



ออกแบบและติ ดตัง้ อุปกรณ์ในสถานี วดั ก๊าซธรรมชาติ
บริษั ท ฯ ให้ บ ริก ารออกแบบและติ ด ตั ง้ อุ ป กรณ์ ใ นสถานี ว ัด ก๊ า ซธรรมชาติ เ ช่ น อุ ป กรณ์ ว ัด
ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ (Gas Chromatograph) อุปกรณ์ วดั อัตราการไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ (Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow
Computer) ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เ ป็ น การจ าหน่ า ยให้แ ก่ ผู้ร ับ เหมาโครงการรายอื่น หรือ จ าหน่ า ยให้แ ก่
เจ้าของโครงการโดยตรง เพื่อติดตัง้ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ หรือ ติดตัง้ ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่
ชารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
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ทีผ่ ่านมา บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดว้ ยคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาหรับงานก่อสร้างสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการจาหน่ ายอุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ การได้รบั รองมาตรฐาน
ดังกล่าว รวมถึงการให้บริการทีม่ คี ุณภาพและการส่งมอบงานทีต่ รงเวลาทาให้บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับและ
ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.1.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจ ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติแบ่งเป็ น 3
กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มผูท้ อ่ี ยู่ในกระบวนการสารวจ ผลิต จัดหาและจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มสารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ปตท.สผ. และ เชฟรอน และ
กลุ่มจัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ปตท.
2. กลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติซง่ึ เป็ นเจ้าของโครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บริษทั ฯ จะได้รบั การว่าจ้างจากเจ้าของ
โครงการโดยตรงในการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3. ผูร้ บั เหมาหลักทีร่ บั งานจากเจ้าของโครงการทัง้ จากกลุ่มผูท้ อ่ี ยู่ในกระบวนการสารวจ ผลิต
จัดหาและจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติซ่งึ เป็ นเจ้าของโครงการ
ซึ่งผู้รบั เหมาหลักจะว่าจ้างบริษัทฯ เป็ นผู้รบั เหมาช่วง (Sub-contractor) สาหรับ งานใน
ส่วนการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มผู้รบั เหมาหลักที่ได้รบั การ
คัด เลือ กจากเจ้ า ของโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ ร ับ เหมารายใหญ่ ท่ีมี คุ ณ ภาพและ
ความสามารถในการรับงาน และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในอุตสาหกรรม
2.1.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยทีมงานจะดาเนินการสารวจหน้างานเพื่อ
วางแผนงานและจัดทาตารางเวลาการทางานในแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบคุณภาพ
ของงานอย่างสม่าเสมอ และรายงานความคืบหน้าของงานแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจ
ว่า บริษัท ฯ สามารถส่ง มอบงานที่มี คุณภาพตามมาตรฐานและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด
บริษทั ฯ ยังให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างใกล้ชดิ ในการให้คาแนะนาและอบรมการใช้งานของอุปกรณ์
ทีต่ ดิ ตัง้ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 สาหรับงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ งก๊าซธรรมชาติ และการจาหน่ าย
อุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ จึงเป็ นการสร้างความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจแก่ลูกค้า
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
จากกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านคุณภาพของการให้บริการ และการส่งมอบงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาผลงานทีม่ คี ุณภาพอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า เพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นผูน้ าในธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ
ไทย
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2.1.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุนของโครงการจากรูปแบบ
การก่ อ สร้า งสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ มูลค่ า ของอุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ในโครงการ
จานวนเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลโครงการ ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในการดาเนินโครงการ รวมถึงอัตรากาไรทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการจะได้รบั ทัง้ นี้ บริษัทฯ รับ
งานโครงการจากการเข้าประมูลราคาโดยตรงกับเจ้าของโครงการหรือการเสนอราคาในส่วนงาน
การรับเหมาช่วงให้แก่ผรู้ บั เหมาหลักทีร่ บั งานจากเจ้าของโครงการโดยตรง ดังนัน้ การกาหนด
ราคาการให้บริการแต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานโครงการทีไ่ ด้รบั และอัตรากาไรที่
เหมาะสมเพื่อให้เป็ นราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้
2.1.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีทมี งานฝา่ ยวิศวกรและการตลาดเป็ นผูต้ ดิ ตามหาข้อมูลและรายละเอียดการลงทุน ใน
โครงการทีเ่ กีย่ วกับการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน การขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ
การก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจอย่างใกล้ชดิ การรับงานโครงการของบริษทั ฯ จะมาจาก
การเข้าประมูลราคาโดยตรงกับเจ้าของโครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าติดต่อกับเจ้าของโครงการ
เพื่อทราบถึงความต้องการ ขอบเขตการให้บริการและเข้าร่วมประมูลราคากับคู่แข่งรายอื่นๆ
หรือเป็ นการรับงานจากการว่าจ้างเป็ นผูร้ บั เหมาช่วงจากผูร้ บั เหมาหลักทีไ่ ด้รบั งานโครงการจาก
เจ้ า ของโครงการโดยตรง ซึ่ง ผู้ ร ับ เหมาหลัก ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ ร ับ เหมาที่มีคุ ณ ภาพและ
ความสามารถในการรับงาน และเป็ นที่รู้จกั กันดีในอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ จากผลงานที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานตามทีก่ าหนด รวมถึงส่งมอบงานทีต่ รงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
จึงเป็ นสิง่ ทีท่ าให้บริษทั ได้รบั การยอมรับในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการ รวมถึงการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหม่จากการแนะนาของกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง
2.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ นการให้บริการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปยังผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เช่น โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ดังนัน้ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจงึ มีความสัมพันธ์
กับการขยายตัวของกลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติดงั กล่าว ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อโอกาสในการเติบโตของกลุ่ม
ธุรกิจนี้
การเกิ ดก๊าซธรรมชาติ
ก๊ า ซธรรมชาติเ กิด จากซากพืช และซากสัต ว์ท่ีส ะสม และทับ ถมกัน เป็ น เวลานานซึ่ง ประกอบด้ว ย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ได้แก่ อีเทน มีเทน โพรเพน เฮกเซน และเฮปเซน นอกจากนี้ยงั มี
สิง่ เจือปนอื่นๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฮีเลียม ไนโตรเจน และไอน้ า เป็ นต้น
โดยทัวไปก๊
่ าซธรรมชาติจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป และมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิด
อื่นปนอยู่บา้ ง ก๊าซธรรมชาติทป่ี ระกอบด้วยมีเทนเกือบทัง้ หมดเรียกว่าก๊าซแห้ง (Dry Gas) แต่หากก๊าซ
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ธรรมชาติใดมีโพรเพน บิวเทน และไฮโดรคาร์บอนเหลว หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ เช่น เพนเทน เฮกเทน
เป็ นต้น ปนอยู่ในอัตราทีค่ ่อนข้างสูงเรียกก๊าซธรรมชาติน้ีว่า ก๊าซชืน้ (Wet Gas) ก๊าซแห้งนัน้ จะมีสถานะ
เป็ นก๊ า ซที่มีอุณหภูมิและความดัน ปกติ และสามารถใช้เ ป็ น วัตถุ ดิบ ในการผลิตก๊ า ซธรรมชาติเหลว
(Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อบรรจุถงั และขนส่งไปจาหน่ายต่างประเทศได้ ส่วนก๊าซชืน้ ได้แก่ก๊าซ
ทีม่ อี งค์ประกอบของโพรเพนและบิวเทน ซึง่ ทัวไปมี
่ ปนอยู่ประมาณร้อยละ 4-8 จะมีสถานะเป็ นก๊าซที่
อุณหภูมแิ ละความดันปกติเช่นกัน เมื่อแยกโพรเพนและบิวเทนออกจากก๊าซธรรมชาติและบรรจุลงในถัง
ก๊าซทีม่ คี วามดันประมาณ 7 บาร์จะเรียกก๊าซนี้ว่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroluem Gas:
LPG) (ทีม่ า: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติทม่ี าจาก 3 แหล่ง ได้แก่
1.
2.
3.

แหล่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ ได้แก่ แหล่งน้ าพอง อาเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น แหล่งภู
ฮ่อม อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี (บนบก) และบริเวณอ่าวไทย (ในทะเล)
แหล่งก๊าซธรรมชาตินาเข้าจากประเทศพม่า ได้แก่ แหล่งยาดานา แหล่งเยตากุน และแหล่งซอติกา้
แหล่งก๊าซธรรมชาตินาเข้าจากต่างประเทศในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวทีข่ ุดเจาะขึน้ มาได้ ก่อนจะนาไปใช้ต้องผ่านกระบวนการแยกก๊าซ
ธรรมชาติก่อนโดยการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกเป็ นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามคุณสมบัติและคุณค่าของก๊าซนัน้ ๆ ก๊าซธรรมชาติสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ด้วยการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือในโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อนาไปอัดใส่ถงั ด้วย
ความดันสูงก็สามารถนาไปใช้เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับรถยนต์ได้ เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติสาหรับ ยานยนต์
(Natural Gas for Venicles: NGV) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural
Gas: CNG) (ที่มา: กรมเชื้อเพลิงพลังงาน กระทรงพลังงาน, สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และจุลสารก๊าซไลน์)
ปจั จุบนั ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลีย มขัน้ ต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็ นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยครอบคลุมตัง้ แต่การสารวจและผลิต การ
จัดหาก๊าซธรรมชาติ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาหน่ ายก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย
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การประกอบธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ ของกลุ่มปตท.

หมายเหตุ: 1) ปตท. ดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ., ปตท. ดาเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติทงั ้ ในและ
ต่างประเทศและนาเข้า LNG
2) ปตท. ดาเนินการเอง
3) หมายถึงก๊าซธรรมชาติสว่ นทีเ่ หลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ออกไปแล้ว ซึง่ มีก๊าซมีเทนเป็ นองค์ประกอบหลัก
ทีม่ า: แบบ 56-1 ประจาปี 2557 ของ ปตท.

ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติทงั ้ จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และ
นาเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว ทัง้ นี้ ปตท. ในฐานะผูน้ าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวได้จดั ตัง้ บริษทั พีที
ที แอลเอ็นจี จากัดขึน้ เพื่อดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)
โดยการให้บริการรับเรือขนส่ง จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็ นก๊าซธรรมชาติแล้วส่งเข้าระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งยาดานา แหล่งเยตากุน และแหล่งซอติกา้ ประเทศพม่า ทีช่ ายแดนไทย-พม่า เข้ากับ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและลูกค้าอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 1,394 กิโลเมตร และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ
(Distribution Pipeline) อีกประมาณมากกว่า 500 กิโลเมตร) โดยโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ
ปตท. ครอบคุลมพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก (จ.ระยอง จ.ชลบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา) ภาคตะวันตก (จ.กาญจนบุรี
และ จ.ราชบุ รี) และภาคกลางตอนล่ า ง (กรุ ง เทพมหานคร จ.นนทบุ รี จ.ปทุ ม ธานี จ.นครปฐม จ.
สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุร)ี ซึง่ ภายหลังการลงทุนตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิม่ เติม) ครัง้ ที่ 2 จะทาให้กาลังส่งก๊าซ
ธรรมชาติสงู สุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพิม่ เป็ น 7,780 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากทีร่ ะดับ 4,380
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่ อวัน และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงภาคกลางตอนล่าง (จ .
นครสวรรค์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) ทีจ่ ะสามารถรองรับความต้องการ
ก๊าซธรรมชาติได้จนถึงปี 2565
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การเริม่ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งตัง้ อยู่ท่อี ่าวเมาะตะมะ ประเทศพม่า เข้าสู่ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ในระดับ 240 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่ อวัน การรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้าช่วยเสริมศักยภาพด้านพลังงานของไทย
รองรับการใช้งานภายในประเทศ รวมทัง้ บรรเทาสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในกรณีการหยุดซ่อม
ั ่ นตกได้1
บารุงของแหล่งก๊าซธรรมชาติฝงตะวั
โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย

ปตท. ดาเนินการจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติท่คี รอบคลุมทัง้ การจัดจาหน่ ายให้กบั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่
ผ่านการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจาหน่ ายให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบ
1

รายงานประจาปี 2557 ของ ปตท.
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ท่อจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ทัง้ นี้ ธุรกิจการจัดหา
ขนส่ง และจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
โดยมีคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ เป็ นผูก้ ากับดูแล (ทีม่ า: รายงาน
ประจาปี 2557 ของ ปตท.)
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติรวมทัง้ ประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 5,058 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.6 โดยเป็ นการผลิตภายในประเทศร้อยละ 80 และนาเข้าจากต่างประเทศร้อย
ละ 20
1. การผลิตก๊าซธรรมชาติ
การผลิตภายในประเทศอยู่ทร่ี ะดับ 4,059 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 0.4 จากแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ อาทิ แหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งอาทิตย์ แหล่งฟูนานและจักรวาล แหล่ง
สตูล และแหล่งสิรกิ ติ ต์ ลดการผลิตลง
2. การนาเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 การนาเข้าก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว อยู่ทร่ี ะดับ 999 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.2 เนื่องจากแหล่งก๊าซเยตากุน หยุดซ่อมบารุงระหว่างวันที่ 31
ธันวาคม 2556-14 มกราคม 2557 และแหล่งยาดานาหยุดซ่อมบารุงระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2557
ส่งผลให้ก ารนาเข้า ก๊าซธรรมชาติจ ากประเทศพม่ าลดลง แม้ว่าแหล่ง ก๊าซซอติก า เริ่มจ่า ยก๊า ซ
ธรรมชาติเข้าระบบตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2557 แล้วก็ตาม
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ม.ค.-ก.ย. 2557
นาเข้า, 20%

อื่นๆ, 31%

LNG , 4%
เยตากุน, 8%
ยาดานา, 8%
ซอติกา, 1%

เอราวัณ, 4%
อาทิตย์, 5%
ไพลิน, 7 ปลาทอง, 6
ผลิตในประเทศ, 80%

บงกช, 19%

การใช้กา๊ ซธรรมชาติ
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 การใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยอยู่ทร่ี ะดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 โดยเป็ นการเพิม่ ขึน้ ของการใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้
เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ ซึง่ มีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.4 ตามลาดับ ขณะทีก่ ารใช้
เพื่อผลิตไฟฟ้าซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 59 ของการใช้ก๊าซธรรมชาติทงั ้ หมด มีการใช้ลดลงร้อยละ 0.3
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

อยู่ทร่ี ะดับ 2,723 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากกรณีประเทศพม่าหยุดจ่ายก๊าซ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าตามแนว
ั ่ น ตกต้อ งเปลี่ย นไปใช้เ ชื้อ เพลิง อื่น ในการผลิต ไฟฟ้า ทดแทน ประกอบกับ แหล่ ง ก๊ า ซ
ท่อ ก๊ า ซฝ งตะวั
ธรรมชาติเจดีเอ A18 หยุดซ่อมบารุงในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 ทาให้โรงไฟฟ้าจะนะต้องหยุด
การผลิตในช่วงดังกล่าว เช่นเดียวกับการใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อี
เทน และ LPG) มีการใช้ลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีลดลง และบริษทั พี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด ปิ ดซ่อมโรงอะโรเมติกส์ 2 ในช่วงวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2557
การใช้กา๊ ซธรรมชาติ รายสาขา
สาขา

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ผลิตไฟฟ้า1)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ
เชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ (NGV)
การใช้โดยรวม

2,476
569
867
231
4,143

2,670
628
958
278
4,534

2,695
635
930
307
4,568

(หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)
ปี 2557 (ม.ค. – ก.ย.)
เปลี่ยนแปลง สัดส่วน
ปริ มาณ
(%)
(%)
2,723
-0.3
59
652
3.2
14
935
-0.1
20
317
3.4
7
4,626
0.5
100

หมายเหตุ: 1) ใช้ใน EGAT, EGCO, IPP, SPP

สัดส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติ ม.ค. - ก.ย. 2557
100
80
60

75

74

71

60

59

59

59

14

14

14

14

16
5

21

21

20

20

6

6

7

7

2553

2554

2555

2556

9 เดือน
2557

71

68

68

12

40
20

9

9

11

10

11

0

16
0
2548

17
1
2549

17
1
2550

17
2
2551

17
4
2552

NGV

อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีและอื่นๆ

ผลิตไฟฟ้า

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

บริษทั ฯ มีลูกค้าประเภทโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงกว่าร้อยละ 90 ของลูกค้าทัง้ หมดใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนัน้ การผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้า
จึงเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจ ของบริษทั ฯ เนื่องจากหากมีการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ จะทาให้มคี วามต้องการใช้สถานีว ดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อ รับจ่ายก๊าซจากปตท. มาใช้
ในการผลิตไฟฟ้า
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

กาลังการผลิ ตติ ดตัง้ และความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุด
(หน่วย: เมกะวัตต์)
40,000
30,000
20,000

26,056
19,326

27,106

26,450

28,530

21,064

20,538

29,892

22,586

29,212

22,568

31,447

30,920

22,045

24,010

32,600

33,681
26,598

26,121

23,900

34,668
26,942

10,000
0

2547

2548

2549

2550

2551

กาลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ ระบบ

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

เนื่องจากไฟฟ้าเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถกักเก็บได้ และความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ดังนัน้
กาลัง การผลิต ไฟฟ้ าจะต้องมีค วามเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า สูง สุดในแต่ ล ะปี การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ จานวนประชากร และจานวนครัวเรือน เป็ นปจั จัยหลักทีจ่ ะส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้
ของความต้องการใช้ไฟฟ้า ในปี 2557 มีการผลิตติดตัง้ ทัง้ สิน้ 34,668 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึน้ จากปี 2556
ร้อยละ 2.9 เป็ นการผลิตติดตัง้ ของ กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 45 รับซือ้ จาก IPP
จานวน 13,167 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38 รับซือ้ จาก SPP จานวน 3,615 เมกะวัตต์ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 10 และนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน 2,404 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7 โดยใน
ปี 2557 มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่ 26,942 เมกะวัตต์ และก๊าซธรรมชาติถูกนามาใช้ในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนสูงทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ

สัดส่วนกาลังการผลิ ตไฟฟ้ าแยกตามประเภทผูผ้ ลิ ตปี 2557
7%
10%
45%

38%

กฟผ.

IPP
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SPP

นาเข้า

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการผลิ ตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภทปี 2557
นาเข้า และอื่นๆ
พลังงานน้า 9%
3%
น้ามัน
1%
ลิ กไนต์
21%
ก๊าซธรรมชาติ
66%

ทีม่ า: การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมกี ารแข่งขันในระดับปานกลาง เนื่องจากการเข้ามา
ประกอบธุ ร กิจ ในอุ ต สาหกรรมดัง กล่ า วต้อ งอาศัย ความรู้ค วามช านาญในการวางระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติและการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการบารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติท่ตี ้องการประสบการณ์ด้านวิศวกรรม ชื่อเสียง และความไว้วางใจจากลูกค้า
นอกจากนี้ การรับงานโครงการยังขึน้ อยู่กบั เกณฑ์การประมูลทีเ่ ป็ นตัวกาหนดผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประมูลงาน
โครงการนัน้ ๆ ได้แก่ ผลงานอ้างอิงในอดีต มูลค่างานโครงการทีเ่ คยทามา ระยะเวลาของประสบการณ์ใน
การดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ นี้ หากพิจารณาผูป้ ระกอบกิจการทีค่ ล้ายคลึงกับบริษทั ฯ มีดงั นี้2
1. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
2. บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั โพลีเทคโนโลยี จากัด
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครัง้ ที่ 4/2555 (ครัง้ ที่ 143) ได้ประเมินความ
ต้องการก๊าซธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จากปริมาณ 4,167 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2554 เป็ น 5,331 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2559 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในช่วงปี 2554 – 2559 ซึง่
เป็ นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาค
การผลิตไฟฟ้าที่คาดการว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
2555-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3 (PDP 2010) จาก 30,231 เมกะวัตต์ในปี 2558 เป็ น 52,526 เมกะ
วัตต์ในปี 2573 โดยรัฐบาลต้องการเพิม่ กาลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเข้ามา
ทดแทนกาลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนทีล่ ดลงเนื่องจากมีการปรับเลื่อนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ตามแผนออกไปอีก 3 ปี จากปี 2566 เป็ นปี 2569 เพื่อทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยภายหลัง
2

ข้อมูลจากบริษทั ฯ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

เกิดเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชมิ า ตามการคาดการณ์กาลังการผลิตไฟฟ้าของสนพ. จะเห็นว่า ก๊าซ
ธรรมชาติยงั คงเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้าทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุดในปี 2558 – 2573 เฉลีย่ เท่ากับร้อยละ
60.00
ประมาณการผลิ ตไฟฟ้ าแยกตามชนิ ดเชื้อเพลิง ตามแผน PDP 2010
100%
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59%

57%
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56%

58%

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
พลังงานหมุนเวียน

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหินนาเข้า

ลิกไนต์

อื่นๆ

นาเข้า

ทีม่ า: แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 3

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิม่ เติม) ครัง้ ที่ 2 เพื่อขยายขีดความสามารถในการส่ง
ก๊าซธรรมชาติของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในปจั จุบนั ไปสูภ่ ูมภิ าคให้สามารถส่งก๊าซธรรมชาติให้
เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยปรับ
เพิม่ เงินลงทุนโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติประมาณ 17,700 ล้านบาท จากวงเงินลงทุนเดิมทีไ่ ด้รบั
อนุมตั เิ ท่ากับ 199,672 ล้านบาท เป็ น 217,372 ล้านบาท
จากงบประมาณแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของ ปตท. ด้วยวงเงินรวม 298,700 ล้านบาท จะ
เห็นว่า ปตท. ให้ความสาคัญในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็ นอันดับแรก ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดตลอด 5 ปี
และรวมเป็ นวงเงิน 164,918 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55 ของวงเงินลงทุนทัง้ หมด โดยการลงทุน
หลักประกอบด้วยการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการขยายความสามารถในการนาเข้า
ก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ การลงทุนที่รองลงมาอันดับสอง
คือแผนการร่วมทุนและลงทุนในบริษทั ลูกทีถ่ อื หุน้ ร้อยละ 100 วงเงินรวม 87,957 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 29 เพื่อขยายธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ ปตท. มีแผนการลงทุนในธุรกิจน้ามันและ
การค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 26,556 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9 และการลงทุนในธุรกิจ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ อีกจานวน 13,687 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 และ ปตท. ได้เริม่ จัดสรร
งบประมาณสาหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปการและบริหารระบบปฎิบตั กิ ารเพื่อความยังยื
่ น วงเงินรวม 5,582 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 2
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท. (ปี 2558-2562)
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิ จ

2558

2559

2560

2561

2562

ก๊าซธรรมชาติ
34,885 19,398 33,876 40,008 36,751
น้ามันและการค้าระหว่างประเทศ
9,149 4,708 7,040 2,882 2,777
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
3,311 5,763 2,214 1,177 1,222
โครงสร้างพืน้ ฐาน
5,519
22
19
15
7
แผนร่วมทุนการลงทุนในบริษทั ลูกที่ 24,416 9,034 19,432 16,906 18,169
ถือหุน้ ร้อยละ 100
รวม
77,280 38,925 62,581 60,988 58,926

รวม

ร้อยละ

164,918
26,556
13,687
5,582
87,957

55
9
5
2
29

298,700

100

ทีม่ า: สารสนเทศของ ปตท. ทีร่ ายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ในการลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมคี วามเกีย่ วเนื่องกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะเป็ นการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มกี ารส่ง
ก๊าซไปยังโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานอื่นๆ มากขึน้ ซึ่งในการลาเลียงก๊าซเพื่อมาใช้
ประโยชน์ มีความจาเป็ นต้องเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสายหลักไปยังท่อส่งก๊าซ
สายย่อย รวมถึงการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติเพื่อปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติก่อนนาไปใช้งาน
และเพื่อการซือ้ ขาย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดหาและซือ้ ขายก๊าซระหว่าง ปตท. กับผูใ้ ช้งาน
ปลายทางดังกล่าว รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ๆ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงตามการ
ขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้า ทาให้มโี อกาสทีจ่ ะเกิดความต้องการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ฯ
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2.1.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ติดต่อเจ้าของโครงการเพือ่
รับเอกสารเสนอราคา
ได้รบั การว่าจ้างจาก
ผูร้ บั เหมาหลัก

ยืน่ ประมูลราคา

รับงานเซ็นสัญญางาน
วิศวกรรมก่อสร้าง
ออกแบบและจัดทาเอกสาร
เกีย่ วกับวิศวกรรม
วางแผนกระบวนการ การ
ติดตัง้ และการก่อสร้าง
ดาเนินการก่อสร้าง

รายงานความคืบหน้า
ทดสอบระบบหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ส่งมอบงาน

ขัน้ ตอนการให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ เข้าติดต่อ กับเจ้าของโครงการเพื่อ รับเอกสารเสนอราคาและเข้าร่วมการประมูลราคางาน
โครงการ หรือในบางกรณี ผูร้ บั เหมาหลักจะเข้ามาติดต่อบริษทั ฯ โดยตรงเพื่อว่าจ้างให้บริษทั ฯ เป็ น
ผูร้ บั เหมาช่วงสาหรับงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. เมื่อบริษัทฯ ได้รบั การคัดเลือกจากเจ้าของโครงการหรือได้รบั การว่าจ้างจากผู้รบั เหมาหลักแล้ว
บริษทั ฯ จะตกลงเข้าเซ็นสัญญางานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3. ออกแบบและจัด ท าเอกสารเกี่ย วกับ วิศ กรรม ทีม งานวิศ วกรจะเข้า สารวจพื้น ที่โ ครงการ เพื่อ
ออกแบบด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง วางแผนกระบวนการติดตัง้ และการก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน อุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีวดั และระบบท่อส่ง
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4.

5.
6.

7.

8.

ก๊าซธรรมชาติจะอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานที่ ปตท. กาหนด เนื่องด้วย ปตท. เป็ น ผู้
จาหน่ ายก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศไทยโดยผ่านระบบท่อส่งก๊าซสายหลักมายังท่อส่งก๊าซ
สายย่อยทีต่ ่อเข้ามายังพืน้ ทีข่ องเจ้าของโครงการ และ ปตท. ได้สง่ มอบก๊าซธรรมชาติ ณ จุดส่งมอบ
ตามทีก่ าหนดให้กบั เจ้าของโครงการ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเป็ นผูด้ แู ลเรื่องการดาเนินการยื่นขออนุ ญาต
การทาเอกสาร และการติดตามงานเอกสารกับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
ขออนุญาตในการก่อสร้างสถานีวดั และการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
วางแผนรายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 จัดตารางการดาเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและระยะเวลาของโครงการ
 วางแผนกาลังคน บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญและควบคุมงานก่อสร้างซึง่ มีหน้าที่
ในการบริหารจัดการโครงการ วางแผนการทางาน ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในทุกขัน้ ตอน
ของการทางานให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานและสาเร็จลุล่วงตามแผนงานทีว่ างไว้ รวมทัง้ บริหาร
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
งานก่อสร้าง บริษทั ฯ จะดาเนินการว่าจ้างกาลังคนจากบริษทั อื่น (Outsource) มางานในส่วนนี้
 วางแผนจัดเตรียมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการก่อสร้าง บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource) ใน
การจัดเตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างทัง้ ในส่วนของการก่อสร้างสถานีวดั และการวาง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมถึงต้นทุนในการบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ดาเนินการก่อสร้าง โดยปกติการก่อสร้างสถานีวดั การซือ้ ขายและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี
รายงานความคืบหน้าของโครงการ บริษัทฯ จะจัดทารายงานการดาเนินงานโครงการ เพื่อแสดง
ความคืบหน้าของการก่อสร้างให้กบั ผูว้ ่าจ้างได้รบั ทราบ พร้อมระบุถงึ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางใน
การแก้ไข เพื่อให้สามารถแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงทีและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาทีก่ าหนด
ทดสอบระบบหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการเดินระบบของสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในช่วงระยะแรกที่มกี ารรับก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการทางานของทุก
อุ ป กรณ์ ใ นระบบของสถานี ว ัด และระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ มีป ระสิท ธิภ าพ อีก ทัง้ บริษัท ฯ
ให้บริการหลังการขายโดยรับประกันคุณภาพของงานเป็ นเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการและสร้างความเชื่อมันในคุ
่ ณภาพของงาน
ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เมื่อการก่อสร้างและการทอสอบการเดินระบบแล้วเสร็จ ในขัน้ ตอนสุดท้าย
บริษัทฯ จะส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าด้วยคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐานและทันเวลาตามที่กาหนด
เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด

2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนิน งานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัทฯ ไม่มกี ระบวนการใดที่ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์
ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ บริษทั ฯ
ได้จดั ทารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อน
ดาเนินการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างทีม่ ตี ่อ
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ความสมบูรณ์ของสิง่ แวดล้อมและความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มี
ข้อพิพาทในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
2.1.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
รายละเอียดงานทีย่ งั ไม่สง่ มอบของบริษทั ฯ และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ชื่อโครงการ
โครงการ Zawtika
โครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าพีพที ซี ี
โครงการก่อสร้างสถานีวดั และงานระบบ
ประปาของโรงไฟฟ้าในเครือไทยอยยล์
โครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอม

เจ้าของโครงการ

เดือน/ปี คาดว่าจะ มูลค่างานทัง้ หมด มูลค่างานที่เหลือ
แล้วเสร็จ
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

Chaina Petroleum Pipeline
Bureau (CPP)
บริษทั พีพที ซี ี จากัด

กุมภาพันธ์ 2558

1,073.02

44.71

ธันวาคม 2558

227.00

133.88

บริษทั ท็อป เอสพีพ ี จากัด

พฤษภาคม 2559

264.95

212.17

บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด

มิถุนายน 2559

312.54

262.74

2.2 กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles)
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) คือก๊าซธรรมชาติท่มี กี ๊าซมีเทนเป็ น
ส่วนประกอบหลักสามารถใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ได้เช่นเดียวกับน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ
นี้ จ ะถู ก อัด จนมีค วามดัน สูง มากกว่ า 3,000 ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว (psi) หรือ เรีย กว่ า ก๊ า ซธรรมชาติอ ัด
(Compressed Natural Gas: CNG) ก๊าซ NGV มีคุณสมบัตใิ นการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์กว่ าเชือ้ เพลิงชนิดอื่นจึง
เป็ นเชื้อเพลิงที่สะอาด ทาให้ปริมาณไอเสียที่ปล่อยจากเครื่องยนต์มปี ริมาณต่ าและไม่ก่อให้เกิดควันพิษหรือ
สารพิษทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา อุตสาหกรรมก๊าซ NGV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอัน
เป็ นผลมาจากราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงในตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ก๊าซ NGV จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้
น้ามันเชือ้ เพลิง บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยายการประกอบธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยาน
ยนต์ตงั ้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
บริหารจัดการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ แสดงดังนี้
ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ

สถานีบริการก๊าซ NGV
สถานีแม่
(Mother Station)

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการก๊าซ NGV
หมายเหตุ

สถานีลกู
(Daughter Station)

NGV

สถานีตามแนวท่อ
(Conventional Station)

NGV

ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีปรับปรุง
คุณภาพก๊าซ NGV

บารุงรักษาสถานี
บริการก๊าซ NGV

รถยนต์
รถขนส่ง
รถโดยสารสาธารณะ

บริหารจัดการสถานี
บริการก๊าซ NGV

ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

ในปี 2555-2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจ ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 60.84 ร้อยละ
51.94 และร้อยละ 32.68 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการให้บริการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) เป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการมา
ตัง้ แต่ ปี 2552 บริษัท ฯ ได้ร ับ อนุ ญ าตให้เ ป็ น ผู้ค้า น้ า มัน เชื้อ เพลิง ตามมาตรา 11 ของ
พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผู้ค้าตามมาตรา 11”) จากกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจัดตัง้ สถานีบริการ เพื่อ จาหน่ ายก๊าซ NGV ให้กบั
รถยนต์ท่ตี ิดตัง้ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ท่ใี ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง เช่น รถยนต์นัง่ ส่วน
บุคคล รถแท๊กซี่ รถตู้ รถบรรทุก และรถบริการขนส่ง เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ทาสัญญาซื้อ
ขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึง่ เป็ นผูค้ า้ ก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศ (รายละเอียดสัญญา
อ้างอิงในส่วนที่ 2.2 ข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น)
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สถานีบริการ สาขาวิภาวดี

สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร

สถานีบริการ สาขาบางนา

สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีสถานีบริการจานวน 4 แห่งในประเทศไทย มีรายละเอียด
ดังนี้
1.
2.
3.
4.

สถานี บริการก๊าซ NGV
สถานีบริการ สาขาวิภาวดี
สถานีบริการ สาขาบางนา
สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร
สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

ที่ตงั ้
ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
ถนนบางนา-ตราด กม.1 กรุงเทพมหานคร
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี ถือเป็ นสถานีบริการขายปลีกก๊าซ NGV แห่งแรกทีผ่ ปู้ ระกอบการ
เอกชนเป็ นผูล้ งทุนเองทัง้ หมดและใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง
สถานีบริการ สาขาพิษณุโลกและสาขากาแพงเพชรเป็ นสถานีบริการทีบ่ ริษทั ฯ บริหารงานและ
ดาเนินการให้แก่บริษัท ขนส่ง จากัด (“บขส.”) เพื่อจาหน่ ายก๊าซ NGV ให้แก่รถโดยสาร
สาธารณะและรถร่วมบริการของ บขส. เท่านัน้
2.2.1.2 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ ปตท. และ
ผู้ประกอบการเอกชน ทัง้ นี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ สถานี
บริการที่ ปตท. ลงทุนและบริหารเอง สถานีบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงาน
ภายใต้ช่อื ปตท. และสถานี บริการที่ผปู้ ระกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้ช่อื ของ
ผู้ประกอบการเอกชนเอง โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการสร้างสถานี บริการต้อง
ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผู้ค้าตามมาตรา 11 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และทา
สัญญาซื้อขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึง่ เป็ นผู้จาหน่ ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทย
นอกจากนี้ คุณสมบัตแิ ละมาตรฐานการก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ
จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดและการควบคุม ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จาก
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการทีม่ มี ากกว่า 10 ปี บริษทั ฯ
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จึงได้รบั ความไว้วางใจจาก ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนให้ดาเนินการออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการมาแล้วมากกว่า 250 แห่งทัวประเทศ
่

สถานีบริการทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบและก่อสร้างให้ ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน

2.2.1.3 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ในสถานีตามแนวท่อ (Conventional Station) โดยก๊าซธรรมชาติท่มี าจากแนวท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจะถูกนามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซธรรมชาติท่มี คี ุณภาพเหมาะสมกับยาน
ยนต์ซง่ึ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2.2.1.4 บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการบารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานีบริการ โดยทีมงาน
ทีม่ ปี ระสบการณ์และช่างเทคนิคเฉพาะทาง การให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาสถานีบริการ
ครอบคลุมถึงการให้บริการบารุงรักษาสถานีตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการ
ให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน บริษทั ฯ จะทาสัญญากับผูป้ ระกอบการ
สถานีเพื่อกาหนดขอบเขตการให้บริการและระยะเวลาการดาเนินงาน รายละเอียดการให้บริการ
รวมถึงระยะเวลาการให้บริการสาหรับการซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉิน อีกทัง้ บริษทั ฯ มีสานักงาน
บริการครอบคลุมพืน้ ทีท่ ุกภาคส่วนในประเทศไทยเพื่อการให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว และทันต่อ
สถานการณ์ และจัดตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา (Call center) ทีเ่ บอร์ 02-705-7000
เพื่อให้ผปู้ ระกอบการสถานีสามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
2.2.1.5 บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผปู้ ระกอบการเอกชน ซึง่ การให้บริการ
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดาเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงาน
ประจาสถานี และการบารุงรักษาสถานีบริการ โดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานีบริการ
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ตงั ้ ของสถานีบริการนัน้ ๆ
ในส่วนของสถานีบริการ สาขาวิภาวดีและสาขาบางนาจะเป็ นการให้บริการกับลูกค้าทัวไป
่
ทัง้ รถยนต์สว่ นบุคคล รถขนส่ง และรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากสถานีบริการทัง้ 2 แห่ง
ตัง้ อยู่ในกรุงเทพมหานครบนถนนเส้นทางสายหลักในการคมนาคมขนส่ง จึงสามารถ
ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย ในส่วนของสถานีบริการ สาขาพิษณุ โลกและสาขา
กาแพงเพชรเป็ นสถานีบริการทีร่ องรับการให้บริการให้แก่รถบริการสาธารณะและรถร่วม
บริการของ บขส. เท่านัน้
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ มี 2 กลุ่ม ได้แก่


บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ปตท. เป็ นลูกค้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทย และมีความ
ต้องการสร้างสถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station) และสถานีลูก
(Daughter Station)



ผูป้ ระกอบการเอกชน
ผูป้ ระกอบการเอกชนทีล่ งทุนก่อสร้างสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า ปตท.
หรือเครื่องหมายการค้าอื่น

3. บริ การออกแบบและก่ อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยาน
ยนต์
ลูก ค้า เป้ า หมายของการให้บ ริก ารออกแบบและก่ อ สร้า งสถานี ป รับ ปรุ ง คุ ณภาพก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ได้แก่ สถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station)
4. บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่


บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างจาก ปตท. ในการดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุง
ระบบของสถานีบริการ



ผูป้ ระกอบการเอกชน
ผูป้ ระกอบการเอกชนเป็ นลูกค้าทีบ่ ริษัทฯ ได้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มนี้ใ ห้เป็ นผู้ดูแล ซ่อมแซม
บารุงรักษา และปรับปรุงระบบของสถานีบริการ
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5. บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
การให้ บ ริก ารด้ า นการบริห ารจัด การสถานี บ ริก ารเป็ น การให้บ ริก าร แก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า
ผูป้ ระกอบการเอกชน
2.2.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ อย่างมีคุณภาพและให้
ความสาคัญในการเลือกใช้สนิ ค้าที่มมี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับและน่ าเชื่อถือ ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้
1. การเป็ นผูน้ าด้าน NGV อย่างครบวงจร
บริษทั ฯ เป็ นผูช้ านาญด้านธุรกิจ การให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV อย่างครบวงจร
แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีสถานีบริการของบริษทั ฯ จานวน 4 แห่งในประเทศ ซึง่
สถานีบริการจานวน 2 แห่งเป็ นสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามราช” และ
สถานีบริการอีกจานวน 2 แห่งเป็ นสถานีบริการทีบ่ ริษทั ฯ บริหารจัดการให้แก่ บขส. อีก
ทัง้ บริษัทฯ ได้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ให้บริการออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ให้บริการบารุงรักษาสถานี
บริการ รวมถึงการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการ ทัง้ นี้ การให้บริการด้าน NGV ที่
ครบวงจร ทาให้บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และสามารถ
ขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้
2. คุณภาพของสิ นค้าและการให้บริการ
บริษัทฯ มุ่งเน้ นและให้ความสาคัญ กับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการตัง้ แต่ การ
คัดเลือกสินค้าทีม่ คี ุณภาพ การตรวจสอบสินค้า และขัน้ ตอนการให้บริการโดยบุคลากรที่
ได้รบั การฝึ กอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญในการทางาน และ
สร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานในระดับสากล ทาให้บริษัทฯ ได้รบั ความไว้วางใจและ
ความเชื่อถือจากลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
ธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV มีทงั ้ การให้บริการทัวไปเป็
่
นครัง้ ๆ ได้แก่ สถานี
บริการ และการให้บริการทีม่ กี ารทาสัญญาระยะยาว ได้แก่ ออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊า ซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
บารุงรักษาสถานีบริการ และการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีการ
ใช้บริการของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ลูกค้า โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชดิ สอบถามถึงความพึงพอใจใน
สิน ค้า และการให้บ ริก าร เพื่อ น าไปเป็ น ข้อ มู ล ในการพัฒ นา ปรับ ปรุ ง สิน ค้า และการ
ให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
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2.2.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ราคาขายก๊าซ NGV หน้ าสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามราช” ได้ถูก
กาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งราคาขายก๊าซ
NGV ทีป่ ระกาศนัน้ จะปรับเปลีย่ นตามภาวะเศรษฐกิจและความจาเป็ นด้านพลังงานเป็ น
หลัก
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุน จากรูปแบบการ
ก่ อ สร้ า ง มู ล ค่ า ของเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ท่ีติ ด ตัง้ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ล
ระยะเวลาในการก่อสร้า ง และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ในการดาเนิน การก่อสร้างสถานี
บริการ รวมถึงอัตรากาไรที่เหมาะสม ทัง้ นี้ งานออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ส่วน
ใหญ่จะมาจากการเข้าประมูลราคาโดยตรงกับเจ้าของสถานีบริการ ดังนัน้ การกาหนด
ราคาของการให้บริการแต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานทีไ่ ด้รบั และความสัมพันธ์
ของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันได้
3. ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุนจากรูปแบบการ
ก่ อ สร้ า ง มู ล ค่ า ของเครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ท่ีติ ด ตัง้ จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ค วบคุ ม ดู แ ล
ระยะเวลาในการก่อสร้า ง และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ในการดาเนิน การก่อสร้างสถานี
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอัตรากาไรที่เหมาะสม ทัง้ นี้ การกาหนดราคาใน
การให้บริการแต่ ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานที่ได้รบั และความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันได้
4. บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุนของการให้บริการ
จานวนเจ้าหน้าที่ทใ่ี ห้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ และความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ใน
การให้บริการ รวมถึงอัตรากาไรทีบ่ ริษทั ฯ ต้องการจะได้รบั การกาหนดราคาของบริษทั ฯ
ในการให้บริการแต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานทีไ่ ด้รบั และความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันได้
5. บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
การกาหนดราคาของการให้บริการด้านการบริหารสถานีบริการ จะพิจารณาค่าบริหาร
จัดการจากจานวนปริมาณก๊าซ NGV ทีจ่ าหน่ ายได้ในสถานีบริการนัน้ ๆ ซึง่ การกาหนด
ราคาแต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานทีไ่ ด้รบั และความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละ
ราย
2.2.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ บุคคล
ทัวไป
่ และลูกค้าองค์กร โดยบุคคลทัวไปจะเป็
่
นลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานีบริการ ซึ่งสถานี
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บริการของบริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีก่ ารคมนาคมสายหลักทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
จึงเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ เสริมช่องทางการจาหน่ายก๊าซ NGV ของสถานีบริการนัน้ ๆ ในส่วนของลูกค้า
องค์กร บริษัทฯ จะเน้ นให้ทีมงานฝ่ายขายและการตลาดเป็ นผู้ติดต่ อประสานงานกับลูกค้า
โดยตรงเพื่อนาเสนอสินค้าและการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV ได้อย่างครบวงจร
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปจั จุบนั การเลือกใช้เชือ้ เพลิงที่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ กาลัง
ได้รบั การสนับสนุนมากขึน้ ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากปญั หาคุณภาพอากาศ
และปญั หาก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทัวโลก
่
และด้วยคุณสมบัตทิ างฟิ สกิ ส์ของก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้ในยาน
ยนต์พบว่ามีมลพิษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่น ๆ ก๊าซธรรมชาติจงึ เป็ นทางเลือกเชื้อเพลิงหนึ่ง
สาหรับยานยนต์ท่มี ีการใช้อย่ างแพร่ห ลายมากขึ้น และธุ รกิจ ของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับก๊า ซ
ธรรมชาติในยานยนต์ตงั ้ แต่การเปิ ดสถานีบริการ NGV การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ NGV รวม
ไปถึงการให้บริการบารุงรักษาและการบริหารจัดการสถานีบริการ NGV
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก
ในปี 2557 การใช้น้ามันภาคขนส่งทางบกอยู่ทร่ี ะดับ 22,284 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (KTOE) เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนร้อยละ 3.0 ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงทุกประเภท โดยน้ ามันดีเซลมีสดั ส่วน
การใช้สงู สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.5 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก มีการใช้เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยร้อยละ
0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่องจากกลุ่มผูป้ ระกอบการขนส่งส่วนใหญ่ปรับเปลีย่ นมาใช้ NGV
และ LPG แทนน้ามันดีเซล เนื่องจากราคาจาหน่ายก๊าซ NGV และ LPG ภาคขนส่งมีราคาถูกกว่าน้ ามัน
เชือ้ เพลิง ส่งผลให้การใช้ก๊าซ NGV และ LPG ในรถยนต์ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 12.7 และ 10.3 มีการ
ใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 และร้อยละ 11.3 ตามลาดับ
สัดส่วนการใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
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การใช้น้ามันภาคขนส่งทางบกปี 2555-2557

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปริมาณการใช้กา๊ ซ NGV ในประเทศไทย
หากอ้างอิงจากสถิติปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ NGV ของปตท. พบว่าได้มกี ารขยายตัวในปี 2557 ที่
ปริมาณเฉลี่ยประมาณ 268,000 ตันต่อเดือน จากปริมาณเฉลี่ยประมาณ 260,000 ตันต่อเดือนในปี
2556 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.13 เนื่องจาก ก๊าซ NGV ยังมีราคาที่ถูกกว่าเชือ้ เพลิงชนิด
อื่นๆ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จานวนรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยทัง้ จากผูใ้ ช้
รถยนต์เบนซินและดีเซลทีเ่ ริม่ หันมาติดตัง้ ระบบก๊าซ NGV และรถยนต์ทต่ี ิดตัง้ ระบบก๊าซ NGV จาก
โรงงานผูผ้ ลิตโดยตรง (OEM) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประเทศไทยมีปริมาณรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ
NGV ประมาณ 462,414 คัน เทียบกับสิน้ ปี 2556 อยู่ท่ี 438,821 คัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 โดยมี
รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทีต่ ดิ ตัง้ ระบบก๊าซ NGV ในสัดส่วนสูงทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ 55.4 ของจานวน
รถ NGV ทัง้ หมด นอกจากนี้ จานวนสถานีบริการ NGV มีจานวนเพิม่ ขึน้ จาก 490 แห่ง ณ สิน้ ปี 2556
เป็ น 497 แห่ง ณ สิน้ ปี 2557 แบ่งเป็ นสถานีทป่ี ตท. ลงทุนเอง 394 แห่ง และเอกชนลงทุน 103 แห่ง
ครอบคลุม 54 จังหวัด4

ธ.ค. 49
ธ.ค. 50
ธ.ค. 51
ธ.ค. 52
ธ.ค. 53
ธ.ค. 54
ธ.ค. 55
ธ.ค. 56
ธ.ค. 57

เบนซิ น
20,780
47,466
100,309
124,186
158,615
202,149
230,346
246,483
256,101

จานวนรถ NGV (คัน)
ดีเซล
OEM
2,326
390
6,349
2,053
23,182
4,244
28,246
9,591
34,435
32,618
40,061
58,371
42,914
101,597
44,427
147,911
45,585
160,819

รวม
23,496
55,868
127,735
162,023
225,668
300,581
374,857
438,821
462,414

หมายเหตุ: รถ OEM คือ รถยนต์ทผ่ี ลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV โดยตรงจากโรงงาน
ทีม่ า: สถิติ NGV ในประเทศไทย ปี 2549 – 2557 จาก ปตท.
3
4

สถิติ NGV ในประเทศไทยปี 2549 – 2557 จาก ปตท.
รายงานประจาปี 2557 ของ ปตท.
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จานวนสถานี (แห่ง)
102
168
303
382
428
465
483
490
497

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาติมคี วามชัดเจน โปร่งใส และเป็ นธรรมต่อผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติและผู้
ประกอบธุรกิจ จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาจิ ดังนัน้ โครงสร้าง
ราคาก๊ า ซธรรมชาติจึง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ลโดยคณะกรรมการก ากับ กิจ การพลัง งานภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึง่ ตามมติทป่ี ระชุม กพช. ครัง้ ที่ 2/2554 (ครัง้
ที่ 135) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบการกาหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ ดังนี้
PNGV = Pool Gas + S + Tdzone 1+3 + Tc + ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ต้นทุนราคาก๊าซ
โดย ต้นทุนราคาก๊าซ ประกอบด้วย
Pool Gas

ราคาเฉลี่ยเนื้อก๊าซที่จาหน่ ายให้แก่โรงไฟฟ้าของกฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊ าซจากอ่าวไทยที่เหลือ จากการจ่ายให้โรงแยกก๊ าซ
ก๊าซจากพม่าแหล่งยาคานา และเยตากุน ก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ใน
อนาคต มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้านบีทยี ู

S

อัต ราค่ า บริก ารส าหรับ จัด หาและค้ า ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ มีห น่ ว ยเป็ น บาทต่ อ ล้ า นบี ที ยู
ประกอบด้วย
S1 คือค่าใช้จา่ ยสาหรับการจัดหาและค้าส่งก๊าซรวมค่าตอบแทนในการดาเนินการ
S2 คือค่าความเสีย่ งในการรับประกันคุณภาพก๊าซและการส่งก๊าซให้ได้ตามปริมาณที่กาหนด
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่างผู้จดั หาก๊าซและผูผ้ ลิตก๊าซ และสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติระหว่างผูจ้ าหน่ ายก๊าซและผูใ้ ช้ก๊าซ รวมถึงความเสีย่ งอื่นๆ
ั ่ ่ระยอง
อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน Demand Charge สาหรับระบบท่อนอกชายฝงที
(Zone 1) และระบบท่อบนฝงั ่ (Zone 3) มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้านบีทยี ู

Tdzone 1+3
Tc

อัตราค่าบริการส่งก๊าซทางท่อในส่วน Commodity Charge มีหน่วยเป็ นบาทต่อล้านบีทยี ู

โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสถานีแม่และลูก ค่าขนส่งก๊าซจากสถานีแม่ไปยัง
สถานีลกู และค่าการตลาด ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ขนาดและประเภทสถานีบริการ NGV
ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

มาตรการสนับสนุน NGV จากภาครัฐ
จากการทีภ่ าครัฐต้องการส่ งเสริมให้มกี ารใช้ NGV อย่างแพร่หลาย จึงมีการดาเนินการออกมาตรการ
สนับสนุนให้ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ดังนี้
1. การยกเว้นและลดหย่อนอากรจากการนาเข้า
1.1 อุปกรณ์ NGV สาหรับสถานีบริการ ลดหย่อนเหลือร้อยละ 1 (ไม่มกี าหนด)
1.2 เครื่องยนต์ NGV ใหม่ (แบบ Dedicated) ยกเว้นอากรขาเข้า (ไม่มกี าหนด)
1.3 รถโดยสารประเภท Chasis with engine (รวมถึงรถบรรทุกด้วย) ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบทีน่ าเข้ามาCKD จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 0 (ไม่มกี าหนด)
2. การยกเว้นและลดหย่อนภาษีสรรพสามิต
2.1 รถยนต์นงั ่ NGV ทีผ่ ลิตจากโรงงาน (OEM) / รถโดยสาร mini bus (เครื่องยนต์ทไ่ี ม่เกิน 3000
cc.) ลดหย่อนจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 20 (ไม่มกี าหนด)
3. ภาษีป้ายรถยนต์ประจาปี
3.1 รถยนต์ทใ่ี ช้ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงอย่างเดียว (Dedicated / Re-powering) ลดหย่อนเหลือร้อยละ
50 ของอัตราปกติ (ไม่มกี าหนด)
3.2 รถยนต์ทใ่ี ช้ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel) และเชือ้ เพลิงสลับ (Bi – Fuel)
ลดหย่อนเหลือ ร้อยละ 25 ของอัตราปกติ (ไม่มกี าหนด)
4. อื่นๆ
4.1 ผูผ้ ลิต NGV สนับสนุ นผูล้ งทุนในธุรกิจ NGV โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้
สิทธิประโยชน์การลงทุนสูงสุดกับกิจการดังต่อไปนี้ คือ ผูผ้ ลิต NGV engines, parts และ
conversion kit และ ได้รบั การยกเว้นภาษีอากรนาเข้าเครื่องจักรในการผลิต (ไม่มกี าหนด)
ทีม่ า: เว็ปไซด์ของ ปตท. www.pttplc.com

การกาหนดราคาก๊าซ NGV
ปจั จุบนั ราคาก๊าซ NGV เป็ นแบบกึง่ ลอยตัว โดยตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2555 ตลาดมีการทยอยปรับ
ขึน้ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จนราคาขายก๊าซ NGV ถูกตรึงไว้ท่ี 10.50
บาทต่อกิโลกรัมตามมติทป่ี ระชุม กบง. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็ นเวลากว่า 2 ปี จนมีมติ กบง.
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 อนุมตั ปิ รับขึน้ ราคาจาหน่ ายก๊าซ NGV จานวน 1 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ท่ี
11.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทัวไป
่ แต่
ยังคงตรึงราคาก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะตามทีก่ าหนดไว้ท่ี 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่อมาใน
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 มติ กบง. เห็นชอบการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
เพิม่ ขึน้ อีก 1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมอยู่ท่ี 11.50 ต่อกิโลกรัม เป็ นอยู่ท่ี 12.50 บาทต่อกิโลกรัม
ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557 รวมถึงให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะเพิม่ ขึน้
1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมอยู่ท่ี 8.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นอยู่ท่ี 9.50 บาทต่อกิโลกรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 3
ธันวาคม 2557 และล่าสุดในปี 2558 ทีป่ ระชุมกบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เห็นชอบแนวทางการ
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ปรับราคาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลขึน้ อีกในอัตรา 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 12.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 13.00 บาทต่อ
กิโลกรัม และปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะขึน้ ในอัตรา 0.50 บาทต่อ
กิโลกรัม จากเดิม 9.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 10.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตัง้ แต่วนั ที่ 31
มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในปี 2545-2558 (รถยนต์ส่วนบุคคล)
(หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม)

14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

ก.พ.
2545

ก.ค.
2546

ต.ค.
2546

ธ.ค.
2546

มี.ค.
2547

มี.ค.
2555

ก.ค.
2555

พ.ย.
2555

มี.ค.
2556

ก.ค.
2556

พ.ย.
2556

ม.ค.
2558

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ปจั จุบนั การเปิ ดสถานีบริการ NGV ยังคงมีผนู้ าตลาด ได้แก่ ปตท. ทีค่ รองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อย
ละ 80 หากเทียบจากจานวนของสถานีบริการ NGV ทัวประเทศ
่
ลาดับ

ชื่อ

1
2
3

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษทั สยามราช จากัด
(มหาชน)
บริษทั สแกนอินเตอร์ จากัด
(มหาชน)
ผูป้ ระกอบการเอกชนอื่นๆ
รวม

4
5

2555
จานวน1) ร้อยละ
392
81.2
9
1.9
2
0.4

จานวน
392
9
42)

2556

2557

1)

1)

ร้อยละ
80.0
1.8
0.8

จานวน
394
10
42)

ร้อยละ
79.3
2.0
0.8

1

0.2

1

0.2

1

0.2

79
483

16.4
100.0

84
490

17.6
100.0

88
497

17.7
100.0

หมายเหตุ: 1) จานวนสถานีบริการ NGV ทีผ่ ปู้ ระกอบการลงทุน
2) เป็ นจานวนทีร่ วมสถานีบริการ NGV ของ บขส. ทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูล้ งทุนและบริหารจัดการ จานวน 2 สถานี
ทีม่ า: แบบ 56-1 ประจาปี 2555 2556 และ 2557 ของบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) แบบ 69-1
ของบริษทั สแกนอินเตอร์ จากัด (มหาชน)

จากการรณรงค์ของรัฐบาลและองค์กรเอกชนในเรื่องการใช้ก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์ทม่ี คี วามปลอดภัย
สูงและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแทนการใช้น้ามัน ประกอบกับแนวโน้มการปรับราคาลอยตัวของก๊าซ NGV
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ส่งผลให้มผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าสูธ่ ุรกิจเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากจานวนสถานีบริการ NGV ทีเ่ อกชน
เป็ นผูล้ งทุนจานวน 103 แห่ง ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2555 ทีม่ ี
จานวน 91 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินธุรกิจเปิ ดสถานีบริการ NGV จะต้องได้รบั การพิจารณาจาก
ปตท. และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาสาหรับผูต้ ้องการลงทุนโดย ปตท.
1. คุณสมบัตผิ ซู้ อ้ื ก๊าซ NGV
- นิตบิ ุคคล สัญชาติไทย
- ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
- ซือ้ ก๊าซเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับภาคขนส่ง และใช้เองภายในกิจการ หรือในกลุ่มของผูป้ ระกอบการ
ขนส่ง (ไม่ขายปลีก)
2. ทีต่ งั ้ สถานีบริการ NGV อยู่ในตาแหน่ งทีส่ ามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท.
และเป็ นไปตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
3. ความสามารถ และปริมาณก๊าซในระบบท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพียงพอ
การลงทุนในสถานีบริการ NGV จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนทีค่ ่อนข้างสูง โดย ปตท. จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การจัดหาและจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ และเอกชนเป็ นผู้ลงทุ นในกิจการ NGV ตัง้ แต่การ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจากแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. ถึงสถานีควบคุมความดัน และวัดปริมาตรก๊าซ
(M/R Station) การก่อสร้าง M/R Station ซึง่ เป็ นจุดวัดซือ้ ขายก๊าซ การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจาก
M/R Station ถึงสถานีบริการ NGV และการก่อสร้างสถานีบริการ NGV ด้วยข้อกาหนดทางคุณสมบัติ
ของผู้ต้องการลงทุนดังกล่าว ทาให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การ
แข่งขันในธุรกิจสถานีบริการ NGV ยังมีขอ้ จากัดในเรื่องของความเพียงพอของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ี
ปตท. จะสามารถจัดส่งให้ได้
ธุรกิ จออกแบบและก่อสร้าง บริ หารจัดการและบารุงรักษาสถานี บริ การก๊าซธรรมชาติ สาหรับ
ยานยนต์
สาหรับธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบริการบารุงรักษาสถานีบริการ NGV นัน้ ยังมีการ
แข่งขันทีค่ ่อนข้างต่ า เนื่องจากมีผแู้ ข่งขันจานวนน้อยรายทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้าน ประสบการณ์และความ
ชานาญในการก่อสร้างสถานีบริการ NGV ทัง้ นี้ คู่แข่งของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั สแกน อินเตอร์ จากัด
(มหาชน) นอกจากนี้ การเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่จะถูกจากัดในด้านความจาเป็ นที่จะต้องมีเงิน
ลงทุนสูง ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ทเ่ี พียงพอและเป็ นที่ ไว้วางใจของลูกค้า
การบริการทีค่ รบวงจรของบริษทั ฯ ทัง้ การออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและการบารุงรักษาสถานี
บริการ NGV ทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษาฐานลูกค้าได้ดอี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จบริการออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ปจั จุบนั มีบริษัทออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติประมาณ 2 ราย ได้แก่
บริษทั สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั โพลี เทคโนโลยี จากัด5 ซึง่ เป็ นการแข่งขันในระดับต่า
เนื่องจากผูด้ าเนินการจาเป็ นต้องมีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านวิศวกรรม ความเข้าใจใน

5

ข้อมูลจากบริษทั ฯ
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คุณสมบัติข องก๊ า ซธรรมชาติสาหรับ ยานยนต์เ ป็ น อย่ า งดี และความเชี่ย วชาญทางด้า นเทคโนโลยี
วิศวกรรมพลังงานของบุคลากร
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
การปรับขึน้ ของราคาน้ ามันเบนซินและดีเซลมีผลต่อการปริมาณใช้ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งที่เพิม่ ขึน้
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ถึงแม้ สนพ. คาดว่าราคาน้ามันดิบในปี 2558 จะมีราคาเฉลีย่ อยู่ทป่ี ระมาณ 50
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลีย่ ทีส่ งู กว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงครึง่ แรกปี 2557
และมีการขึน้ ราคาของก๊าซ NGV เพื่อให้สะท้อนราคาต้นทุนทีแ่ ท้จริง ทาให้ปจั จุบนั มีราคาเท่ากับ 13.00
บาทต่อกิโลกรัมสาหรับรถยนต์สว่ นบุคคล อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซ NGV ยังคงมีสว่ นต่างจากราคาน้ามัน
ค่อนข้างมาก จึงทาให้การใช้ก๊าซ NGV ในยานยนต์มศี กั ยภาพในการขยายตัวและเป็ นทางเลือกหนึ่งของ
พลังงานเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูข้ บั ขีย่ านยนต์

(หน่วย: ตัน)

(หน่วย:บาทต่อลิตร)
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ห
ปริมาณจาหน่าย NGV
ราคาเบนซิน 95 เฉลีย่
ราคาดีเซลเฉลีย่
ม
า
ยเหตุ: 1) ราคาเบนซิน 95 เฉลีย่ และราคาดีเซลเฉลีย่ ใช้ราคาขายปลีกน้ ามันในกรุงเทพมหานครเฉลีย่ ของแต่ละปี
ทีม่ า: ปริมาณจาหน่าย NGV จาก ปตท. และราคาน้ ามันจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความปลอดภัยจากการขับขีร่ ถยนต์เป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนต่างให้ความสาคัญ ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ คี วาม
ปลอดภัยสูง เมื่อรัวไหลจะลอยสู
่
งขึน้ ไปทันที และมีอุณหภูมติ ิดไฟที่สงู ทีส่ ุดเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงอื่นๆ
ซึง่ ทาให้การลุกไหม้เองเกิดขึน้ ได้ยาก อีกทัง้ ระบบ NGV เป็ นระบบปิ ด จึงแทบจะไม่มปี ญั หาเรื่องการ
รัวซึ
่ มของก๊าซ หรือการปนเปื้ อนของความชืน้ จนทาให้เครื่องยนต์มปี ญั หา นอกจากนี้ ก๊าซ NGV เป็ น
เชือ้ เพลิงสะอาด เมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามันเชือ้ เพลิง เช่น เบนซินและดีเซล ทีเ่ ป็ นผลให้รถยนต์ผลิตไอ
เสีย ซึง่ ประกอบไปด้วยฝุน่ ละออง และก๊าซพิษต่างๆ ในปริมาณมาก แต่ก๊าซ NGV มีคุณสมบัตเิ ผาไหม้ท่ี
สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงอื่น ทาให้มปี ริมาณฝุ่นละอองและก๊าซพิษทีป่ ล่อยออกมาค่อนข้างต่ า โดยจากการ
ทดสอบของ TNO Road-Vehicles Research Institute (Holland) พบว่าหากใช้ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิง
จะสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ได้ถงึ ร้อยละ 60 และลดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) ได้รอ้ ยละ 13 เมื่อเทียบกันน้ามันเบนซิน6
6

เรื่อง NGV ดีหรือด้อยอย่างไร…น่าดึงดูดแค่ไหนสาหรับผูใ้ ช้รถ จาก SCBEIC
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงสาหรับยานยนต์แต่ละประเภท
ข้อเปรียบเทียบ
สถานะ

NGV
เป็นก๊าซ

น้าหนัก

เบากว่าอากาศ ไม่ม ี
การสะสมเมือ่ เกิด
การรัวไหล
่
5.0-15.0%

ขีดจากัดการติ ดไฟ
(Flammability limit %
โดยปริ มาตร)
อุณหภูมิติดไฟ

LPG
เป็นก๊าซ และเก็บใน
รูปของเหลว ทีค่ วาม
ดัน 7 บาร์
หนักกว่าอากาศ

เบนซิ น
เป็นของเหลว

ดีเซล
เป็นของเหลว

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

2.0-9.5%

1.4-7.6%

0.6-7.5%

481 oC

275 oC

250 oC

650 oC

ทีม่ า: NGV Focus จาก ปตท. ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557

ปจั จุบนั จานวนสถานีบริการ NGV ยังมีปริมาณน้อยซึง่ เท่ากับ 497 แห่ง ในขณะทีจ่ านวนสถานีบริการ
7
น้ ามันเชือ้ เพลิงมีสงู ถึงประมาณ 24,213 แห่งทัวประเทศ
่
(จานวนสถานีบริการทีม่ าจดทะเบียนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557) ซึ่งสะท้อนถึงช่องทางการขยายสถานีบริการ NGV ทีม่ อี กี มากในธุรกิจดังกล่าว
นอกจากนี้ ภายในปี 2558 ปตท. ได้เตรียมแผนเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผใู้ ช้รถ NGV ให้ทวถึ
ั่ ง
โดยการเร่งขยายสถานีบริการ NGV และเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างสถานีตามแนวท่อส่งก๊าซเพื่อ
รองรับรถโดยสาร NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในอนาคต รวมทัง้ ปรับรูปแบบ
สถานี บ ริก ารนอกแนวท่ อ มาเป็ น สถานีบ ริก ารตามแนวท่ อ ตามโครงการก่ อ สร้า งระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติในส่วนภูมภิ าค ซึง่ คาดว่าจะสามารถให้บริการก๊าซ NGV แก่ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ ได้อกี 140 ตันต่อวัน
การเพิม่ จานวนสถานีบริการของ ปตท. จะส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์ติดอุ ปกรณ์ก๊าซ NGV สามารถเข้าถึง
แหล่งเติมก๊าซ NGV ได้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้ 8
จานวนสถานี บริการน้ามันเชื้อเพลิ ง และสถานี บริการ NGV
(หน่วย: สถานี)
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ทีม่ า: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
7
8

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ข่าว PTT เร่งขยายปมั ๊ NGV, www.kaohoon.com
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2556
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง

2557

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สาหรับรถขนส่งเชิงพาณิชย์ทม่ี กี ารเดินรถโดยสารทีม่ เี ส้นทางทีแ่ น่นอน หรือมีแผนการขนส่งสินค้าไปยัง
จุดต่างๆ อย่างชัดเจน นิยมใช้ก๊าซ NGV เนื่องจากผูป้ ระกอบการด้านขนส่งเชิงพาณิชย์สามารถวางแผน
หรือกาหนดพื้นที่ท่จี ะเข้าใช้บริการสถานีบริการ NGV ได้ จึงไม่ได้รบั ผลกระทบในการเข้าถึงสถานี
บริการที่มีจานวนค่อนข้างน้ อยในปจั จุบนั รวมถึงการสนับสนุ นต่างๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการเปลีย่ นรถแท็กซี่ LPG เป็ นรถ NGV9 โครงการจัดซือ้ รถเมลล์ NGV ใหม่ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ10 เป็ นต้น จะเป็ นการผลักดันให้รถขนส่งเชิงพาณิชย์ปรับเปลีย่ นมาใช้ก๊าซ NGV มากขึน้
หากในอนาคตมีรถยนต์ทจ่ี ะติดตัง้ ระบบก๊าซ NGV ในจานวนที่สงู ขึน้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจสถานีบริการ
NGV ซึง่ จะสามารถขยายตัวตามปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ NGV ทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ในปจั จุบนั
จ านวนสถานี บ ริก าร NGV ยัง คงมีน้ อ ยเมื่อ เทีย บกับ สถานี บ ริก ารน้ า มัน เชื้อ เพลิง จึง มีโ อกาสที่
ผูป้ ระกอบการสถานีบริการ NGV รายใหม่ต้องการเข้ามาประกอบกิจการในอุตสาหกรรมมากขึน้ ซึง่ จะ
เป็ นผลดีต่อธุรกิจการให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ NGV ทีบ่ ริษทั ฯ จะมีโอกาสได้รบั งาน
อีกทัง้ ลูกค้าที่เคยรับบริการออกแบบและก่อสร้างสถานี อาจว่าจ้างบริษัทฯ ต่อเนื่องไปถึงการบริหาร
จัดการและบารุงรักษาสถานีดว้ ย ซึง่ ทาให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
2.2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
สถานีบริการทัง้ 4 แห่งของบริษทั ฯ เป็ นสถานีลูก (Daughter Station) คือ สถานีทไ่ี ม่ได้ตงั ้ อยู่ใน
บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงต้องรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีแม่ (Mother Station) ก๊าซ
ธรรมชาติจะถูกขนส่งจากสถานีแม่ไปยังสถานีบริการ โดยรถขนส่งก๊าซ เมื่อรถขนส่งมาถึงสถานี
บริการซึ่งโดยปกติก๊าซในรถขนส่งก๊าซมีค่า แรงดันที่ต่ า จาเป็ นต้องเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นโดยผ่าน
เครื่องอัดความดันและเข้าสู่ถงั เก็บก๊าซก่อนเข้าตู้จ่ายก๊าซเพื่อจาหน่ ายให้กบั รถยนต์ท่ใี ช้ก๊าซ NGV
เป็ นเชื้อเพลิง กระบวนการขนส่งก๊าซจากสถานีแม่ไปยังสถานีลูกและการจ่ายก๊าซ NGV ให้กบั
รถยนต์แสดงดังนี้

9

กระทรวงพลังงาน
กองสารนิเทศ ฝา่ ยโฆษกวิเคราะห์ขา่ ว สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

10
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สถานีแม่
(Mother Station)

รถขนส่งก๊าซ NGV

สถานีลูก
(Daughter Station)

หัวจ่ายก๊าซ

ตูจ้ า่ ยก๊าซ

เครื่องอัดความดัน

ถังเก็บก๊าซ

รถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV

กระบวนการจัดหาก๊าซ NGV

สาหรับสถานีบริการ สาขาวิภาวดีและสาขาบางนา บริษทั ฯ ได้ทาสัญญาซือ้ ขายก๊าซ NGV กับ ปตท.
ซึง่ เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทย เป็ นเวลาประมาณ 10 - 20 ปี โดยก๊าซ NGV
จาก ปตท. ถูกขนส่งมายังบริษทั ฯ โดยใช้รถขนส่งก๊าซทีไ่ ด้รบั การตรวจสภาพรถและถังบรรจุก๊าซบน
รถขนส่งอย่างสม่าเสมอ (รายละเอียดสัญญา อ้างอิง ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น) ทัง้ นี้ ใน
ส่วนของสถานีบริการ สาขาพิษณุโลกและสาขากาแพงเพชร บริษทั ฯ เป็ นผูบ้ ริหารจัดการสถานีให้กบั
บขส. เท่านัน้ ดังนัน้ บขส. จึงเป็ นผูท้ าสัญญาซือ้ ขายก๊าซ NGV กับ ปตท. โดยตรง
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการจะให้บริการแก่ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน ในกรณีท่ี
ผูป้ ระกอบการเอกชนมีความประสงค์ทจ่ี ะประกอบธุรกิจสถานีบริการ จะต้องยื่นคาขออนุ ญาตกับ
ปตท. เพื่อก่อสร้างสถานีบริการและเป็ นตัวแทนจาหน่ายก๊าซ NGV ก่อนการดาเนินการก่อสร้าง เมื่อ
บริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างสาหรับงานก่อสร้างสถานีบริการจาก ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนแล้ว
ทีมงานวิศวกรจะดาเนินการศึกษา สารวจพืน้ ที่ก่อสร้าง ออกแบบและกาหนดแผนผัง สถานี และ
วางแผนกระบวนการติดตัง้ อุปกรณ์ ซึง่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการจะจัดซือ้ จากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ การคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการรวมถึง
การก่อสร้าง การกาหนดแผนผังสถานี รวมถึงการวางตาแหน่ งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสถานี
บริการจะอยู่ภายใต้มาตรฐานและการควบคุมตามที่ ปตท. กาหนด ในการก่อสร้างสถานีบริการ
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและควบคุมงานก่อสร้าง บริหารจัดการงานก่อสร้าง วาง
แผนการท างาน ตลอดจนดูแ ลความเรีย บร้อ ยในทุ ก ขัน้ ตอนของการท างาน ในส่ว นเจ้า หน้ า ที่
ปฏิบ ัติก ารงานก่ อสร้า ง บริษัท ฯ จะดาเนิ นการว่า จ้า งก าลังคนจากบริษัท อื่น (Outsource) มา
ดาเนินการในส่วนนี้ เมื่อการก่อสร้างสถานีบริการแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะทดสอบระบบการจ่ายก๊าซ
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NGV และการทางานของอุปกรณ์ท่ตี ิดตัง้ ในสถานีบริการ เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของงานที่ได้
มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
3. ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ในการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ทีมงานวิศวกรจะ
ดาเนินการศึกษา สารวจพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ออกแบบและกาหนดแผนผังสถานี และวางแผนกระบวนการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ ซึง่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติจะจัดซือ้ จาก
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างการก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์ บริษทั ฯ มีบุคลากรทีเ่ ป็ นทีมงานวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและควบคุมงานก่อสร้าง บริหาร
จัดการงานก่อสร้าง วางแผนการทางาน ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในทุกขัน้ ตอนของการทางาน
ในส่ว นเจ้า หน้ า ที่ป ฏิบ ัติก ารงานก่ อ สร้า ง บริษัท ฯ จะดาเนิ น การว่ า จ้า งก าลัง คนจากบริษั ท อื่น
(Outsource) มาดาเนินการในส่วนนี้ เมื่อการก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ
บริษทั ฯ จะทดสอบระบบการทางานของอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ทัง้ หมด เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของงานทีไ่ ด้
มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
4. บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคทีเ่ ป็ นบุคลากรของบริษทั ฯ จะเข้าสารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ทงั ้ หมด
ทีต่ ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ พร้อมทัง้ ประเมินสภาพการใช้งาน และความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยของการใช้งาน และนาเสนอผลการประเมินให้ลูกค้า เพื่อ
พิจารณาซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีท่ี
มีชน้ิ ส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทช่ี ารุดหรือเสียหาย บริษัทฯ จะจัดซือ้ ชิน้ ส่วนนัน้ ใหม่เพื่อเปลีย่ น
ทดแทนชิ้น ส่ ว นเดิม โดยบริษัท ฯ ได้ จ ัด ซื้อ ชิ้น ส่ ว นหรือ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศหลังจากนัน้ ทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคจะดาเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์
นัน้ ๆ ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
ในส่วนของสานักงานบริการบารุงรักษาสถานีบริการ บริษทั ฯ จัดให้มชี ่างเทคนิคประจาอยู่ตลอด 24
ชัวโมง
่
เพื่อรับแจ้งเหตุในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในสถานีบริการ เพื่อให้บริการซ่อมบารุงและ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และทันท่วงที อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มพี นักงาน
ประจาทีศ่ ูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา (Call center) ทีเ่ บอร์ 02-705-7000 ซีง่ สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชัวโมงเช่
่
นกัน
5. บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการ โดยจัดหาบุคลากรในระดับต่ างๆ ได้แก่
ผู้จดั การสถานี พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานระดับปฏิบตั ิการ เพื่อปฏิบตั ิงานใน
หน่ วยงานทุกส่วนของสถานีบริการ รวมถึงการจัดทีมงานทีม่ คี วามชานาญเพื่อให้บริการตรวจสอบ
และซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ
2.2.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV ของบริษทั ฯ ไม่มกี ระบวนการใดทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้าง
สถานีบริการและสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ การขนส่งและจัดเก็บก๊าซ NGV
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บริษัทฯ จึงได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใน
กรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
2.2.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ มีรายละเอียดดังนี้
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
-ไม่ม-ี
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ชื่อโครงการ
งาน ISUZU PACK GAS
งานติดตัง้ ระบบท่อใต้ดนิ และตูจ้ ่าย
ก๊าซ NGV สถานี ปตท.สงวน
ปิโตรเลียม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุร ี
งานออกแบบและก่อสร้างชุดมาตรวัด
มวลก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์

เจ้าของโครงการ
บริษทั อีซซู ุเทคนิคลั เซ็นเตอร์
เอเซีย จากัด
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

เดือน/ปี คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ
มกราคม
2558
เมษายน
2558

บริษทั ยูเนี่ยนบัส เซอร์วสิ
จากัด

มูลค่างาน มูลค่างาน
ทัง้ หมด
ที่เหลือ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
0.80
0.80

เมษายน
2558

1.11

0.77

0.74

0.15

3. ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
-ไม่ม-ี
4. บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ มีงานทีย่ งั ไม่ได้ส่งมอบซึง่ เป็ นงานบารุงรักษาสถานีบริก ารให้แก่ ปตท. และผูป้ ระกอบการ
เอกชนจานวนรวม 47 งานมีมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 604.44 ล้านบาท และมูลค่างานที่เหลือรวมทัง้ สิ้น
310.85 ล้านบาท
5. บริหารจัดการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
-ไม่ม-ี
2.3 กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)
ั ้ ตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และเครื่องอัดอากาศที่
บริษทั ฯ ออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
ใช้ในอุตสาหกรรม และบริษัทฯ เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจในการจาหน่ ายระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas
Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษัทฯ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโดยมีทมี งานวิศวกรที่มคี วามรู้
ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการเลือกใช้สนิ ค้า การคัดเลือกผูผ้ ลิตสินค้า ตลอดจนการ
บารุ งรักษาสินค้า เพื่อเป็ น ประโยชน์ ต่ อกระบวนการทางานและสร้างความปลอดภัย อย่ างสูง สุด ที่ผ่า นมา
บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าทัง้ ด้านการให้บริการทางวิศวกรรมและคุณภาพของสินค้าทีจ่ าหน่ายอย่าง
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ั ๊ ตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 22.31
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก ปี 2555-2557 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจปมอุ
ร้อยละ 13.92 และร้อยละ 9.64 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
2.3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ให้บ ริการด้า นวิศวกรรมในการออกแบบ ให้ค าปรึกษาและคาแนะนาการเลือกใช้ ร ะบบป มั ๊
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์
มากกว่า 30 ปี การให้บริการด้านวิศวกรรมครอบคลุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกในการสอบถามความต้องการ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกประเภทสินค้า การเลือกผูผ้ ลิตสินค้า
การประกอบสินค้า การทดสอบการทางานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
สอบถามความต้องการ
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
ของการใช้งานสินค้า

ออกแบบ
ด้านวิศวกรรม

คัดเลือกประเภทสินค้า
และผูผ้ ลิตสินค้า

ทดสอบการทางาน
ของสินค้า

ส่งมอบสินค้า
ให้กบั ลูกค้า

ประกอบสินค้า

การให้บริการด้านวิศวกรรมของกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม

ในกระบวนการให้บริการออกแบบด้านวิศวกรรม บริษทั ฯ จะเข้าปรึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
ั ๊ ตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
และวัตถุ ประสงค์ของการใช้งานระบบปมอุ
ออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน หลังจากนัน้ บริษทั ฯ จะคัดเลือกประเภทสินค้า ตาม
คุณลักษณะ (Specification) จากผูผ้ ลิตสินค้าชัน้ นาระดับสากลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ และเชื่อถือได้ การสังซื
่ อ้
สินค้าอาจจะสังซื
่ ้อจากผู้ผลิตเพียงรายเดีย วหรือผู้ผลิตสินค้าหลายราย ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั คุณลักษณะที่
ต้องการและการจัดหาสินค้าของผูผ้ ลิตสินค้ารายนัน้ ๆ เมื่อได้รบั สินค้าและส่วนประกอบต่างๆ แล้วจะ
ั ๊ ตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์ วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งมอบให้กบั
นามาประกอบเป็ นระบบปมอุ
ลูกค้าเพื่อนาไปติดตัง้ หลังจากการติดตัง้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการทางานของอุปกรณ์เพื่อให้
มันใจได้
่
ว่าอุปกรณ์นนั ้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อ
ฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้งานและการบารุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการใช้งาน
ทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยอย่างสูงสุด
ั ๊ ตสาหกรรมและ
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบและจาหน่ายสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบปมอุ
ระบบอุ ป กรณ์ วิศ วกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง เครื่อ งอัด อากาศที่ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรม และระบบอุ ป กรณ์ Gas
Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า โดยสินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมเป็ นอุปกรณ์ทช่ี ่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิดไปยังของไหล เพื่อทาให้ของ
ปมอุ
ไหลเคลื่อนที่หรือถ่ายเทจากตาแหน่ งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่ งหนึ่งซึ่งอาจเป็ นตาแหน่ งทีอ่ ยู่สูงกว่า

ส่วนที่ 2.2.2 - หน้า 38

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หรือตาแหน่ งในระยะทางทีไ่ กลออกไป เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ของโรงงาน
ั ๊ ตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมีรายละเอียดดังนี้
อุตสาหกรรม ปมอุ
 ปัม๊ Gear
ั๊
ปมั ๊ Gear เป็ นปมใบพั
ดที่มเี ฟื องภายในซึ่งสามารถสร้างแรงดันได้สูงในการส่งของเหลวที่มี
ความใสถึงหนืดมาก เช่น น้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG)
น้ามัน ยางมะตอย เป็ นต้น

 ปัม๊ Sanitary
ั ๊ ดทีม่ ผี วิ ขัดเรียบ ใช้สาหรับส่งของเหลวทีม่ คี วามสะอาดและปราศจาก
ปมั ๊ Sanitary เป็ นปมใบพั
การปนเปื้ อน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคและ
บริโภค เป็ นต้น

 ปัม๊ Screw
ั๊
ปมั ๊ Screw เป็ นปมใบพั
ดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกลียวตัง้ แต่ 1 สกรูไปจนถึง 5 สกรู จึงสามารถสร้าง
แรงดันได้ค่อนข้างสูงในการสูบจ่ายของเหลวที่มลี กั ษณะใสและไม่มตี ะกอน ได้แก่ น้ ามันทุก
ชนิด ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานผลิตน้ามันและก๊าซ
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 ปัม๊ และระบบสูญญากาศ (Vacuum Pump & System)
ั๊
ั๊
ปมและระบบสู
ญญากาศเป็ นปมใบพั
ดที่ทาหน้ าที่ดูดอากาศออกและสร้างแรงสุญญากาศใน
ระบบ ลดแรงดันในกระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้

 ปัม๊ Diaphragm
ั ๊ กสูบทีส่ ่งถ่ายของเหลวทีม่ คี วามใสถึงหนืด และของเหลวทีม่ ตี ะกอน
ปมั ๊ Diaphragm เป็ นปมลู
หรือสารแขวนลอยโดยใช้แรงดันลมเป็ นตัวขับดันแผ่น Diaphragm จึงสามารถสูบของเหลวไป
ได้ในระยะทางไกลและควบคุมปริมาณการส่งของเหลวได้ในสัดส่วนทีแ่ ม่นยาทุกครัง้ ของการสูบ
ั๊
ป มประเภทนี
้ ส ะดวกในการติ ด ตั ง้ เนื่ อ งจากใช้ พ้ื น ที่ น้ อ ย ทนทานต่ อ การใช้ ง านและ
สภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็ นอย่างดี ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี แท่นขุด
เจาะน้ามัน โรงงานเซรามิก โรงงานอาหารและยา โรงงานผลิตสีทุกชนิด เป็ นต้น

 ปัม๊ Process Metering
ั ๊ กสูบทีค่ วบคุมปริมาณการส่งของเหลวในสัดส่วนทีแ่ ม่นยาและ
ปมั ๊ Process Metering เป็ นปมลู
เท่ากันทุกครัง้ โดยสูบของเหลวที่มีความใสโดยเฉพาะสารเคมีท่มี ีการกัดกร่อนรุนแรงหรือ
สารเคมีทใ่ี ชัในกระบวนการผลิตเช่น สารเคมี หัวเชือ้ สี เป็ นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี
แท่นขุดเจาะน้ามัน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตอาหาร เป็ นต้น
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 ปัม๊ Process Centrifugal
ปมั ๊ Process Centrifugal ทางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดทีไ่ ด้รบั พลังงานจากเครื่องยนต์
หรือมอเตอร์ไฟฟ้าทาให้เกิดความเร็วและแรงดันในการส่งของเหลวทีใ่ สได้ในปริมาณมาก ส่วน
ใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี

2. เครือ่ งอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องอัดอากาศเป็ นอุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีส่ ่งอากาศเข้าไปในระบบและสร้างแรงดันให้สงู กว่าแรงดัน
บรรยากาศ ใช้ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ต้ อ งการเพิ่ม อากาศหรือ ออกซิเ จนในกระบวนการ
ดาเนินงาน เช่น โรงบาบัดน้าเสีย โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
่ เป็ นต้น

3. ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้ า
ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor มีหลักการทางานโดย Gas Compressor จะ
ดูดอากาศจากบรรยากาศแล้วอัดเพิม่ ความดันให้สงู ขึน้ ซึง่ อากาศจะเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ผสมกับก๊าซ
ทีเ่ ป็ นเชือ้ เพลิง ผลจากการเผาไหม้จะได้ก๊าซร้อนทีม่ อี ุณหภูมแิ ละความดันสูง ก๊าซร้อนนี้จะเข้าสู่
Gas Turbine ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานความร้อนให้เป็ นพลังงานกลในรูปของการหมุนเพลาเพื่อ
ไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ในโรงไฟฟ้า
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ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัด
บริษทั ฯ รับประกันคุณภาพของระบบปมอุ
อากาศที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับ
โรงไฟฟ้า เป็ นระยะเวลา 1 ปี
2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.3.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ั ๊ ตสาหกรรมของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้ า
กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้าเป็ นกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษัท ซึ่งเป็ น
ั ๊ ตสาหกรรม หรือระบบอุปกรณ์ วศิ วกรรมที่
โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ ระบบปมอุ
เกีย่ วข้อง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงเหมือง
แร่ โรงงานปิ โตรเคมี โรงงานผลิตอาหารและยา โรงไฟฟ้า เป็ นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะติดต่อ
สังซื
่ อ้ สินค้ากับบริษทั ฯ โดยตรง
2. กลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมา
กลุ่ ม ลู ก ค้า ผู้ร ับ เหมาเป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ร ับ งานโครงการจากโรงงานอุ ต สาหกรรมและ
โรงไฟฟ้าโดยตรง ผูร้ บั เหมาจะสังซื
่ อ้ สินค้าจากบริษทั ฯ เพื่อนาไปติดตัง้ ในงานโครงการ
2.3.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษัทฯ มุ่งเน้นการออกแบบและจาหน่ ายสินค้าที่มคี ุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงให้
คาแนะนาด้านวิศวกรรมและการให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
ั ๊ ตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดและ
บริษทั ฯ เป็ นผูน้ าในธุรกิจระบบปมอุ
การแข่งขัน ดังนี้
1. การให้บริการด้านวิ ศวกรรม
บริษัทฯ มีทมี งานวิศวกรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศที่
เกีย่ วกับระบบปมอุ
ใช้ในอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor โดยทีมงานวิศวกรจะ
ให้คาแนะนาด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้า ตัง้ แต่ ขนั ้ ตอนแรกในการสอบถามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การออกแบบ การเลือกประเภทอุปกรณ์ การเลือกผูผ้ ลิตสินค้า
การประกอบสินค้า การทดสอบการทางานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
เพื่อเป็ นประโยชน์ ในด้านการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยอย่างสูงสุด การ
ให้บริการด้านวิศวกรรมของบริษทั ฯ จึงเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความแตกต่างของการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างบริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การให้บริการหลังการขาย
บริษทั ฯ มีทมี งานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น บริการอบรมและแนะนาการใช้งาน
ของสินค้า การบริการตรวจสอบการเดินระบบ การแนะนาดูแลรักษาสินค้า เป็ นต้น ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบปมั ๊
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อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์ วิศวกรรมที่เ กี่ยวข้องที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. การได้รบั ความไว้วางใจในการให้บริการ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรม
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
ที่เกี่ยวข้อ ง เครื่อ งอัดกาศที่ใช้ในอุ ตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas
Compressor เป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ด้ว ยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ั ๊ ตสาหกรรรม จึงเป็ นสิง่ ที่
ประสบการณ์ของบริษทั ฯ ในการเป็ นผูน้ าด้านในธุรกิจระบบปมอุ
สร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่ค้าทางธุรกิ จ
บริษทั ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตสินค้าทีเ่ ป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจ โดยได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดเสมอมา บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และสร้างยอดขายผ่านช่องทางการจาหน่ ายต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการสร้างความ
มันใจทางการค้
่
าให้กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจกับผูผ้ ลิตสินค้า
มากกว่า 10 ราย ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตสินค้ารายอื่นๆ
เพื่อขยายช่องทางการจัดหาสินค้าที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์ทางการค้าทัวไปของ
่
บริษทั ฯ ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัท ฯ มุ่ งเน้ นสร้างความสัม พันธ์ท่ีดีก ับ ลูก ค้าโดยมีทีมงานฝ่า ยขายและ
การตลาดเป็ นผูด้ แู ลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และมีการติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึง
ความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการ เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า
และการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ให้แก่ลกู ค้า
5. การเฝ้ าติ ดตามทิ ศทางและภาวะอุตสาหกรรม
ั ๊ ต สาหกรรมเป็ น ธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การเติ บ โตของโรงงาน
กลุ่ ม ธุ ร กิจ ระบบป มอุ
อุตสาหกรรมในประเทศ ดังนัน้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการติดตามภาวะอุตสาหกรรมอย่าง
สม่ าเสมอจากแหล่งข้อมูล ต่างๆ เช่น ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรของอุตสาหกรรมในกลุ่มต่ างๆ เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว
ทิศทาง แนวโน้ ม และการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ กลุ่ม ธุร กิจ ระบบป มั ๊
อุตสาหกรรม อีกทัง้ บริษทั ฯ มีพนักงานขายทีส่ ามารถเข้าถึงโรงงานอุสาหกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโต เพื่อนาเสนอการขายสินค้าและการให้บริการของบริษทั ฯ
2.3.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนของสินค้า และงานวิศวกรรม
บวกอัตรากาไรทีเ่ หมาะสม (Cost plus pricing) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึง ลักษณะ
การให้บริการด้านวิศวกรรม ปจั จัยด้านอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด ปริมาณการสังซื
่ อ้
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้า นราคากับ บริษัท อื่น ในอุ ต สาหกรรรมเดีย วกัน ตลอดจน
สถานการณ์ และภาวะอุต สาหกรรมในขณะนัน้ ทัง้ นี้ อัตรากาไรในคาสังซื
่ ้อแต่ ละครัง้ อาจมี
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ปรับเปลีย่ นหรือยืดหยุ่นได้ เพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้
รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
2.3.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษัทฯ มีช่องทางการจาหน่ าย 2 ช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ช่องทางการจาหน่ ายให้แก่ผใู้ ช้งานโดยตรง
ผู้ใช้งานโดยตรงเป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์จากระบบปมั ๊
อุ ต สาหกรรม และระบบอุ ป กรณ์ วิศ วกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง เครื่อ งอัด อากาศที่ใ ช้ใ นงาน
อุตสาหกรรม ระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า ในการดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ ด้วยชื่อเสียงของบริษทั ฯ ที่เป็ นที่ยอมรับ จึงได้รบั ความไว้วางใจจาก
ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในการติดต่อสังซื
่ อ้ สินค้าโดยตรงกับบริษทั ฯ
มาอย่างต่อเนื่อง
บริษทั ฯ มีทมี งานฝา่ ยขายและการตลาดทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และสามารถเข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงานฝา่ ยขายและการตลาดจะเข้าพบกับลูกค้าและ
น าเสนอสิน ค้า ข้อ มู ล รายละเอีย ดเกี่ย วกับ สิน ค้า ให้ ต รงกับ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ั ๊ ตสาหกรรมยังเป็ นส่วนสาคัญในการสร้าง
ประกอบกับชื่อเสียงของบริษทั ในธุรกิจระบบปมอุ
ช่องทางจาหน่ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั
2. ช่องทางการจาหน่ ายผ่านผูร้ บั เหมา
ผูร้ บั เหมาเป็ นผูท้ ร่ี บั งานจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าโดยตรง โดยส่วนของงาน
ั ๊ ต สาหกรรมหรือ ระบบอุป กรณ์ วิศ วกรรมที่เกี่ย วข้อ ง ผู้ร ับเหมาจะว่ า จ้า งให้
ระบบป มอุ
บริษทั ฯ ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ ในส่วนนี้ ซึง่ ช่องทางการจาหน่ ายนี้จะเป็ นช่องทางที่
ทาให้บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้
2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิ จไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แสดงรายละเอียดดังนี้
(% YOY)
GDP (ณ ราคาคงที)่
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที)่
ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที)่
ภาคเอกชน
ภาครัฐบาล
มูลค่าการส่งออกสินค้า
มูลค่าการนาเข้าสินค้า
เงินเฟ้อ
อัตราการว่างงาน

2556
ทัง้ ปี
2.9
-2.0
-2.8
1.3
1.1
0.3
4.9
-0.2
-0.5
2.2
0.7

Q1
-0.5
-9.3
-7.4
-16.6
-1.9
-3.0
4.2
-0.8
-14.8
2.0
0.9
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Q2
0.4
-6.9
-7.0
-6.7
0.5
0.2
1.9
0.4
-11.8
2.5
1.0

2557
Q3
0.6
2.9
3.9
-0.8
1.9
2.2
0.4
-1.7
-0.8
2.0
0.8

Q4
2.3
3.2
4.1
-0.3
2.4
1.9
5.5
1.5
-5.7
1.1
0.6

ทัง้ ปี
0.7
-2.8
-1.9
-6.1
0.7
0.3
2.8
-0.3
-8.5
1.9
0.8

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขน้ึ จากการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตร
มาสทีแ่ ล้ว โดยเศรษฐกิจทัง้ ปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.7 การขยายตัวไตรมาสที่ 4 นี้มแี รงขับเคลื่อนหลัก
มาจากการส่งออกสินค้าและภาคท่องเทีย่ ว รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐ ถึงแม้การใช้จ่ายภาคเอกชนแผ่วลง
บ้าง ทัง้ นี้ การเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงต้นปี งบประมาณสาหรับด้านชลประทาน การคมนาคมและ
การขนส่ง ส่ง ผลให้ก ารผลิต ภาคอุต สาหกรรมและภาคบริก ารฟื้ น ตัว ขณะที่การบริโ ภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสทีแ่ ล้ว เนื่องจากธุรกิจยังรอประเมินความ
ชัดเจนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ การใช้จ่ายของครัวเรือน
ขยายตัวในอัตราต่าตามการลดลงของราคาพืชผลทีส่ าคัญ ประกอบกับภาระหนี้สนิ ครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
การให้สนิ เชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ทล่ี ดลง ส่งผลกระทบต่ออานาจซือ้
ของประชาชน ท าให้ผู้บ ริโ ภคบางส่ว นชะลอการจับ จ่ า ยใช้สอยลงในไตรมาสนี้ สาหรับ การลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.1 ซึง่ ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.9 เนื่องจากการฟื้ น
ตัวของอุปสงค์ทงั ้ ในและต่ างประเทศยังไม่ชดั เจน ประกอบกับความคืบหน้ าในการลงทุ นโครงสร้า ง
พืน้ ฐานของภาครัฐยังอยู่ในระยเริม่ ต้นและการลงทุนเพื่อขยายกาลังการผลิตและการก่อสร้างในช่วงเวลา
ดังกล่าวยังมีไม่มากนัก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2558 คาดการว่าจะมีการปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยมีปจั จัยสนับสนุ นดังนี้
1.) การฟื้ นตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก 2.) การฟื้ นตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว 3.) การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดาเนินโครงการลงทุนที่
สาคัญๆ ของภาครัฐ 4.) การเริม่ กลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตและจาหน่ ายรถยนต์ และ 5.) การ
ลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีขอ้ จากัดจากปจั จัย ดังนี้
1.) ภาคเกษตรยังมีขอ้ จากัดจากการทีร่ าคาในตลาดโลกยังไม่มแี นวโน้มฟื้ นตัวชัดเจน 2.) เศรษฐกิจและ
การเงินโลกยังมีแนวโน้มผันผวน และ 3.) แนวโน้มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่คา้ และคู่แข่ง และ
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้า การบริโภคของครัวเรือน
และการลงทุนรวมมีการขยายตัว (ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และธนาคารแห่งประเทศไทย)
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
ั ๊ ต สาหกรรมและระบบอุปกรณ์ วิศวกรรมที่
เนื่อ งจากบริษัทฯ เป็ นผู้อ อกแบบและจ าหน่ ายระบบป มอุ
เกี่ย วข้ อ งอื่น ๆ ที่ใ ช้ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมเป็ น หลัก ดัง นั น้ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ จึง มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของจานวนโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ มีการเติบโตทีส่ อดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรม (Thai Industrial Sentiment Index: TISI) แต่จะมี
ความผันผวนมากกว่า โดยหากความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมขยายตัว การเติบโตของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมจะมากกว่าและรุนแรงกว่า ในทางกลับกันหากความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมเริม่ หดตัว การ
ลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมจะชะลอลงมากกว่า นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมยังมีการ
เคลื่อนไหวทีส่ มั พันธ์กบั ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทาโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 89.96 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสทีผ่ ่านมา ทีม่ คี ่าเฉลีย่
เท่ากับ 88.2 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2556 ทีม่ คี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 90.5 การทีด่ ชั นียงั อยู่ระดับ
ต่ ากว่า 100 แสดงว่า ความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดนี ัก อย่างไรก็ตาม ดัชนีความ
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เชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2557 มีค่าสูงสุดในรอบ 14 เดือนนับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
2556
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
-20.0%
-40.0%
-60.0%

Q1'56

Q2'56

Q3'56

Q4'56

Q1'57

Q2'57

Q3'57

Q4'57

5.4%

2.9%

2.7%

0.6%

-0.5%

0.4%

0.6%

2.3%

การเปลีย่ นแปลงดัชนีความเชือ่ มั ่น
-0.3%
ภาคอุตสาหกรรม (%QoQ)

-2.1%

-2.4%

-0.8%

-5.2%

0.0%

2.8%

2.0%

การขยายตัวของจานวนโรงงาน
(%QoQ)

18.1%

12.3%

0.0%

-38.3%

3.5%

69.2%

3.0%

GDP (%YoY)

21.1%

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุน
สาหรับการลงทุนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) พบว่า ในปี 2557 การลงทุนที่ได้รบั การอนุ มตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจานวนทัง้ สิน้
1,662 โครงการ ลดลงจากปี ก่อนที่มจี านวนโครงการทัง้ สิน้ 2,014 โครงการ อย่างไรก็ตาม จานวน
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก BOI มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2 ไตรมาสติดต่อกันตัง้ แต่ไตรมาสที่ 3 ปี
2557 โดยในปี 2557 มีการเข้าลงทุนในหมวดบริการและสาธารณูปโภคมีจานวนโครงการสูงสุดเท่ากับ
569 โครงการ รองลงมาคือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งมีจานวน 375 โครงการ
และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตรมีจานวน 236 โครงการ หากพิจารณาจากมูลค่าเงินลงทุน
ในปี 2557 มีจานวนทัง้ สิน้ 729,400 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนทีม่ จี านวน 1,026,400 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม มูลค่าการลงทุนในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก BOI มีการขยายตัว 3 ไตรมาสติดต่อกัน ตัง้ แต่ไตร
มาสที่ 2 ปี 2557
จานวนโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ จาก BOI จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
(หน่วย: โครงการ)

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ
อุตสาหกรรมเบาและสิง่ ทอ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง
อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เคมี กระดาษและพลาสติก

2556
ทัง้ ปี
297
46
83
467
322
242

Q2'2557

Q3'2557

Q4'2557

47
10
16
102

37
11
6
80

86
12
10
86

66
17
15
107

2557
ทัง้ ปี
236
50
47
375

40
36

45
26

73
42

71
52

229
156

Q1'2557
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2556
ทัง้ ปี
557
2,014

อุตสาหกรรม
บริการและสาธารณูปโภค
รวม

Q1'2557
198
449

Q2'2557

Q3'2557

Q4'2557

90
295

144
453

137
465

2557
ทัง้ ปี
569
1,662

จานวนเงิ นลงทุนในโครงการที่ได้รบั อนุมตั ิ จาก BOI จาแนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม
(หน่วย:ล้านบาท)

2556
ทัง้ ปี
105,800
49,500
24,200
210,600

อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะ
อุตสาหกรรมเบาและสิง่ ทอ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์ขนส่ง
อิเล็กทรอนิกส์และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เคมี กระดาษและพลาสติก
บริการและสาธารณูปโภค
รวม

100,500
80,400
455,500
1,026,400

Q2'2557

Q3'2557

Q4'2557

5,800
1,000
1,200
12,300

6,000
18,100
300
102,900

31,800
4,900
2,500
29,900

21,000
7,900
8,000
156,900

2557
ทัง้ ปี
64,600
31,900
12,000
302,000

1,800
3,800
8,800
34,800

4,600
2,600
16,100
150,600

62,300
21,700
90,200
243,200

13,100
20,700
73,200
300,800

81,800
48,800
188,300
729,400

Q1'2557

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาพรวมภาวะนิ คมอุตสาหกรรมไทย
อุปทานสะสมพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมปี 2557
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อุปทานพืน้ ที่ในนิ คมอุตสาหกรรมสะสมจาแนกตามทาเลที่ตงั ้ ณ ครึง่ แรกปี 2557

ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและฝา่ ยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย

ในปี 2557 มีพน้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ทัวประเทศประมาณ
่
10,000 ไร่ ทาให้ปจั จุบนั มีอุปทานของ
ทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่ทป่ี ระมาณ 153,200 ไร่ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเป็ นพืน้ ทีห่ ลักของตลาดนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 70.0 ของพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ ประเทศ11 สาหรับการ
เติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาว ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่ า ยังมีความต้องการพื้น ที่ นิค ม
อุตสาหกรรมจากโครงการลงทุนใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในด้าน
สาธารณู ป โภคและเป็ น ฐานที่ตัง้ ของอุ ต สาหกรรมการผลิต สิน ค้า ของบริษัท ชัน้ น าที่สาคัญ ของโลก
นอกจากนี้ การทีป่ ระเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (AEC: ASEAN
Economic Community 2015) ซึง่ ภายใต้สนธิสญ
ั ญาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทาให้
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในหลายประเทศในภูมภิ าคอาเซียนทีน่ กั ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน
ปจั จัยอีกประการหนึ่งทีท่ าให้นักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในประเทศไทย คือ ที่ตงั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของ
ประเทศที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน และด้วยการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยง
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านทีช่ ่วยสนับสนุนกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศให้มคี วามคล่องตัวขึน้
ประกอบกับทีผ่ ่านมา ประเทศไทยได้ทาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS:
Great Mekong Subregion) ซึง่ หนึ่งในหลายๆ กรอบความร่วมมือ เช่น การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง และการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง เป็ นต้น
หากพิจารณาจากพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทย ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า การ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะยังคงอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคกลางและภาคตะวันออกเป็ นหลัก เนื่องจากมีความพร้อม
ในด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานทัง้ ระบบสาธารณู ป โภคและความพร้อ มด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานคมนาคม
นอกจากนี้ การปรับเปลีย่ นนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) จากการส่ง เสริมการลงทุ น ตามการแบ่ง เขตพื้น ที่ เป็ นการส่ง เสริม การให้สทิ ธิป ระโยชน์ ต าม

11

ฝา่ ยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย
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ประเภทกิจการ (Activity-Based Incentives) กับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (MeritBased Incentives) โดยเน้นการส่งเสริมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานและโลจิสติกส์
กลุ่มอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาตร์
กลุ่มพลังงานทดแทนและบริการด้านสิง่ แวดล้อม
กลุ่มบริการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มเทคโนโลยีพน้ื ฐานขัน้ สูง
กลุ่มอุตสาหกรรม Hospitality & Wellness
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปกรณ์การขนส่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โดยส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นอุตสาหกรรมที่มกี ารลงทุนอยู่ในพื้นทีภ่ าคตะวันออกและภาคกลาง ดังนัน้ พืน้ ที่
ดังกล่าวจึงเป็ นพื้นที่ท่นี ักลงทุนให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม การสนับสนุ นของภาครัฐในการพัฒนา
ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณู ปโภค ประกอบกับการวางแผน
ยุทธศาสตร์นโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในภูมภิ าคต่างๆ ให้ชดั เจน จะเป็ นปจั จัยสาคัญให้มกี าร
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่กระจายตัวไปยังจังหวัดยุทธศาสตร์ในภูมภิ าคมากขึน้ เพื่อรองรับกิจกรรม
การค้า การลงทุนระหว่างชายแดน และเพื่อการใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิน่ นัน้ ในอนาคต (ทีม่ า: ศูนย์วจิ ยั กสิกร
ไทย)
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ฯ สามารถจาแนกเป็ นรายอุตสาหกรรมหลักๆ ได้ดงั นี้12
1. อุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ
2. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
3. อุตสาหกรรมพลาสติก
4. อุตสาหกรรมเคมี
5. อุตสาหกรรมอาหาร
6. อุตสาหกรรมเซรามิก
7. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
8. อุตสาหกรรมเหล็ก
9. อุตสาหกรรมยาง
10. โรงไฟฟ้า
ั ๊ ตสาหกรรมจะมีการเติบโตที่ขน้ึ อยู่กบั การเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลายตาม
ธุรกิจระบบปมอุ
ปจั จัยทัง้ ภายในประเทศและต่ างประเทศที่มผี ลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวที่แตกต่างกัน การที่
อุตสาหกรรมหนึ่งชะลอตัวก็สามารถทดแทนด้วยอุตสาหกรรมอื่ นๆ ทีข่ ยายตัวในปี เดียวกัน ซึง่ เป็ นการ
กระจายความเสีย่ งในการดาเนินงาน และทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษายอดขายให้มคี วามสม่าเสมอได้
อย่างต่อเนื่อง
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ภาวะการแข่งขัน
ั ๊ ตสาหกรรมที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในคู่ค้าทางธุรกิจของผู้ผลิต ปมอุ
โดยมีความได้เปรียบทางด้านชื่อเสียงมานานกว่า 10 ปี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทค่ี รอบคลุม
การใช้งานในโรงงานต่างๆ รวมไปถึงการบริการให้คาปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าตัง้ แต่การเลือก
สินค้าทีเ่ หมาะสม จนถึงการทดสอบการใช้งานทีโ่ รงงานทีส่ ร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ โดย
ธุรกิจดังกล่าวมีสภาพการแข่งขันในระดับปานกลาง เนื่องจากนโยบายของผูผ้ ลิตสินค้าส่วนใหญ่จะให้
จาหน่ ายสินค้าผ่านคู่ค้าทางธุรกิจ เพียงรายเดียว หรือมีการแต่งตัง้ คู่ค้าทางธุรกิจ จานวนน้อยราย เพื่อ
หลีกเลีย่ งการแข่งขันกันเอง นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย
ั ๊ ตสาหกรรมทีต่ ้องการ จึงเป็ นการจากัดผู้ผลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับและ
และอาจกาหนดรายชื่อผูผ้ ลิตปมอุ
เป็ นทีร่ จู้ กั ของผูใ้ ช้งาน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีค่แู ข่งเป็ นเพียงรายประเภทผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะการนาไปใช้งาน
ทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น บริษทั มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด บริษทั ยูไนเต็ดแมชชีนเนอร์ร่ี จากัด บริษทั เคเอส
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบ
บี พัมส์
๊ จากัดบริษัท เอ็กมี่ จากัด เป็ นต้น 13 หากผูผ้ ลิตสินค้าใดมีช่อื เสียงในปมอุ
อุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ประเภทใดเป็ นหลักจะได้รบั การยอมรับและมีความต้องการจากลูกค้า
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรม
มากกว่า และหากบริษทั ทีเ่ ป็ น คู่คา้ ทางธุรกิจสาหรับผู้ผลิตปมอุ
อื่นๆ ประเภทใดทีล่ ูกค้าต้องการในโรงงานก็จะมีโอกาสได้รบั งานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุ ปกรณ์ วิศ วกรรมที่
โรงงานอุต สาหกรรมบางแห่ งอาจมีค วามต้องการใช้ป มอุ
เกีย่ วข้องอื่นๆ หลายประเภท ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจบางครัง้ ผูแ้ ข่งขันอาจเป็ นคู่คา้ ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์
จากบริษทั ฯ ได้เช่นกัน
2.3.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ั ๊ ต สาหกรรมด้ ว ยความรู้ ความเชี่ย วชาญและ
บริษั ท ฯ เป็ น ผู้ เ ชี่ย วชาญในกลุ่ ม ธุ ร กิจ ระบบป มอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่
ประสบการณ์ในการให้บริการออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
เกีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor
สาหรับโรงไฟฟ้าจากผู้ผลิตชัน้ นาระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของกลุ่มลูกค้า
โดยบริษทั ฯ จะเข้าพูดคุย ให้คาปรึกษา และให้คาแนะนากับลูกค้าถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของ
ั ๊ ตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อออกแบบสินค้าให้เหมาะสม
การใช้งานระบบปมอุ
กับลักษณะการใช้งาน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้บริการวิศวกรรม ออกแบบ และเลือกสรรสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่
ลูกค้าต้องการ ดังนัน้ คุณภาพของสินค้าและความน่ าเชื่อถือของผู้ผลิตสินค้าจึงเป็ นปจั จัยหลักในการ
พิจารณาการสังซื
่ ้อสินค้า โดยบริษัทฯ สังซื
่ ้อสินค้าที่มาจากผู้ผลิต ชัน้ นาระดับสากลทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้
งานทีเ่ หมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ ทางธุรกิจของบริษทั ฯ และผูผ้ ลิตสินค้า เป็ นสิง่ หนึ่งที่บริษทั ฯ และ
ผู้ผ ลิต สิน ค้า ให้ค วามส าคัญ โดยบริษัท ฯ พิจ ารณาถึง คุ ณภาพและมาตรฐานของสิน ค้า และความ
น่ า เชื่อ ถือ ทางธุ รกิจ อีกทัง้ ผู้ผ ลิต สิน ค้ามีม าตรฐานการคัด เลือ กตัว แทนจาหน่ า ยสิน ค้า จากความรู้
ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงความน่ าเชื่อถือในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมันใจในการ
่
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จาหน่ ายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มีค่คู า้ ทางธุรกิจทีส่ าคัญหลายราย ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

Warren Rupp ประเทศสหรัฐอเมริกา
Viking Pump ประเทศสหรัฐอเมริกา
Xylem Water Systems International ประเทศสหรัฐอเมริกา
ITT Goulds ประเทศสหรัฐอเมริกา
Siemens AG ประเทศเยอรมัน

เมื่อ ได้ร ับ สิน ค้า และส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่สงซื
ั ่ ้อ จากผู้ ผ ลิต สิน ค้า แล้ว บริษัท ฯ จะว่ า จ้า งบริษัท อื่น
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
(Outsource) เพื่อประกอบสินค้าและส่วนประกอบต่างๆ เป็ นระบบปมอุ
วิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปกติจะใช้เวลาในการประกอบสินค้าประมาณ 2-3 วัน หลังจากการประกอบ
สิน ค้า แล้ว เสร็จ บริษัท ฯ จะตรวจสอบคุ ณภาพและความเรีย บร้อยของสิน ค้า ก่ อ นส่ง มอบระบบป มั ๊
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั ลูกค้าเพื่อนาไปติดตัง้ เมื่อการติดตัง้ แล้วเสร็จ
บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการทางานของระบบและอุปกรณ์ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์นนั ้ สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการใช้งานทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
อย่างสูงสุด
2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ั ๊ ต สาหกรรมและระบบวิศ วกรรมที่เ กี่ย วข้อ งของบริษัท ฯ ไม่ มี
การดาเนิ น ธุ ร กิจ จ าหน่ า ยระบบป มอุ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
2.3.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี -
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