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: EPS) โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มธุรกิจสาหรับปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 แสดงดังนี้
รายได้หลัก
1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับ
ยานยนต์
3. กลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม
รายได้หลักรวม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

174.13

16.85

468.91

34.14

1,325.12

59.91

515.13

54.59

60.84
713.40
22.31
191.26
100.00 1,373.57

51.94
13.92
100.00

665.34
221.48
2,211.93

30.08
10.01
100.00

332.79
95.69
943.61

35.27
10.14
100.00

628.56
230.45
1,033.13

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มธุรกิ จก่อสร้างสถานี วดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Metering and Pipeline Transmission)
ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา ก๊าซธรรมชาติมบี ทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากการ
เติบโตของภาวะเศรษฐกิจและการขยายตัวของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ บริษทั ฯ จึงเล็งเห็น
โอกาสทางธุรกิจในการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ กอปรกับบริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรม
งานก่อสร้าง จึงได้ให้บริการงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตงั ้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา ทัง้ นี้ ใน
ปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ 16.85 ร้อยละ 34.14 ร้อยละ 59.91 และร้อยละ 54.59 ของรายได้หลักรวม
ตามลาดับ
2.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ติดตัง้ อุปกรณ์ วดั ปริมาณ
วัดส่วนประกอบและค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการวัดทีจ่ ุดซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
ตลอดทัง้ กระบวนการตัง้ แต่บริเวณแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบก จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อน
เข้าโรงแยกก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าระบบท่อส่งก๊าซ จุดส่งก๊าซธรรมชาติก่อนเข้าโรงไฟฟ้าหรือ
โรงงานอุ ตสาหกรรม รวมถึง การวัด ปริม าณการใช้ป ระโยชน์ จ ากก๊า ซธรรมชาติใ นจุ ด ต่ างๆ ภายใน
โรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างวางระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติสายย่อยในการลาเลียงก๊ าซธรรมชาติมาใช้ป ระโยชน์ ใ นการดาเนิ นกิจกรรมทางธุร กิจ ของ
โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม รูปแบบการให้บริการจะเป็ นลักษณะงานโครงการที่อาศัยทักษะและ
ความชานาญด้านวิศวกรรมอย่างสูงในการก่อสร้างและติดตัง้ อุปกรณ์ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ แต่ละ
งานโครงการจะแตกต่ างกันไปตามลักษณะของงานที่ได้รบั ว่าจ้าง ซึ่งมีทงั ้ รูปแบบการรับงานโครงการ
โดยตรงจากเจ้าของโครงการหรือการรับงานเป็ นผูร้ บั เหมาช่วงจากการว่าจ้างจากผูร้ บั เหมาหลัก
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การก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่เป็ นการวัดทีจ่ ุดซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษทั สารวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติ เช่น บริษทั ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) และ
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด (“เชฟรอน”) และกลุ่มจัดหาและจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ
ได้แก่ บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) และกลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ โรงไฟฟ้า และโรงงาน
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เนื่องด้วย ปตท. เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศไทย ดังนัน้
การกาหนดลักษณะของอุปกรณ์ท่ตี ิดตัง้ ในสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยรวมทัง้ การ
ควบคุมด้านความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยของเจ้าของโครงการเข้ากับ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักจึงอยู่ภายใต้การควบคุม ของ ปตท. ทัง้ นี้ สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติท่ี
บริษัท ฯ ให้บ ริก ารออกแบบและก่ อ สร้า งตามจุ ด ที่มีก ารซื้อ ขาย และภายในโรงไฟฟ้ าหรือ โรงงาน
อุตสาหกรรม แสดงตามแผนภาพดังนี้
แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศ

โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า

แหล่งก๊าซธรรมชาติ
ต่างประเทศและ
นาเข้า LNG
สถานีรวมก๊าซธรรมชาติ
เส้นทางลาเลียงก๊าซธรรมชาติ (ท่อส่งก๊าซสายหลัก)
งานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริการ

การให้บริการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ

ลักษณะของงานทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการสามารถแบ่งได้ 2 ส่วนหลักได้แก่ งานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ การให้บริการแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้
ท่อส่งก๊าซสายหลัก
(2.1)

(1)
ท่อส่งก๊าซสายย่อย

สถานีวดั ก๊าซ
ธรรมชาติ

งานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

(2.2)
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ

โรงงานอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า

งานที่บริ ษทั ฯ ให้บริ การ
(1) งานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อย
(2) งานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
(2.1) ณ จุดซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
(2.2) ภายในโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทบ่ี ริษทั ฯ ให้บริการ
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1. การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนงานการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้าง
วางระบบท่อส่งก๊าซสายย่อยโดยต่อเชือ่ มกับท่อก๊าซสายหลักซึง่ มาจากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ ท่อส่ง
ก๊าซสายหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อลาเลียงก๊าซธรรมชาติไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจในพืน้ ทีท่ ่ี
เป็ นจุดสาคัญต่ างๆ ของประเทศ การวางระบบท่อก๊าซสายหลักไม่ใช่การขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อ
การค้า แต่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังพืน้ ทีห่ ลักของประเทศเท่านัน้ การวางท่อ
ส่งก๊าซสายหลักจะมีระยะทางทีย่ าวจากจังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่ง เมื่อก๊าซธรรมชาติถูกลาเลียงไปยังพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการใช้ก๊าซธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจ จะมีการขนส่งก๊าซธรรมชาติต่อไปยังท่อส่งก๊าซสายย่อย ซึง่ การวางระบบท่อส่งก๊าซสาย
ย่อยจะเชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซสายหลักเพื่อลาเลียงก๊าซธรรมชาติไปยังพื้นที่ท่ตี ้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น การวางระบบ
ท่อส่งก๊าซสายย่อยนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการค้าเป็ นหลัก โดยผูท้ ่รี บั ก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสาย
ย่อยจะต้องชาระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณทีไ่ ด้ใช้ไป
บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม (Detailed Engineering Design) ทีค่ รอบคลุมงาน
ทัง้ 4 ด้านได้แก่ งานโยธา (Civil Work) งานเครื่องกล (Mechanical Work) งานอุปกรณ์ เครื่องวัด
และควบคุม (Instrument Work) และงานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมถึงวางแผนการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเพื่อดาเนินการในส่วนงาน
การเขียนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Draft man) งานก่อสร้างระดับปฏิบตั กิ าร และการจัดเตรียม
เครื่อ งจัก รที่ใ ช้ใ นการก่ อ สร้า งระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ง บริษัท ฯ จะเป็ น ผู้ค วบคุ ม ดู แ ลและ
ตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานโครงการ เพื่อให้การออกแบบและก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของโครงการที่มคี วามประสงค์ใช้ก๊าซธรรมชาติสาหรับการ
ดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะเข้าปรึกษาและเจรจากับ ปตท. เกีย่ วกับการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติและการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทเ่ี ชื่อมโยงจากท่อส่งก๊าซสายหลักเข้าสู่ท่อส่งก๊าซสายย่อยและต่อ
ท่อส่งก๊าซตรงเข้าโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เจ้าของโครงการจะเป็ นผูล้ งทุน สาหรับการ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อย และโอนกรรมสิทธิในส่
์ วนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยนี้
ให้กบั ปตท. เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนดาเนินการขุดเจาะวางท่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ผชู้ านาญการจะเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ตรวจสอบรอยเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยวิธเี อ็กซเรย์ และป้องกันการสึกกร่อนของท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติโดยวิธีการ Cathodic Protection เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ โดยเทคนิคการขุดเจาะวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ดนิ มีดว้ ยกันอยู่ 2 วิธหี ลักๆ ได้แก่
การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดินและการขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้าดิน การเลือกวิธใี นการขุดเจาะวางท่อส่ง
ก๊า ซธรรมชาติจ ะขึ้น อยู่กบั ลัก ษณะภู มิป ระเทศ สภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของสถานที่
รายละเอียดวิธกี ารขุดเจาะสามารถสรุปได้ดงั นี้
1.1 การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้ าดิ น (Open Cut)
การขุดเจาะแบบเปิ ดหน้าดินเป็ นวิธกี ารขุดเจาะทัวไปส
่ าหรับการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้
ดิน โดยใช้รถขุดดินให้เป็ นร่องในลักษณะการเปิ ดหน้าดินให้มขี นาดของความลึกและความยาวที่
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เพียงพอสาหรับการวางท่อส่งก๊าซ เมื่อเปิ ดหน้าดินเรียบร้อยแล้วจึงนาท่อส่งก๊าซวางลงไปในแนว
ท่อทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้ หลังจากนัน้ ทาการฝงั กลบแนวท่อดังกล่าวและปรับสภาพพืน้ ดินให้กลับคืนสู่
สภาพเดิม

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 ูกนามาใช้เมื่อไม่สามารถวางท่อ ส่งก๊าซโดยวิธกี ารขุด
เจาะแบบเปิ ดหน้าดิน (Open cut) ได้ เนื่องจากมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับเส้นทางการวางท่อ เช่น
เส้นทางทีม่ สี งิ่ กีดขวาง บริเวณแหล่งชุมชน ถนน แม่น้า คูคลอง เป็ นต้น

การขุดเจาะแบบไม่เปิ ดหน้าดิน (HDD)

2. การก่อสร้างสถานี วดั ก๊าซธรรมชาติ
บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ และติดตัง้ อุปกรณ์ วดั
ปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ เช่น อัตราการไหล อุณหภูมิ ค่าความดัน
เป็ น ต้ น วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของสถานี ว ัด ก๊ า ซธรรมชาติคือ เพื่อ วัด และควบคุ ม ความดัน ของก๊ า ซ
ธรรมชาติ ก่อ นที่ก๊ าซธรรมชาติจะถู กน าไปใช้ในการดาเนิน กิจ กรรมทางธุ รกิจ ซึ่งสถานี วดั ก๊า ซ
ธรรมชาติจะอยู่ในจุดทีม่ กี ารซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติทุกจุดสาคัญทีเ่ ป็ นจุดรับส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างผู้
ให้บริการก๊าซธรรมชาติและผู้รบั บริการก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ยังให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติในจุดอื่นที่มีการนาก๊าซธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ในโรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อวัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ การให้บริการของบริษทั ฯ ยังครอบคลุมถึง
งานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างห้องควบคุมและระบบปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอร์สาหรับควบคุม
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การทางานของระบบในสถานี วดั ก๊าซธรรมชาติ เพื่อ ให้การวัด ปริมาณ วัดส่วนประกอบ และค่ า
พลังงานของก๊าซธรรมชาติมคี วามถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

สถานีวดั การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

ห้องควบคุมสถานีการวัดการซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติในโรงไฟฟ้า

บริษทั ฯ ให้บริการออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม (Detailed Engineering Design) ทีค่ รอบคลุมงาน
ทัง้ 4 ด้านได้แก่ งานโยธา (Civil Work) งานเครื่องกล (Mechanical Work) งานอุปกรณ์ เครื่องวัด
และควบคุม (Instrument Work) และงานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมถึงวางแผนการก่อสร้าง
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเพื่อดาเนินการในส่วนงาน
การเขียนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Draft man) งานก่อสร้างระดับปฏิบตั กิ าร และการจัดเตรียม
เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ บริษทั ฯ จะเป็ นผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบ
ทุกขัน้ ตอนของงานโครงการ เพื่อให้การออกแบบและก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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ตัวอย่างผลงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทส่ี าคัญของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อโครงการ
โครงการ Zawtika
ประเทศพม่า2

เจ้าของโครงการ/
ผูร้ บั เหมาหลัก
China Petroleum
Pipeline Bureau (CPP)

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม

บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม
จากัด

โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรเี วอลด์

บริษทั ราชบุรเี วอลด์ โค
เจนเนอเรชัน่ จากัด

โครงการโรงไฟฟ้าท๊อป

บริษทั ท๊อป เอสพีพ ี
จากัด

โครงการโรงไฟฟ้าพีพที ซี ี

บริษทั พีพที ซี ี จากัด

ลักษณะการให้บริ การ

ดาเนิ นการโดย

ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
และวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สายย่อย
ก่อ สร้างสถานีว ดั ก๊าซธรรมชาติ
และวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สายย่อย
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
และวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สายย่อย
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
และวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สายย่อย
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ
และวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
สายย่อย

บริษทั ฯ

มูลค่าโครงการ1
(ล้านบาท)
1,073.18

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

312.54

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

270.00

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

264.95

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

227.00

หมายเหตุ
1. มูลค่าโครงการเป็ นมูลค่าตามสัญญาว่าจ้างงานโครงการ
2. โครงการ Zawtika ประเทศพม่า เป็ นโครงการที่ ปตท.สผ. เป็ นเจ้าของโครงการและว่าจ้าง CPP เป็ นผูร้ บั เหมาหลัก และ CPP ได้ว่าจ้างบริษทั ฯ เป็ น
ผูร้ บั เหมาช่วงในงานก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อย

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการลักษณะอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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
บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก 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) อุปกรณ์วดั อัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ
(Flow Meter) และคอมพิวเตอร์ประมวลผลค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติ (Flow Computer) ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นการจาหน่ ายให้แก่ผรู้ บั เหมาโครงการรายอื่นหรือจาหน่ ายให้แก่เจ้าของโครงการโดยตรง
เพื่อติดตัง้ ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ หรือติดตัง้ ทดแทนอุปกรณ์เดิมทีช่ ารุดเสียหายให้กลับมาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้

ทีผ่ ่านมา บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาหรับงานก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการจาหน่ ายอุปกรณ์ในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ การได้รบั รอง
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มาตรฐานดังกล่าว รวมถึงการให้บริการที่มคี ุณภาพและการส่งมอบงานที่ตรงเวลาทาให้บริษัทฯ เป็ นที่
ยอมรับและได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.1.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มผูท้ อ่ี ยู่ในกระบวนการสารวจ ผลิต จัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มย่อยคือ กลุ่มสารวจและขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ปตท.สผ. และ เชฟรอน และกลุ่ม
จัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ 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
จัดหาและจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติซง่ึ เป็ นเจ้าของโครงการ ซึง่
ผู้รบั เหมาหลักจะว่าจ้างบริษัทฯ เป็ นผู้รบั เหมาช่วง (Sub-contractor) สาหรับ งานในส่วน
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กลุ่มผูร้ บั เหมาหลักทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จากเจ้าของโครงการส่วนใหญ่จะเป็ นผู้รบั เหมารายใหญ่ทม่ี คี ุณภาพและความสามารถใน
การรับงาน และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในอุตสาหกรรม
2.1.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยทีมงานจะดาเนินการสารวจหน้างานเพื่อ
วางแผนงานและจัดทาตารางเวลาการทางานในแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบคุณภาพ
ของงานอย่างสม่าเสมอ และรายงานความคืบหน้าของงานแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า
บริษทั ฯ สามารถส่งมอบงานทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานและทันตามระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั ฯ
ยังให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างใกล้ชดิ ในการให้คาแนะนาและอบรมการใช้งานของอุปกรณ์ ทต่ี ดิ ตัง้ ใน
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
สาหรับงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการจาหน่ ายอุปกรณ์ในสถานีวดั
ก๊าซธรรมชาติ จึงเป็ นการสร้างความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจแก่ลกู ค้าตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
จากกลยุทธ์ทางธุรกิจด้านคุณภาพของการให้บริการ และการส่งมอบงานตรงตามเวลาทีก่ าหนด
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาผลงานทีม่ คี ุณภาพอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้า เพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นผูน้ าในธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ
ไทย
2.1.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุนของโครงการจากรูปแบบ
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มูลค่าของอุปกรณ์ตดิ ตัง้ ในโครงการ จานวน
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแลโครงการ ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
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ในการดาเนินโครงการ รวมถึงอัตรากาไรที่บ ริษัทฯ ต้อ งการจะได้รบั ทัง้ นี้ บริษัทฯ รับงาน
โครงการจากการเข้าประมูลราคาโดยตรงกับเจ้าของโครงการหรือการเสนอราคาในส่วนงานการ
รับเหมาช่วงให้แก่ผรู้ บั เหมาหลักทีร่ บั งานจากเจ้าของโครงการโดยตรง ดังนัน้ การกาหนดราคา
การให้บ ริก ารแต่ ล ะครัง้ จะพิจ ารณาถึง ขอบข่า ยของงานโครงการที่ไ ด้ร ับ และอัต ราก าไรที่
เหมาะสมเพื่อให้เป็ นราคาทีส่ ามารถแข่งขันได้
2.1.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษัท ฯ มีทีมงานฝ่า ยวิศวกรและการตลาดเป็ น ผู้ติดตามหาข้อ มูลและรายละเอีย ดการลงทุน ใน
โครงการทีเ่ กีย่ วกับการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อ ส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน การขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและการก่อสร้าง
สถานีวดั ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันในธุรกิจอย่างใกล้ชดิ การรับงานโครงการของบริษทั ฯ จะมาจากการเข้าประมูลราคาโดยตรง
กับเจ้าของโครงการ ซึง่ บริษทั ฯ จะเข้าติดต่อกับเจ้าของโครงการเพื่อทราบถึงความต้องการ ขอบเขต
การให้บริการและเข้าร่วมประมูลราคากับคู่แข่ง รายอื่นๆ หรือเป็ นการรับงานจากการว่าจ้างเป็ น
ผูร้ บั เหมาช่วงจากผูร้ บั เหมาหลักทีไ่ ด้รบั งานโครงการจากเจ้าของโครงการโดยตรง ซึง่ ผูร้ บั เหมาหลัก
ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ร ับ เหมาที่มีคุ ณภาพและความสามารถในการรับ งาน และเป็ น ที่รู้จ ัก กัน ดีใ น
อุตสาหกรรม ทัง้ นี้ จากผลงานทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติดว้ ยคุณภาพและมาตรฐานตามทีก่ าหนด รวมถึงส่งมอบงานทีต่ รงเวลา และสร้าง
ความพึง พอใจให้แ ก่ ลูก ค้ า จึง เป็ น สิ่ง ที่ท าให้บ ริษัท ได้ร ับ การยอมรับ ในการเข้า ร่ ว มประมูลงาน
โครงการ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่ มลูก ค้า ใหม่ จากการแนะนาของกลุ่ม ลูกค้าเดิมของบริษัท ฯ อย่า ง
ต่อเนื่อง
2.1.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ นการให้บริการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ก๊ า ซธรรมชาติแ ละโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติไ ปยัง ผู้ใ ช้ก๊ า ซธรรมชาติใ นการดาเนิ น กิจ กรรมทางธุ ร กิจ เช่ น
โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น ดังนัน้ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจงึ มีความสัมพันธ์กบั การ
ขยายตัวของกลุ่มผูใ้ ช้ก๊าซธรรมชาติดงั กล่าว ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อโอกาสในการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้
การเกิ ดก๊าซธรรมชาติ 1
ก๊าซธรรมชาติเกิดจากซากพืช และซากสัตว์ทส่ี ะสม และทับถมกันเป็ นเวลานานซึ่งประกอบด้วยสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ ได้แก่ อีเทน มีเทน โพรเพน เฮกเซน และเฮปเซน นอกจากนี้ยงั มีสงิ่ เจือปนอื่นๆ เช่น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฮีเลียม ไนโตรเจน และไอน้ า เป็ นต้น โดยทัวไปก๊
่ าซธรรมชาติจะ
ประกอบด้วยก๊าซมีเทนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป และมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นปนอยู่บา้ ง ก๊าซธรรมชาติท่ี
ประกอบด้วยมีเทนเกือบทัง้ หมดเรียกว่า ก๊าซแห้ง (Dry Gas) แต่หากก๊าซธรรมชาติใดมีโพรเพน บิวเทน และ
ไฮโดรคาร์บอนเหลว หรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ เช่น เพนเทน เฮกเทน เป็ นต้น ปนอยู่ในอัตราทีค่ ่อนข้างสูงเรียก
ก๊าซธรรมชาติน้ีว่าก๊าซชื้น (Wet Gas) ก๊าซแห้งนัน้ จะมีสถานะเป็ นก๊าซที่มอี ุณหภูมแิ ละความดันปกติ และ
สามารถใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อบรรจุถงั และขนส่ง
ไปจาหน่ ายต่างประเทศได้ ส่วนก๊าซชืน้ ได้แก่ก๊าซที่มอี งค์ประกอบของโพรเพนและบิวเทน ซึง่ ทัวไปมี
่ ปนอยู่
1

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ประมาณร้อยละ 4-8 จะมีสถานะเป็ นก๊าซทีอ่ ุณหภูมแิ ละความดันปกติเช่นกัน เมื่อแยกโพรเพนและบิวเทนออก
จากก๊าซธรรมชาติและบรรจุลงในถังก๊าซทีม่ คี วามดันประมาณ 7 บาร์จะเรียกก๊าซนี้ว่าก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroluem Gas: LPG)
แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติ 2
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติทม่ี าจาก 3 แหล่ง ได้แก่
1.
2.
3.

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

ก๊าซธรรมชาติและก๊ าซธรรมชาติเ หลวที่ขุดเจาะขึ้นมาได้ ก่ อนจะน าไปใช้ต้อ งผ่ านกระบวนการแยกก๊า ซ
ธรรมชาติก่อนโดยการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกเป็ นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามคุณสมบัติและคุณค่าของก๊าซนัน้ ๆ ก๊าซธรรมชาติสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงด้วยการใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงสาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือในโรงงานอุตสาหกรรม และเมื่อนาไปอัดใส่ถงั ด้วยความดันสูงก็สามารถ
นาไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ได้ เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Venicles:
NGV) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas: CNG)
ปจั จุบนั ปตท. และบริษทั ในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขัน้ ต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
อย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยครอบคลุมตัง้ แต่การสารวจและผลิต การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่สี ุดใน
ประเทศไทย
การประกอบธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ ของกลุ่มปตท.

2

กรมเชือ้ เพลิงพลังงาน กระทรงพลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และจุลสารก๊าซไลน์
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หมายเหตุ: 1) ปตท. ดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ., ปตท. ดาเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติทงั ้ ในและต่างประเทศและ
นาเข้า 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 และนาเข้าใน
รูปของก๊าซธรรมชาติเหลว ทัง้ นี้ ปตท. ในฐานะผู้นาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวได้จดั ตัง้ บริษทั พีทที ี แอลเอ็นจี
จากัดขึน้ เพื่อดาเนินธุรกิจเกีย่ วกับคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) โดยการให้บริการ
รับเรือขนส่ง จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็ นก๊าซธรรมชาติแล้วส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่ อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊า ซ
ธรรมชาติจากแหล่งยาดานา แหล่งเยตากุน และแหล่งซอติกา้ ประเทศพม่า ทีช่ ายแดนไทย-พม่า เข้ากับผูผ้ ลิต
ไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและลูกค้าอุตสาหกรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
(Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 3,528 กิโลเมตร ซึง่ ประกอบด้วยระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,394 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาว
ประมาณ 2,133 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจาหน่ ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ
มากกว่า 500 กิโลเมตร) โดยปจั จุบนั โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ครอบคุลมพื้นที่ภาค
ตะวันออก (จ.ระยอง จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี และ จ.ฉะเชิงเทรา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ภาค
ตะวันตก (จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุร)ี ภาคกลางตอนบน (จ.ลพบุร)ี ภาคกลางตอนล่าง (กรุงเทพมหานคร จ.
นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.พระนครศรีอยุธยา จ. นครนายก และ จ.
สระบุร)ี และภาคใต้ (จ.สงขลา) ซึง่ ภายหลังการลงทุนตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2544-2554 (ปรับปรุงเพิม่ เติม) ครัง้ ที่ 2 จะทาให้กาลังส่งก๊าซธรรมชาติเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมปี ริมาณ
มากขึ้น และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุมพื้นที่ถึงภาคกลางตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.นครราชสีมา) ทีจ่ ะสามารถรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ การลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสง่ ผลให้เกิดเส้นทางการลาเลียงก๊าซธรรมชาติ
ไปยังพืน้ ทีภ่ าคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จะทาให้เกิดความต้องการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานีบริการก๊าซ NGV เป็ นต้น ซึง่ เป็ นการสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการรับงาน
วิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายย่อยเชื่อมต่อ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักและ
พืน้ ทีท่ ่ตี ้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซ
ธรรมชาติในจุดทีม่ ซี อ้ื ขายก๊าซธรรมชาติอกี ด้วย
การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งตัง้ อยู่ท่อี ่าวเมาะตะมะ ประเทศพม่า เข้าสู่ระบบท่อส่ง ก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 จะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ในระดับ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน การรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้าช่วยเสริมศักยภาพด้านพลังงานของไทย รองรับการใช้งาน
ภายในประเทศ รวมทัง้ บรรเทาสถานการณ์ ข าดแคลนพลังงานในกรณี การหยุ ดซ่อ มบารุงของแหล่ง ก๊า ซ
ั ่ นตกได้
ธรรมชาติฝงตะวั
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย

ทีม่ า: รายงานประจาปี 2557 ของ ปตท.

ปตท. ดาเนินการจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติทค่ี รอบคลุมทัง้ การจัดจาหน่ ายให้กบั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผ่านการ
ลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจาหน่ ายให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจาหน่ าย
ก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ทัง้ นี้ ธุรกิจการจัดหา ขนส่ง และจัดจาหน่ าย
ก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมการกากับ
กิจการพลังงานซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ เป็ นผูก้ ากับดูแล3

3

รายงานประจาปี 2557 ของ ปตท.
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

การใช้กา๊ ซธรรมชาติ
ตารางต่อไปนี้แสดงสถิตปิ ริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ เฉลีย่ ต่อวันแบ่งตามรายสาขา ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอื่นๆ และก๊าซธรรมชาติทใ่ี ช้ในยานยนต์ระหว่างปี 2555 –
2557 และเปรียบเทียบช่วง 5 เดือนแรกปี 2557 และ 2558
(หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน)

ม.ค. – พ.ค.
สาขา

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ผลิตไฟฟ้า1)
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ
เชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ (NGV)
การใช้โดยรวม

2,670
628
958
278
4,534

2,695
635
930
307
4,568

2,740
653
960
317
4,669

ปี 2557

ปี 2558

2,681
630
925
315
4,551

2,860
668
947
313
4,789

เปลี่ยนแปลง
(%YoY)
6.7
6.1
2.4
-0.6
5.2

หมายเหตุ: 1) ใช้ใน EGAT, IPP, SPP
ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากตารางข้างต้นพบว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยอยู่ทร่ี ะดับ
4,789 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็ นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยเฉพาะการใช้
ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของการใช้ทงั ้ หมด มีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.7 ซึง่
มีสาเหตุหลักมาจากการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รองลงมาคือการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมสัดส่วนร้อยละ 20.0 ของการใช้ทงั ้ หมด ซึง่ มีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.1 และ
การใช้เป็ นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอื่นๆ สัดส่วนร้อยละ 14.0 ของการใช้ทงั ้ หมด ซึง่ มีการ
ใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 ในขณะทีก่ ารใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ มีการใช้ลดลงร้อยละ 0.6
โดยทีส่ าเหตุหลักมาจากการปรับเพิม่ ราคาขายปลีก NGV โดยราคาขายปลีก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อยู่
ที่ 13.00 บาทต่อกิโลกรัม เป็ นการปรับเพิม่ ขึน้ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่
อยู่ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัม
สัดส่วนการใช้กา๊ ซธรรมชาติ แบ่งตามรายสาขา ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ปี 2558

ร้อยละ
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0
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17
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2552

60
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NGV

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและอื่นๆ

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ผลิตไฟฟ้า

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ มีลูกค้าประเภทโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงกว่าร้อยละ 90 ของลูกค้าทัง้ หมดในธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนัน้ การผลิตและความต้องการใช้ไฟฟ้าจึงเป็ นปจั จัยสาคัญ
อีกประการหนึ่งที่มผี ลต่อการดาเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เนื่องจากหากมีการลงทุนก่อ สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตาม
ความต้องการใช้ไฟฟ้าทีม่ กี ารขยายตัวเพิม่ ขึน้ จะทาให้มคี วามต้องการในสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์
วัดปริมาณ ส่วนประกอบ และค่าพลังงานของก๊าซธรรมชาติท่จี ุดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อรับจ่ายก๊าซจาก
ปตท. มาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึน้
ธุรกิ จไฟฟ้ า
โครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักใน
ด้านการผลิต ซือ้ ไฟฟ้า และจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าแบบขายส่งหลักต่อให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.) ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งที่รบั ซือ้ โดยตรงจาก กฟผ. และผู้ผลิต
เอกชน แหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กฟผ. ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือ IPP
(Independent Power Producer) ผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กหรือ SPP (Small Power Producer) และผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากหรือ VSPP (Very Small Power Producer)
ภาวะการณ์ด้านการผลิ ตไฟฟ้ า
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ประเทศไทยมีกาลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ สิน้ 34,870 เมกะวัตต์ สามารถจาแนกได้
เป็ นพลังงานไฟฟ้าจาก กฟผ. 15,482 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 44.0 รับซือ้ จาก IPP จานวน 13,167
เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.0 รับซือ้ จาก SPP จานวน 3,817 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.0
และนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน 2,404 เมกะวัตต์ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.0 โดยในช่วง 5 เดือนแรกปี
2558 ก๊าซธรรมชาติถูกนามาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในสัดส่วนทีส่ งู ถึงร้อยละ 70.0
สัดส่วนการผลิ ตไฟฟ้ าแยกตามประเภทผูผ้ ลิ ต
เดือน พ.ค. ปี 2558
7%
11%
44%

38%

กฟผ.

IPP

SPP

ทีม่ า: กฟผ.
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นาเข้า

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

สัดส่วนการผลิ ตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ปี 2558 (ม.ค.-พ.ค.)
นาเข้า และอื่นๆ
9%

พลังงานน้า
2%
น้ามัน
1%
ลิกไนต์
18%

ก๊าซธรรมชาติ
70%

ทีม่ า: กฟผ.

ความต้องการไฟฟ้ ารวมของประเทศ
เนื่องจากไฟฟ้าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถกักเก็บได้ และความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ดังนัน้ กาลังการ
ผลิตไฟฟ้าจะต้องมีความเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในแต่ ละปี จากแผนภาพด้านล่าง
พบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จานวนประชากร และจานวนครัวเรือน เป็ นปจั จัยหลักทีจ่ ะส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของความต้องการใช้ไฟฟ้า
ความต้องการใช้ไฟฟ้ าสูงสุดและกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ รวมทัง้ ระบบปี 2547 - 2557
(หน่วย: เมกะวัตต์)
40,000

30,000

20,000

26,056
19,326

26,450
20,538

27,106
21,064

28,530
22,586

29,892
22,568

30,920

29,212
22,045

31,447

24,010

23,900

32,600
26,121

33,681
26,598

34,668
26,942

10,000

0
2547

2548

2549

2550

2551

2552

กาลังการผลิตติดตัง้ ทัง้ ระบบ

2553

2554

2555

2556

2557

ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด

ทีม่ า: การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย และสานักงานนโยบายพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากข้อมูลสถิติย้อนหลังข้างต้นที่เปิ ดเผยโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสานักงานนโยบาย
พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จาก 19,326 เมกะวัตต์ใน
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ปี 2547 เป็ น 26,942 เมกะวัตต์ในปี 2557 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 3.4 ต่อปี ขณะที่
กาลังการผลิตติดตัง้ เพิม่ ขึน้ จาก 26,056 เมกะวัตต์ในปี 2547 เป็ น 34,668 เมกะวัตต์ในปี 2557 คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 2.9 ต่อปี ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้สงู สุดจะเป็ นตัวกาหนดกาลังการผลิตไฟฟ้าและ
การเพิม่ จานวนโรงไฟฟ้าเพื่อให้มกี ารจ่ายกระแสไฟฟ้าทีเ่ พียงพอและรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์วสั ดุก่อสร้าง
บริษทั ฯ มีต้นทุนวัตถุดบิ ในการดาเนินโครงการของธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็ น
สัดส่วนเฉลีย่ (ในช่วงปี 2555 – 2557 และ 6 เดือนแรกปี 2558) เท่ากับร้อยละ 20.00 ของต้นทุนขายทัง้ หมด
ดังนัน้ ความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ จึงมีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้าง ซึง่ หลังจากที่
บริษทั ฯ ประมูลงานโครงการต่างๆ ได้แล้วนัน้ บริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าต้นทุนวัตถุดบิ ทัง้ หมดเอง
ดัชนี ราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 2555 – เดือน มิ .ย. ปี 2558
(2548 = 100)
128
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ก.ค. 56

ม.ค. 57

ก.ค. 57

ม.ค. 58

ทีม่ า: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

จากข้อมูลสถิตขิ องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี 2555 – 2557 และ 6 เดือนแรกปี 2558 พบว่าราคาวัสดุ
ก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตช้า และในช่วงครึง่ แรกปี 2558 ยังไม่มโี ครงการก่อสร้างพืน้ ฐานทีเ่ ริม่ ดาเนินการ ซึง่ ส่วนใหญ่
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการจัดจ้าง ประกอบกับโครงการก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตัวลงตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้แนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีโอกาสลดลงในหลายรายการ
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนมิถุนายน 2558 ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน หมวดสินค้า
ทีร่ าคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก หมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา เป็ นต้น ในขณะทีห่ มวดสินค้าทีร่ าคาสูงขึน้ ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็ นต้น
วัสดุก่อสร้างทีส่ าคัญในงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ได้แก่ ท่อเหล็ก และข้อต่อเหล็ก ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจึงมี ผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.2.2 - หน้า 15

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ดัชนี ราคาเหล็กและผลิ ตภัณฑ์เหล็ก ปี 2555 – เดือน มิ .ย. ปี 2558
(2548 = 100)
130
120
110
100
90
ม.ค. 55

ก.ค. 55

ม.ค. 56
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ม.ค. 58

ทีม่ า: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

จากข้อมูลสถิตขิ องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงปี 2555 – 2557 และ 6 เดือนแรกปี 2558 พบว่าดัชนีราคา
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในเดือนมิถุนายน
2558 ลดลงถึงร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน มีสาเหตุมาจากภาวะราคาเหล็กในตลาดโลกที่
ลดลง ผนวกกับความต้องการใช้งานในประเทศลดลงสวนทางกับปริ มาณเหล็กที่ผลิตได้มจี านวนมากขึน้ ใน
ตลาดโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการนาเข้าเหล็กจากประเทศจีนมากขึน้ ส่งผลให้มปี ริมาณสต๊อกเหล็กใน
ประเทศทีส่ งู ประกอบกับสถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างทีย่ งั ไม่ฟ้ืนตัวนัก การลดลงของราคาเหล็กเป็ นผลดี
ต่อการดาเนินการของบริษทั ฯ เนื่องจากทาให้ต้นทุนค่าก่อสร้างลดลง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จึงได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งในวิธตี ่างๆ โดยบริษทั ฯ ได้
มีการจ้าง subcontractor เพื่อก่อสร้างพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ในส่วนงานย่อยในบางโครงการ ซึง่ subcontractor
จะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าต้นทุนวัตถุดบิ แทนบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากการตกลงราคาค่าจ้าง subcontractor ใน
บางโครงการไม่เป็ นผลสาเร็จ การเจรจาขอให้ supplier ยืนราคาวัตถุดบิ ในระยะเวลาทีต่ กลงร่วมกัน เป็ นอีก
ทางหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการเพื่อลดภาระความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในงานก่อสร้าง
ลงได้
ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติมกี ารแข่งขันในระดับปานกลาง เนื่องจากการเข้ามา
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องอาศัยความรูค้ วามชานาญในการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ
การก่ อ สร้า งสถานี ว ัด ก๊ า ซธรรมชาติ รวมถึง การบ ารุ ง รัก ษาระบบท่ อ ส่ง ก๊ า ซธรรมชาติแ ละสถานี ว ัด ก๊ า ซ
ธรรมชาติทต่ี อ้ งการประสบการณ์ดา้ นวิศวกรรม ชื่อเสียง และความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนี้ การรับงาน
โครงการยังขึน้ อยู่กบั เกณฑ์การประมูลทีเ่ ป็ นตัวกาหนดผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประมูลงานโครงการนัน้ ๆ ได้แก่ ผลงาน
อ้างอิงในอดีต มูลค่างานโครงการที่เคยทามา ระยะเวลาของประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ นี้
หากพิจารณาผูป้ ระกอบกิจการทีค่ ล้ายคลึงกับบริษทั ฯ มีดงั นี้4

4

ข้อมูลจากบริษทั ฯ
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1. บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
2. บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั โพลีเทคโนโลยี จากัด
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว บริษัทฯ จะมีความโดดเด่นในการให้บริการก่อสร้างสถานีวดั การซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติ บริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในด้านวิศวกรรมการ
ออกแบบและก่อสร้างสถานีวดั การซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงบริษัทฯ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายอุปกรณ์ท่ใี ช้
สาหรับติดตัง้ ในสถานีวดั การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ผูผ้ ลิตต่างประเทศทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานสากล
และได้รบั การยอมรับจากกลุ่ม ลูกค้าในอุตสาหกรรม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ
สาหรับโครงการทีม่ มี ลู ค่าของการก่อสร้างสถานีวดั การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติมากกว่ามูลค่าก่อสร้างระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้บริษทั ฯ จะไม่ได้เป็ นผูร้ บั เหมาหลักในบางโครงการ แต่บริษทั คู่แข่งขันอาจ
ว่าจ้างบริษทั ฯ ให้เป็ นผู้รบั เหมาช่วงในส่วนของสถานีวดั การซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ อีกทัง้ บริษัทคู่แข่งขันยัง
สามารถเป็ นคู่คา้ ในการซือ้ สินค้าจากบริษทั ฯ ได้ดว้ ยเช่นกัน
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
แผนพัฒนากาลังการผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย
จากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและแผนการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน รวมถึง
การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 เพื่อให้
เกิดฐานการผลิตร่วมทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมอื และการเคลื่อนย้ายเงินทุน
อย่างเสรี รวมทัง้ เพื่อสนับสนุ นความเชื่อมโยงของแหล่งพลังงานทัง้ ไฟฟ้าและการขนส่งก๊าซธรรมชาติใน
อาเซียน จึงเป็ นที่มาของการจัด ทาแผนพัฒนาก าลัง ผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579
(“PDP2015”) ขึน้
จากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ครัง้ ที่ 2/2558 ได้มมี ติเห็นชอบแผน PDP2015 เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จากนัน้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รบั ทราบมติ กพช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2558 ซึ่งเป็ นครัง้ แรกที่มีการจัดทาแผนบูรณาการร่วมกับแผนอนุ รกั ษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ซึง่ ยึดหลักในกรอบ 3 ข้อ ดังนี้
1. ด้านความมันคงทางพลั
่
งงาน (Security) ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รวมทัง้
ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาเชือ้ เพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีม่ คี วามเหมาะสม
3. ด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบทีเ่ กิดกับสิง่ แวดล้อม
ในแผน PDP2015 ได้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวปี 2557 – 2579 ให้ความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 3.94 ต่อปี โดยได้พจิ ารณาถึงโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของภาครัฐและการเติบโตของประชากรและชุมชนที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต และได้มกี ารประยุกต์แผนอนุ รกั ษณ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ซึง่ ส่งผล
ให้การความต้องการใช้ไ ฟฟ้าลดลงประมาณ 89,672 ล้านหน่ วย (GWh) และมีกาลังการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนเข้าระบบจานวน 19,634 เมกะวัตต์ ในปี 2579
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จากนโยบายดังกล่าวได้กาหนดกรอบประมาณการสัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงของแผน PDP2015 เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนการใช้เชือ้ เพลิงในแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 ฉบับปรับปรุงครัง้
ที่ 3 (“PDP2010”) ดังนี้
ประเภทเชื้อเพลิ ง
ซื้อไฟฟ้าพลังน้ าต่างประเทศ
ถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (รวมพลังน้า)
ก๊าซธรรมชาติ
นิวเคลียร์
ดีเซล/น้ามันเตา
รวม

ณ ปี 2558
ประมาณร้อยละ
8
20
7
64
1
100

PDP2015
ณ ปี 2569
ประมาณร้อยละ
10-15
20-25
10-20
45-50
100

ณ ปี 2579
ประมาณร้อยละ
15-20
20-25
15-20
30-40
0-5
100

PDP2010
ณ ปี 2573
ประมาณร้อยละ
10
19
8
58
5
100

ทีม่ า: แผน PDP2015 และแผน PDP2010

เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายการกระจายเชือ้ เพลิง ลดความเสีย่ งการพึง่ พาเชือ้ เพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงมีการ
ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด
จัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 20.0 ของกาลังการผลิตไฟฟ้าในระบบ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนและจัดสรรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้ในช่วงปลายตามแผนเดิม ถึงแม้ในแผนพัฒนากาลังการ
ผลิตไฟฟ้าในช่วงระยะเวลา 20 ปี น้ี มีจุดประสงค์ในการลดการพึง่ พาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าตามแผนยังคงมีสดั ส่วนสูงทีส่ ุดเมื่อเทียบ
กับแหล่งเชือ้ เพลิงประเภทอื่นๆ
ตามประมาณการในแผน PDP2015 นัน้ จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ จาก 29,051 เมกะวัตต์ ในปี 2558
เป็ น 49,655 เมกะวัตต์ ในปี 2579 หรือคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 2.6 ต่อปี ในขณะที่
ประมาณการกาลังการผลิตติดตัง้ จะเพิม่ ขึน้ จาก 43,623 เมกะวัตต์ในปี 2558 เป็ น 70,335 เมกะวัตต์ในปี
2579 หรือคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 2.3 ต่อปี
แผนพัฒนากาลังการผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579
ปี
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569

ความต้องการไฟฟ้ าสูงสุด
ของประเทศ1) (เมกะวัตต์)
29,051
30,218
31,385
32,429
33,635
34,808
35,775
36,776
37,740
38,750
39,752
40,791
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กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตามสัญญา2)
(เมกะวัตต์)
43,623
46,947
48,965
50,196
54,921
54,141
56,701
58,788
60,553
62,661
60,403
62,260

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)
กาลังผลิ ตไฟฟ้ าตามสัญญา2)
(เมกะวัตต์)
60,645
61,097
61,993
63,037
64,052
64,345
65,592
66,965
68,456
70,335

ความต้องการไฟฟ้ าสูงสุด
ของประเทศ1) (เมกะวัตต์)
41,693
42,681
43,489
44,424
45,438
46,296
47,025
47,854
48,713
49,655

ปี
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579

หมายเหตุ:
1) ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศเกิดขึน้ ในช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. เวลา 14:00-15:00 น. ของทุกปี
2) กาลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา ณ สิน้ ปี
ทีม่ า: แผน PDP2015

แผนการลงทุน 5 ปี ของ ปตท.
จากงบประมาณแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของ ปตท. ด้วยวงเงินรวม 298,700 ล้านบาท จะเห็นว่า
ปตท. ให้ความสาคัญในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็ นอันดับแรก ซึง่ เป็ นสัดส่วนทีส่ งู ทีส่ ุดตลอด 5 ปี และรวมเป็ น
วงเงิน 164,918 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 55 ของวงเงินลงทุนทัง้ หมด โดยการลงทุนหลักประกอบด้วยการ
ขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการขยายความสามารถในการนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทเ่ี พิม่ ขึน้ การลงทุนทีร่ องลงมาอันดับสองคือแผนการร่วมทุนและลงทุนในบริษทั
ลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 87,957 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 29 เพื่อขยายธุรกิจพลังงานใน
ต่างประเทศ นอกจากนี้ ปตท. มีแผนการลงทุนในธุรกิจน้ ามันและการค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 26,556
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9 และการลงทุนในธุรกิจสานักงานใหญ่และอื่นๆ อีกจานวน 13,687 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 5 และ ปตท. ได้เริม่ จัดสรรงบประมาณสาหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่อบริหารโครงสร้างพืน้ ฐานและสาธารณูปการและบริหารระบบปฎิบตั กิ ารเพื่อความยังยื
่ น วงเงินรวม
5,582 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2
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
แผนร่ว มทุน การลงทุนในบริษัทลูกที่ 24,416 9,034 19,432 16,906 18,169
ถือหุน้ ร้อยละ 100
รวม
77,280 38,925 62,581 60,988 58,926
ทีม่ า: สารสนเทศของ ปตท. ทีร่ ายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

ส่วนที่ 2.2.2 - หน้า 19

รวม

ร้อยละ

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

55
9
5
2
29

298,700

100

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ประเทศไทยมีอตั ราการบริโภคก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ขนส่งเป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี
2558 จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางด้านพลังงานทัง้ ในรูปแบบของการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้ากับอาเซียน
(ASEAN Power Grid) และการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติในอาเซียน (Transfer ASEAN Gas Pipeline) ซึง่
ความเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างประเทศนี้จะเป็ นผลดีต่อประเทศไทยในการเสาะหาแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติใหม่ๆ เพื่อมารองรับการบริโภคในประเทศทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต รวมถึงการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแม่บทโครงสร้างพืน้ ฐานก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวของประเทศไทย จะช่วยสร้างความมันคงของการจั
่
ดส่งก๊าซธรรมชาติ ของ
ระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซสาหรับรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคต ในการลงทุนเพื่อขยาย
โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติน้ีมคี วามเกีย่ วเนื่องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เนื่องจากการลงทุน
ดังกล่าวจะเป็ นการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้มีการส่งก๊า ซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานอื่นๆ มากขึน้ ซึง่ ในการลาเลียงก๊าซธรรมชาติเพื่อมาใช้ประโยชน์ มีความ
จาเป็ นต้องเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสายหลักไปยังท่อส่งก๊าซสายย่อย รวมถึงการ
ก่อ สร้า งสถานี ว ัด ก๊า ซธรรมชาติ แ ละติด ตัง้ อุ ป กรณ์ ว ัด ปริมาณ วัด ส่ว นประกอบ และค่า พลัง งานของก๊ า ซ
ธรรมชาติ เพื่อปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติก่อนนาไปใช้งานและเพื่อการซือ้ ขาย ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การจัดหาและซื้อขายก๊าซระหว่าง ปตท. กับผู้ใช้งานปลายทางดังกล่าว รวมถึงการลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่ง
ใหม่ๆ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิงตามการคาดการณ์กาลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP2015 จะทาให้
ธุรกิจก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมแี นวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
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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. บริษทั ฯ เข้าติดต่อกับเจ้าของโครงการเพื่อรับเอกสารเสนอราคาและเข้าร่วมการประมูลราคางานโครงการ
หรือในบางกรณี ผูร้ บั เหมาหลักจะเข้ามาติดต่อบริษทั ฯ โดยตรงเพื่อว่าจ้างให้บริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั เหมาช่วง
สาหรับงานโครงการก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เนื่องด้วย ปตท. เป็ นผูจ้ าหน่ายก๊าซธรรมชาติรายเดียวในประเทศไทย ดังนัน้ ปตท. จะเป็ นผูใ้ ห้แนวคิดใน
การออกแบบ (Conceptual Design) รายละเอียดของก๊าซธรรมชาติท่จี ะเข้าสู่ท่อส่งก๊าซสายย่ อย เช่น
ปริมาณก๊าซธรรมชาติ คุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติ และส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น รวมถึง
กาหนดลักษณะของอุปกรณ์ ท่ตี ิดตัง้ ในสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การควบคุมด้านความ
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ปลอดภัยในการเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของเจ้าของโครงการเข้ากับระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ
หลักของ ปตท.
เมื่อได้รบั แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) และรายละเอียดต่างๆ จาก ปตท. แล้ว เจ้าของ
โครงการจะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเป็ นผู้ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมในเบื้องต้น (Front-end
Engineering Design) ตามคุณลักษณะของก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ ปตท. กาหนดมาใน
แนวคิดการออกแบบงาน (Conceptual Design) เช่น กาหนดขนาดของท่อส่งก๊าซสายย่อยเบื้องต้นที่
สามารถรองรับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซสายหลัก วิธกี ารขุดเจาะทีเ่ หมาะสมในเบือ้ งต้นสาหรับการวาง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Open Cut หรือ HDD) อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในเบือ้ งต้นสาหรับการก่อสร้างสถานี
วัดก๊ าซธรรมชาติ อาคารควบคุม และระบบปฏิบ ัติก ารทางคอมพิว เตอร์สาหรับควบคุม สถานี วดั ก๊า ซ
ธรรมชาติ เป็ นต้น ทัง้ นี้ รายละเอียดการออกแบบทางวิศวกรรมเบือ้ งต้น (Front End Engineering) จะอยู่
ในเอกสารเสนอราคาซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายจะได้รบั เอกสารนี้เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการคานวณ
มูลค่าของโครงการ
2. เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกจากเจ้าของโครงการหรือได้รบั การว่าจ้างจากผูร้ บั เหมาหลักแล้ว บริษทั ฯ
จะตกลงเข้าเซ็นสัญญางานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
3. ออกแบบและจัดทาเอกสารเกีย่ วกับวิศวกรรม ทีมงานวิศวกรของบริษทั ฯ จะเข้าสารวจพืน้ ทีโ่ ครงการ เพื่อ
ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering Design) ทีค่ รอบคลุมงานทัง้ 4 ด้านได้แก่
งานโยธา (Civil Work) งานเครื่องกล (Mechanical Work) งานอุปกรณ์ เครื่องวัดและควบคุม
(Instrumentation Work) และงานระบบไฟฟ้า (Electrical Work) รวมทัง้ วางแผนกระบวนการติดตัง้ และ
การก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ทัง้ นี้ อุปกรณ์ ท่ี
ติดตัง้ ในสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรฐานที่ ปตท. กาหนด
เมื่อบริษัทฯ ได้ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering Design) ของโครงการ
เรียบร้อยแล้ว บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงเป็ นผูเ้ ขียนแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม (Draft man) ซึง่
บริษัทฯ จะเป็ นผู้ให้รายละเอียดการออกแบบทางวิศวกรรมแก่ผู้รบั เหมาช่วง โดยผู้รบั เหมาช่วงจะนา
แนวคิด และรายละเอีย ดทางวิศ วกรรมนี้ ม าเขีย นเป็ น โครงสร้างระบบงานโครงการโดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ AUTOCAD เพื่อนาไปใช้ในงานก่อสร้างต่อไป ทัง้ นี้ การออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
(Detailed Engineering Design) จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการและทีป่ รึกษาโครงการ
ก่อนการดาเนินการก่อสร้าง
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเป็ นผูด้ แู ลเรื่องการดาเนินการยื่นขออนุญาต การทาเอกสาร และการติดตามงานเอกสาร
กับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุ ญาตในการก่อสร้างสถานีวดั และการวาง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
4. วางแผนรายละเอียดโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
 จัดตารางการดาเนินงานโครงการให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและระยะเวลาของโครงการ
 วางแผนกาลังคน บริษัทฯ มีทมี งานวิศวกรที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญและควบคุมงานก่อสร้างซึง่ มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการโครงการ วางแผนการทางาน ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในทุกขัน้ ตอนของการ
ทางานให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานและสาเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ รวมทัง้ บริหารต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ในส่วนเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั ิการงานก่อสร้างและการจัดเตรียมเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้างทัง้ ใน
ส่วนของการก่อสร้างสถานีวดั และการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ จะว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วง
มาดาเนินการในส่วนนี้ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารซึง่ ไม่ใช่บุคลากร
หลัก ของบริษัท ฯ ลดค่ า ใช้จ่ า ยด้า นต้น ทุ น การซื้อ เครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ รวมถึง ต้ น ทุ น ในการ
บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูค้ วบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอน
ของงานโครงการ รวมถึงหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ระหว่างการก่อสร้าง ทีมงานวิศวกรของบริษทั ฯ
จะเข้า ดาเนิ น การปรับ ปรุ ง และเปลี่ย นแปลงลัก ษณะงานก่ อ สร้า งหรือ อุ ป กรณ์ นัน้ ๆ เพื่อ ให้เ กิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้งาน
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงสาหรับงานโครงการอย่าง
น้อย 2-3 ราย เพื่อเปรียบเทียบราคาและขอบเขตการให้บริการ และลดการพึง่ พิงการว่าจ้างผูร้ บั เหมา
ช่วงรายใดรายหนึ่ง
5. ดาเนินการก่อสร้าง โดยปกติการก่อสร้างสถานีวดั การซื้อขายและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใช้เวลา
ประมาณ 1-2 ปี
6. รายงานความคืบหน้าของโครงการ บริษทั ฯ จะจัดทารายงานการดาเนินงานโครงการ เพื่อแสดงความ
คืบหน้าของการก่อสร้างให้กบั เจ้าของโครงการและทีป่ รึกษาโครงการได้รบั ทราบ พร้อมระบุถึงปญั หาที่
เกิดขึน้ และแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้สามารถแก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงทีและส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่
กาหนด
7. ทดสอบระบบหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการเดินระบบของสถานีวดั และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในช่วงระยะแรกทีม่ กี ารรับก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการทางานของทุกอุปกรณ์ในระบบ
ของสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ บริษัทฯ ให้บริการหลังการขายโดย
รับประกันคุณภาพของงานเป็ นเวลา 1 ปี เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการและสร้างความเชื่อมัน่
ในคุณภาพของงาน
8. ส่งมอบงานให้แก่ลกู ค้า เมื่อการก่อสร้างและการทดสอบการเดินระบบแล้วเสร็จ ในขัน้ ตอนสุดท้าย บริษทั
ฯ จะส่งมอบงานให้กบั ลูกค้าด้วยคุณภาพของงานทีไ่ ด้มาตรฐานและทันเวลาตามทีก่ าหนด เพื่อสร้างความ
พึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
2.1.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินงานก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ฯ ไม่มกี ระบวนการใดทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ บารุงรักษาสถานีวดั และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกแบบและติดตัง้ อุปกรณ์ ในสถานีวดั ก๊าซ
ธรรมชาติ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ เจ้าของโครงการได้จดั ทารายงาน
การประเมินผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
สถานีวดั และระบบท่อ ส่งก๊ าซธรรมชาติ เพื่อประเมินผลกระทบจากการก่ อสร้างที่มีต่อ ความสมบูรณ์ ของ
สิง่ แวดล้อมและความเสีย่ งทางด้านสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ ทัง้ นี้ ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มขี อ้ พิพาทในกรณีท่ี
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
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2.1.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
รายละเอียดงานทีย่ งั ไม่สง่ มอบของบริษทั ฯ และกิจการร่วมค้าสยามราชธานี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
มูลค่างาน
ทัง้ หมด
(ล้านบาท)1
1,073.18

มูลค่างาน
ที่เหลือ
(ล้านบาท)
25.01

ธันวาคม
2558

227.00

17.24

บริษทั ท็อป เอสพีพ ี กิจการร่วมค้า
จากัด
สยามราชธานี

พฤษภาคม
2559

264.95

65.22

บริษทั ผลิตไฟฟ้า
ขนอม จากัด

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

มิถุนายน
2559

312.54

95.35

บริษทั คลองหลวง
ยูทลิ ติ ้ี จากัด

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

ธันวาคม
2559

207.28

207.28

บริษทั บ้านโปง่
ยูทลิ ติ ้ี จากัด

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

ธันวาคม
2559

255.00

255.00

ชื่อโครงการ /
ลักษณะการให้บริ การของบริ ษทั ฯ

เจ้าของโครงการ/
ผูร้ บั เหมาหลัก

โครงการ Zawtika2
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย
โครงการโรงไฟฟ้ าพีพีทีซี
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย
โครงการโรงไฟฟ้ าท๊อป
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย
โครงการโรงไฟฟ้ าขนอม
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย
โครงการโรงไฟฟ้ าคลองหลวง
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย
โครงการโรงไฟฟ้ าบ้านโป่ ง
ก่อสร้างสถานีวดั ก๊าซธรรมชาติและ
วางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาย
ย่อย

China Petroleum
Pipeline Bureau
(CPP)
บริษทั พีพที ซี ี
จากัด

ดาเนิ นการ
โดย

เดือน/ปี คาดว่า
จะแล้วเสร็จ

บริษทั ฯ

ธันวาคม
2558

กิจการร่วมค้า
สยามราชธานี

หมายเหตุ:
1. มูลค่างานทัง้ หมดเป็ นมูลค่าโครงการตามสัญญาว่าจ้างงานโครงการ
2. โครงการ Zawtika เป็ นโครงการทีก่ ่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการแล้ว ซึง่ มูลค่างานทีเ่ หลือจานวน 25.01 ล้านบาทเป็ นมูลค่าของงานใน
ส่วนการเก็บรายละเอียดและความเรียบร้อยของงานโครงการ ทัง้ นี้ รายได้ทร่ี บั รูจ้ ากโครงการ Zawtika จะมีมูลค่าสูงกว่า หรือต่ ากว่ามูลค่า
โครงการทัง้ หมด ซึง่ เป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราในวันลงนามสัญญาว่าจ้างและวันทีร่ บั รูร้ ายได้งานโครงการ โดยผูว้ ่าจ้างชาระ
ค่าบริการเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้เป็ นเงินสกุลบาท
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2.2 กลุ่มธุรกิ จก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles)
ก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) คือก๊าซธรรมชาติทม่ี กี ๊าซมีเทนเป็ นส่วนประกอบ
หลักสามารถใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ ได้เช่นเดียวกับน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล ก๊าซธรรมชาติน้ีจะถูกอัดจนมี
ความดันสูงมากกว่า 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) หรือเรียกว่าก๊าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas:
CNG) ก๊าซ NGV มีคุณสมบัตใิ นการเผาไหม้ทส่ี มบูรณ์กว่าเชือ้ เพลิงชนิดอื่นจึงเป็ นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาด ทาให้ปริมาณไอ
เสียทีป่ ล่อยจากเครื่องยนต์มปี ริมาณต่าและไม่ก่อให้เกิดควันพิษหรือสารพิษทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ในช่วงหลายปี ท่ี
ผ่านมา อุตสาหกรรมก๊าซ NGV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเป็ นผลมาจากราคาน้ ามัน เชือ้ เพลิงในตลาดทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ก๊าซ NGV จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง บริษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและขยายการประกอบ
ธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ตงั ้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา ปจั จุบนั บริษทั ฯ ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับก๊าซ NGV โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนงาน ดังนี้
1. สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 สถานีบริการของบริษทั ฯ ภายใต้ช่อื “สยามราช”
 สถานีบริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
 บริการบริหารจัดการสถานีบริการ
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ
 ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
3. บารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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

ธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์
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ในปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ คิด
เป็ นร้อยละ 60.84 ร้อยละ 51.94 ร้อยละ 30.08 และร้อยละ 35.27 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ลักษณะการให้บริการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1.1 สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ (“สถานีบริการ”) ภายใต้ช่อื “สยาม
ราช” สถานีบริการและบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด (“บขส.”) และให้บริการบริหารจัดการ
สถานีบริการ มีรายละเอียดดังนี้
 สถานี บริการของบริษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช”
สถานีบริการเป็ นธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2552 บริษทั ฯ ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูค้ ้า
น้ามันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัตกิ ารค้าน้ ามันเชือ้ เพลิง พ.ศ. 2543 (“ผูค้ า้ ตาม
มาตรา 11”) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจัดตัง้ สถานีบริการ เพื่อ
จาหน่ายก๊าซ NGV ให้กบั รถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิง
เช่น รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคล รถแท๊กซี่ รถตู้ รถบรรทุก และรถบริการขนส่ง เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
ได้ท าสัญญาซื้อ ขายก๊ า ซ NGV กับ ปตท. ซึ่ง เป็ น ผู้ค้า ก๊ า ซธรรมชาติร ายเดีย วในประเทศ
(รายละเอียดสัญญา อ้างอิงในส่วนที่ 2.2 ข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีสถานีบริการภายใต้ช่อื “สยามราช” จานวน 2 แห่งใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สถานี บริการก๊าซ NGV
1. สถานีบริการ สาขาวิภาวดี
2. สถานีบริการ สาขาบางนา

ที่ตงั ้
ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ
ถนนบางนา-ตราด กม.1 กรุงเทพฯ

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี เป็ นสถานีบริการขายปลีกก๊าซ NGV แห่งแรกทีผ่ ปู้ ระกอบการเอกชน
เป็ นผูล้ งทุนเองทัง้ หมดและบริหารงานภายใต้ช่อื ผูป้ ระกอบการเอง

สถานีบริการ สาขาวิภาวดี

สถานีบริการ สาขาบางนา

 สถานี บริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
บริษทั ฯ และ บขส. ได้เข้าทาสัญญาเพื่อจัดตัง้ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ โดย
บริษทั ฯ เป็ นผูก้ ่อสร้างสถานีบริการ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์ และเป็ นผูใ้ ห้บริการบริหาร
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จัดการสถานีบริการแก่ บขส. เพื่อจาหน่ ายก๊าซ NGV ให้แก่รถโดยสารสาธารณะและรถร่วม
บริการของ บขส. เท่านัน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีสถานีบริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่ บขส.
จานวน 2 แห่งในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
สถานี บริการก๊าซ NGV
1. สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร
2. สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

สถานีบริการ สาขากาแพงเพชร

ที่ตงั ้
อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สถานีบริการ สาขาพิษณุโลก

 บริการบริหารจัดการสถานี บริการ
บริษทั ฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการแก่ผปู้ ระกอบการเอกชน ซึง่ การให้บริการ
ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการด้านการดาเนินธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การจัดหาพนักงาน
ประจาสถานี และการบารุงรักษาสถานีบริการ โดยทีมงานทีม่ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
เกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานีบริการ ทัง้ นี้ ค่าบริการบริหารจัดการคิดตามปริมาณก๊าซ NGV
ทีจ่ าหน่ายได้ของแต่ละสถานีบริการนัน้ ๆ
2.2.1.2 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบ ริการ และสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์โดยทีมงานวิศวกรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี
บริษัทฯ จึงได้รบั ความไว้วางใจจาก ปตท. และผู้ประกอบการเอกชนให้ดาเนินการออกแบบและ
ก่อสร้างสถานีบริการและสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มาแล้วมากกว่า 250
แห่งทัวประเทศ
่
การให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ มี
รายละเอียดดังนี้
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีบริการให้กบั ลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่
ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน ทัง้ นี้ การลงทุนในสถานีบริการประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่
สถานี บ ริก ารที่ ปตท. ลงทุ น และบริห ารเอง สถานี บ ริก ารที่ผู้ป ระกอบการเอกชนลงทุ น และ
บริหารงานภายใต้ช่อื ปตท. และสถานีบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการเอกชนลงทุนและบริหารงานภายใต้
ชื่อของผูป้ ระกอบการเอกชนเอง โดยผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามประสงค์ในการสร้างสถานีบริการต้อง
ได้รบั อนุญาตให้เป็ นผูค้ า้ ตามมาตรา 11 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และทาสัญญา
ซือ้ ขายก๊าซ NGV กับ ปตท. ซึง่ เป็ นผูจ้ าหน่ ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้
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คุณสมบัตแิ ละมาตรฐานการก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ จะต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดและการควบคุมของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
บริษัทฯ ให้บริการงานวิศวกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีบริการครอบคลุมถึงการออกแบบ
กาหนดแผนผังสถานีบริการ ออกแบบการติดตัง้ และกาหนดตาแหน่ งระยะห่างระหว่างเครื่องจักร
และอุปกรณ์แต่ละชนิด คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละการใช้งาน งาน
วิศวกรรมระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานีบริการ รวมถึงการ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้างสถานีบริการโดยทีมงานวิศวกรทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์

สถานีบริการทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบและก่อสร้างให้ ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชน

 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บ ริการงานวิศ วกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีปรับ ปรุงคุ ณภาพก๊ าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ในสถานีตามแนวท่อ (Conventional Station) โดยก๊าซธรรมชาติทม่ี าจากแนวท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกนามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซธรรมชาติทม่ี คี ุณภาพเหมาะสมกับ
ยานยนต์ซง่ึ เป็ นไปตามข้อกาหนดของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
บริษัทฯ ให้บ ริการงานวิศ วกรรมและออกแบบก่อสร้างสถานีปรับ ปรุงคุ ณภาพก๊ าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ครอบคลุมถึงการออกแบบติดตัง้ และกาหนดตาแหน่งระยะห่างระหว่างเครื่องจักร
และอุปกรณ์แต่ละชนิด คัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานทีแ่ ละการใช้งาน งาน
วิศวกรรมระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินจากการดาเนินงาน รวมถึง
การควบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์โดยทีมงานวิศวกรทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
2.2.1.3 บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัทฯ ให้บริการบารุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ในสถานีบริการ โดยทีมงานที่มี
ประสบการณ์ แ ละช่ า งเทคนิ ค เฉพาะทาง การให้บ ริก ารซ่ อ มแซมและบ ารุ ง รัก ษาสถานี บ ริก าร
ครอบคลุมถึงการให้บริการบารุงรักษาสถานี ตามแผนงาน (Preventive Maintenance) และการ
ให้บริการซ่อมแซมและบารุงรักษาสถานีในกรณีฉุกเฉิน บริษทั ฯ จะทาสัญญากับผูป้ ระกอบการสถานี
เพื่อกาหนดขอบเขตการให้บริการและระยะเวลาการดาเนิน งาน รายละเอียดการให้บริการ รวมถึง
ระยะเวลาการให้บริการสาหรับการซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉิน ปจั จุบนั บริษัทฯ มีสานักงานบริการ
บารุงรักษาตัง้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจานวน 3 แห่งได้แก่ สานักงานบริการกาญจนาภิเษก
สานักงานบริการเกษตรนวมินทร์ และสานักงานบริการบางนา ซึง่ มีทมี งานและช่างเทคนิคประจาอยู่
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ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อครอบคลุมการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการของ ปตท. และผูป้ ระกอบการ
เอกชนทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีทมี งานและช่าง
เทคนิคทีใ่ ห้บริการบารุงรักษาสถานีบริการโดยประจาอยู่ในทุกภูมภิ าค ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพ
ในการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้
จัดตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา (Call center) ทีเ่ บอร์ 02-705-7000 ผู้ประกอบการสถานี
สามารถติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อการให้บริการที่รวดเร็ว ฉับไว และทันต่ อ
สถานการณ์
2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 สถานี บริการของบริษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช”
ลูกค้าเป้าหมายของสถานีบริการภายใต้ช่อื “สยามราช” สาขาวิภาวดีและสาขาบางนาจะเป็ น
การให้บ ริก ารกับ ลูก ค้า ทัว่ ไปทัง้ รถยนต์ส่ว นบุ ค คล รถขนส่ง และรถโดยสารสาธารณะ
เนื่องจากสถานีบริการทัง้ 2 แห่งตัง้ อยู่ในกรุงเทพฯ บนถนนเส้นทางสายหลัก ในการ
คมนาคมขนส่ง จึงสามารถให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทีห่ ลากหลาย
 สถานี บริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
สถานีบริการ สาขาพิษณุ โลกและสาขากาแพงเพชรเป็ นสถานีบริการทีร่ องรับการให้บริการ
แก่รถโดยสารสาธารณะและรถร่วมบริการของ บขส. เท่านัน้
 บริการบริหารจัดการสถานี บริการ
การให้บริการบริหารจัดการสถานีบริก ารเป็ นการให้บริก ารแก่กลุ่ม ลูกค้าผู้ประกอบการ
เอกชนทีเ่ ป็ นเจ้าของสถานีบริการและต้องการผูเ้ ชีย่ วชาญมาบริหารจัดการสถานีบริการ
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
ลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ มี 2 กลุ่ม ได้แก่
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
ปตท. เป็ นลูกค้าทีเ่ ป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายก๊าซ NGV รายเดียวในประเทศไทย และมีความต้องการ
สร้างสถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station) และสถานีลกู (Daughter Station)
ผูป้ ระกอบการเอกชน
ผู้ประกอบการเอกชนที่ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า ปตท. หรือ
ภายใต้ช่อื ของผูป้ ระกอบการเอกชนเอง
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ลู ก ค้า เป้ าหมายของการให้บ ริก ารออกแบบและก่ อ สร้า งสถานี ป รับ ปรุ ง คุ ณ ภาพก๊ า ซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์ได้แก่ สถานีบริการตามแนวท่อ (Conventional Station)
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3. บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่


บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างจาก ปตท. ในการดูแล ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
ของสถานีบริการทีต่ งั ้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล



ผูป้ ระกอบการเอกชน
ผูป้ ระกอบการเอกชนทัวไป
่ และผูป้ ระกอบการเอกชนที่เป็ นลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้ให้บริการ
ออกแบบและก่ อ สร้า งสถานี บ ริก าร ซึ่ง บริษัท ฯ ได้ร ับ ความไว้ว างใจจากลูกค้า กลุ่ ม นี้
สาหรับการให้บริการต่อเนื่องในการเป็ นผูด้ ูแล ซ่อมแซม บารุงรักษา และปรับปรุงระบบ
ของสถานีบริการ

2.2.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษัท ฯ มุ่ ง เน้ น ให้บ ริก ารในกลุ่ ม ธุ ร กิจ ก๊ า ซธรรมชาติส าหรับ ยานยนต์ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพและให้
ความสาคัญในการเลือกใช้สนิ ค้าทีม่ มี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับและน่ าเชื่อถือ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้
1. การเป็ นผูน้ าด้าน NGV อย่างครบวงจร
บริษัทฯ เป็ นผู้ชานาญด้านธุรกิจ การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV อย่างครบวงจรแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย โดยมีสถานีบริการของบริษทั ฯ จานวน 4 แห่งในประเทศ ซึง่ สถานีบริการ
จานวน 2 แห่งเป็ นสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามราช” และสถานีบริการอีก
จานวน 2 แห่ งเป็ นสถานีบ ริการที่บริษัทฯ บริหารจัดการให้แก่ บขส. อีกทัง้ บริษัทฯ ได้
ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ให้บริการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการ รวมถึงการให้บริการ
บริหารจัดการสถานีบริการ ทัง้ นี้ การให้บริการด้าน NGV ทีค่ รบวงจร ทาให้บริษทั ฯ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย และสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้
2. คุณภาพของสิ นค้าและการให้บริการ
บริษทั ฯ มุ่งเน้นและให้ความสาคัญ กับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการตัง้ แต่การคัดเลือก
สินค้า ที่มีคุณภาพ การตรวจสอบสินค้า และขัน้ ตอนการให้บริการโดยบุค ลากรที่ไ ด้รบั การ
ฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญในการทางาน และสร้างมาตรฐานใน
การปฏิบตั งิ านในระดับสากล ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจและความเชื่อถือจากลูกค้าใน
คุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
ธุรกิจให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV มีทงั ้ การให้บริการทัวไปเป็
่
นครัง้ ๆ ได้แก่ สถานีบริการ
และการให้บ ริก ารที่มีก ารท าสัญ ญาระยะยาว ได้แ ก่ ออกแบบและก่ อ สร้า งสถานี บ ริก าร
ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บารุงรักษาสถานี
บริการ และการให้บริการบริหารจัดการสถานีบริการ เพื่อให้ลูกค้ามีการใช้บริการของบริษทั ฯ
อย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า โดยบริษทั ฯ ได้
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มีการติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชดิ สอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและการให้บริการ เพื่อนาไป
เป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
2.2.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 สถานี บริการของบริษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช”
ราคาขายก๊าซ NGV หน้าสถานีบริการ ภายใต้ช่อื “สยามราช” สาขาวิภาวดีและสาขาบางนา
ได้ถูกกาหนดโดยสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึง่ ราคาขายก๊าซ
NGV ทีป่ ระกาศนัน้ จะปรับเปลีย่ นตามภาวะเศรษฐกิจและความจาเป็ นด้านพลังงานเป็ นหลัก
 สถานี บริการของบริษทั ฯ และบริหารจัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
สถานีบริการ สาขากาแพงเพชรและสาขาพิษณุ โลก เป็ นสถานีบริการที่บริษัทฯ บริหาร
จัดการให้แก่ บขส. ดังนัน้ การกาหนดราคาของการให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานี
บริการจะพิจารณาค่าบริหารจัดการจากจานวนปริมาณก๊าซ NGV ทีจ่ าหน่ ายได้ในสถานี
บริการนัน้ ๆ ซึง่ เป็ นราคาทีไ่ ด้ตกลงร่วมกัน
 บริการบริหารจัดการสถานี บริการ
การกาหนดราคาของการให้บริการด้ านการบริหารจัดการสถานี บริก าร จะพิจารณาค่ า
บริหารจัดการจากจานวนปริมาณก๊าซ NGV ที่จาหน่ ายได้ในสถานีบริการนัน้ ๆ ซึ่งการ
กาหนดราคาแต่ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานทีไ่ ด้รบั และความสัมพันธ์ของลูกค้า
แต่ละราย
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
บริษัท ฯ มีน โยบายการกาหนดราคาโดยการศึก ษาและประเมิน ต้นทุ น จากรูป แบบการ
ก่อสร้าง มูลค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ จานวนเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแล ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการดาเนิน การก่อสร้างสถานีบริการ รวมถึง
อัตรากาไรทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ งานออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการ ส่วนใหญ่จะมาจากการ
เข้าประมูลราคาโดยตรงกับเจ้าของสถานีบริการ ดังนัน้ การกาหนดราคาของการให้บริการ
แต่ ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานที่ได้รบั และความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ ละราย
เพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันได้
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษัท ฯ มีน โยบายการกาหนดราคาโดยการศึก ษาและประเมิน ต้นทุ น จากรูป แบบการ
ก่อสร้าง มูลค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ จานวนเจ้าหน้าทีค่ วบคุมดูแล ระยะเวลา
ในการก่ อ สร้า ง และความเสี่ย งที่อ าจเกิด ขึ้น ในการดาเนิ น การก่ อ สร้า งสถานี ป รับ ปรุ ง
คุณภาพก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอัตรากาไรทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ การกาหนดราคาในการให้บริการ
แต่ ละครัง้ จะพิจารณาถึงขอบข่ายของงานที่ได้รบั และความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ ละราย
เพื่อให้เป็ นราคาทีเ่ หมาะสมและสามารถแข่งขันได้
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3. บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาโดยการศึกษาและประเมินต้นทุนของการให้บริการ จานวน
เจ้าหน้าที่ท่ใี ห้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ และความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการให้บริการ
รวมถึงอัต ราก าไรที่เ หมาะสม การกาหนดราคาของบริษัท ฯ ในการให้บริก ารแต่ ละครัง้ จะ
พิจารณาถึงขอบข่ายของงานที่ได้รบั และความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้เป็ นราคาที่
เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
2.2.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ประกอบด้วย 2 กลุ่มได้แก่ บุคคลทัวไป
่
และลูกค้าองค์กร โดยบุคคลทัวไปจะเป็
่
นลูกค้าที่มาใช้บริการในสถานีบริการ ซึ่งสถานีบริการของ
บริษทั ฯ ตัง้ อยู่บนพืน้ ทีก่ ารคมนาคมสายหลักทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงเป็ นปจั จัยทีส่ ่งเสริม
ช่องทางการจาหน่ ายก๊าซ NGV ของสถานีบริการนัน้ ๆ ในส่วนของลูกค้าองค์กร บริษทั ฯ จะเน้นให้
ทีมงานฝ่ายขายและการตลาดเป็ นผู้ตดิ ต่อประสานงานกับลูกค้า โดยตรงเพื่อนาเสนอสินค้าและการ
ให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับก๊าซ NGV ได้อย่างครบวงจร
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปจั จุบนั การเลือกใช้เชือ้ เพลิงทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ กาลังได้รบั
การสนับสนุนมากขึน้ ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย อันเนื่องมาจากปญั หาคุณภาพอากาศ และปญั หา
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทัวโลก
่
และด้วยคุณสมบัติทางฟิ สกิ ส์ของก๊าซธรรมชาติท่ใี ช้ในยานยนต์พบว่ามี
มลพิษน้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงอื่นๆ และ ปตท. ได้รเิ ริม่ นา NGV มาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้แก่ประชาชนในช่วงระยะเวลาทีน่ ้ ามันเชือ้ เพลิงมีความผันผวน ก๊าซธรรมชาติจงึ
เป็ นเชือ้ เพลิงทางเลือกหนึ่งสาหรับยานยนต์ทม่ี กี ารใช้อย่างแพร่หลายมากขึน้ และธุรกิจของบริษทั ฯ มีความ
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติในยานยนต์ ตัง้ แต่การเปิ ดสถานีบริการ NGV การออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการ NGV รวมไปถึงการให้บริการบารุงรักษาและการบริหารจัดการสถานีบริการ NGV
การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) เปิ ดเผยว่าในช่วง 4 เดือนแรกปี 2558 การใช้น้ ามันภาคขนส่ง
ทางบกอยู่ทร่ี ะดับ 7,310 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (KTOE) เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนร้อยละ 4.5 ซึง่ เป็ น
การเพิม่ ขึน้ ของการใช้น้ามันเบนซินและดีเซล โดยน้ามันดีเซลมีสดั ส่วนการใช้สงู สุดคิดเป็ นร้อยละ 46 ของการ
ใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบกทัง้ หมด มีการใช้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ในขณะที่
การใช้ NGV และ LPG ในรถยนต์ 4 เดือนแรกของปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13 และ 9 มีการใช้ลดลงร้อย
ละ 0.6 และ 5.8 ซึง่ เกิดจากการปรับลดลงของราคาน้ ามันเบนซินและดีเซลอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่กลางปี 2557
และการปรับขึน้ ราคาของ NGV และ LPG ในช่วงปี 2557 ถึงต้นปี 2558 เพื่อสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง โดย
ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2558 ราคาขายปลีกเฉลีย่ NGV และ LPG ปรับเพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี ะดับ 13.00 และ 24.12
บาทต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
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ปริมาณการใช้กา๊ ซ NGV ในประเทศไทย
สัดส่วนการใช้พลังงานในการขนส่งทางบก
(หน่วย: KTOE)

ทีม่ า: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การใช้
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ทีม่ า: สนพ.

ปริมาณการใช้กา๊ ซ NGV ในประเทศไทย
หากอ้างอิงจากสถิตปิ ริมาณการจาหน่ายก๊าซ NGV ของปตท. พบว่าในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 มีปริมาณการ
จาหน่าย NGV เฉลีย่ ประมาณ 262,800 ตันต่อเดือน ซึง่ เป็ นปริมาณทีล่ ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อนทีป่ ริมาณเฉลีย่ ประมาณ 264,880 ตันต่อเดือน โดยสาเหตุหลักทีป่ ริมาณการจาหน่ ายก๊าซ NGV ลดลงมา
จากการปรับลดของราคาน้ ามันเชือ้ เพลิงตัง้ แต่ช่วงครึง่ หลังปี 2557 เป็ นต้นมาและการทะยอยปรับเพิม่ ราคา
ก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ NGV ในประเทศไทย
ปี 2557 - เดือน มิ .ย. ปี 2558

(หน่วย: ตัน)
262,043
253,571

284,125
275,073
269,974
272,724
274,937
274,637
272,595
265,713
264,547
261,738
267,178
260,567
252,336
249,208
248,571

ม.ค. 57

เม.ย. 57

300,000

282,150

250,000

200,000
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ทีม่ า: สถิติ NGV ในประเทศไทยจาก ปตท.
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จานวนรถยนต์ใช้กา๊ ซ NGV ในประเทศไทย
ตารางต่อไปนี้แสดงสถิตจิ านวนรถยนต์จดทะเบียนทีต่ ดิ ตัง้ ระบบอุปกรณ์ก๊าซ NGV และจานวนสถานีบริการ
NGV

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
มิ.ย. 58

เบนซิ น
20,780
47,466
100,309
124,186
158,615
202,149
230,346
246,483
256,101
258,945

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
45,868
164,668

รวม
23,496
55,868
127,735
162,023
225,668
300,581
374,857
438,821
462,414
469,481

จานวนสถานี (แห่ง)
102
168
303
382
428
465
483
490
497
498

หมายเหตุ: รถ OEM คือ รถยนต์ทผ่ี ลิตและติดตัง้ อุปกรณ์ก๊าซ NGV โดยตรงจากโรงงาน
ทีม่ า: สถิติ NGV ในประเทศไทย ปี 2549 –6 เดือนแรก ปี 2558จาก ปตท.

จากตารางข้างต้น พบว่าจานวนรถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ ระบบก๊าซ NGV มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2558 มีรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทีต่ ดิ ตัง้ ระบบก๊าซ NGV ในสัดส่วนมากทีส่ ุดเท่ากับร้อยละ 55.2
ทัง้ นี้ จานวนรถยนต์ตดิ ตัง้ NGV สะสมเดือนมิถุนายน 2558 มีจานวนทัง้ สิน้ 469,481 คัน หรือคิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 4.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ปจั จุบนั ประเทศไทยมีสถานีบริการ NGV ทัง้ หมด 498 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทัวประเทศ
่
และปตท.
ยังคงมีแผนทีจ่ ะขยายสถานีบริการก๊าซ NGV อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ปตท. ได้จดั สรรรถขนส่งเติม NGV ให้มี
จานวนเพิม่ ขึน้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและรถสาธารณะให้มาก
ขึน้ รวมถึงหากการดาเนินโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) และการขยายแนว
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังจังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมาแล้วเสร็จ จะสามารถเพิม่ กาลังการผลิตและ
จาหน่ ายก๊าซ NGV ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558-2560) ได้อกี 1,100 ตันต่อวัน ซึง่ จะทาให้มกี ๊าซ NGV
เพื่อรองรับความต้องการในภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิม่ ขึน้
โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้การกาหนดราคาก๊า ซธรรมชาติมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็ นธรรมต่ อผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติและผู้
ประกอบธุรกิจ จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดราคาก๊าซธรรมชาจิ ดังนัน้ โครงสร้างราคา
ก๊าซธรรมชาติจงึ อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยคณะกรรมการกากับกิจการพลังงานภายใต้พระราชบัญญั ตกิ าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึง่ ตามมติท่ปี 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 PNGV หรือต้นทุนราคาก๊าซทีค่ วรจะเป็ น ประกอบด้วย
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Pool Gas

ราคาเฉลี่ยเนื้อก๊าซที่จาหน่ ายให้แก่โรงไฟฟ้าของกฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก และผู้ใช้ก๊าซอื่นๆ ประกอบด้วยก๊ าซจากอ่าวไทยที่เหลือจากการจ่ายให้โรงแยกก๊ 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 หาก๊าซและผู้ผลิตก๊าซ 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

ทีม่ า: สนพ.

ส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสถานีแม่และลูก ค่าขนส่งก๊าซจากสถานีแม่ไปยังสถานี
ลูก และค่าการตลาด ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ขนาดและประเภทสถานีบริการ NGV
ปจั จุบนั ต้นทุนราคาก๊าซทีค่ วรจะเป็ นเท่ากับประมาณ 16.00 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาขายปลีกก๊าซ
NGV เท่ากับ 13.00 บาทต่อกิโลกรัม จึงทาให้ราคาก๊าซ NGV มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับเพิม่ ขึน้ เพื่อสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงในอนาคต ซึง่ จะช่วยลดภาระผลขาดทุนในส่วนธุรกิจ NGV ของ ปตท. ได้บางส่วนและส่งเสริมให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจ NGV ต่อไปในอนาคต5

5
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มาตรการสนับสนุน NGV จากภาครัฐ6
จากการทีภ่ าครัฐต้องการส่งเสริมให้มกี ารใช้ NGV อย่างแพร่หลาย จึงมีการดาเนินการออกมาตรการสนับสนุ น
ให้ก๊าซ 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) ลดหย่อน
เหลือ ร้อยละ 25 ของอัตราปกติ (ไม่มกี าหนด)
4. อื่นๆ
4.1 ผูผ้ ลิต NGV สนับสนุ นผูล้ งทุนในธุรกิจ NGV โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สทิ ธิ
ประโยชน์การลงทุนสูงสุดกับกิจการดังต่อไปนี้ คือ ผูผ้ ลิต NGV engines, parts และ conversion kit
และ ได้รบั การยกเว้นภาษีอากรนาเข้าเครื่องจักรในการผลิต (ไม่มกี าหนด)
การกาหนดราคาก๊าซ NGV
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2555 เป็ นต้นมา ตลาดมีการทยอยปรับขึน้ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV เดือนละ 0.50
บาทต่อกิโลกรัม จนราคาขายก๊าซ NGV ถูกตรึงไว้ท่ี 10.50 บาทต่อกิโลกรัมตามมติทป่ี ระชุม คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงาน (“กบง.”) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็ นเวลากว่า 2 ปี จนมีมติ กบง. เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557 อนุ มตั ปิ รับขึน้ ราคาจาหน่ ายก๊าซ NGV มาอยู่ท่ี 11.50 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สาหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทัวไป
่ แต่ยงั คงตรึงราคาก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสาร
สาธารณะตามทีก่ าหนดไว้ท่ี 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ต่อมาในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 มติ กบง. เห็นชอบการปรับ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์สว่ นบุคคลเพิม่ ขึน้ เป็ น 12.50 บาทต่อกิโลกรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม
2557 รวมถึงให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสารสาธารณะเพิม่ ขึน้ เป็ นอยู่ท่ี 9.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2557
ปจั จุบนั ราคาก๊าซ NGV ยังคงเป็ นแบบกึง่ ลอยตัว โดยทีป่ ระชุม กบง. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 เห็นชอบ
แนวทางการปรับราคาก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับต้นทุน โดยการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับ
รถยนต์ส่วนบุคคลขึน้ เป็ น 13.00 บาทต่อกิโลกรัม และปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV สาหรับรถโดยสาร
สาธารณะขึน้ เป็ น 10.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
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ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในปี 2545 - 2558 (รถยนต์ส่วนบุคคล)
(หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม)

14.00
12.00
10.00
8.00
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4.00
2.00
0.00

ก.พ.
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ธ.ค.
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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: สนพ.

ภาวะการแข่งขัน
ธุรกิ จสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ปจั จุบนั การเปิ ดสถานีบริการ NGV ยังคงมีผนู้ าตลาด ได้แก่ ปตท. ทีค่ รองส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 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 ของ
บริษทั สแกนอินเตอร์ จากัด (มหาชน)

จากการรณรงค์ของรัฐบาลและองค์กรเอกชนในเรื่องการใช้ก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์ทม่ี คี วามปลอดภัยสูงและ
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมแทนการใช้น้ามัน ประกอบกับแนวโน้มการปรับราคาของก๊าซ NGV ให้สะท้อนต้นทุนที่
แท้จริงมากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้มผี ู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากจานวนสถานีบริการ
NGV ทีเ่ อกชนเป็ นผูล้ งทุนจานวน 103 แห่ง ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ เดือนธันวาคม
2555 ทีม่ จี านวน 91 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินธุรกิจเปิ ดสถานีบริการ NGV จะต้องได้รบั การพิจารณา
จาก ปตท. และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนดังนี้
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการพิ จารณาสาหรับผูต้ ้องการลงทุนโดย ปตท.
1. คุณสมบัตผิ ซู้ อ้ื ก๊าซ NGV
- นิตบิ ุคคล สัญชาติไทย
- ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
- ซือ้ ก๊าซเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับภาคขนส่ง และใช้เองภายในกิจการ หรือในกลุ่มของผูป้ ระกอบการขนส่ง
(ไม่ขายปลีก)
2. ทีต่ งั ้ สถานีบริการ NGV อยู่ในตาแหน่ งทีส่ ามารถเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. และ
เป็ นไปตามข้อกาหนดการเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
3. ความสามารถ และปริมาณก๊าซในระบบท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพียงพอ
การลงทุนในสถานีบริการ NGV จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนทีค่ ่อนข้างสูง โดย ปตท. จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการ
จัดหาและจาหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อ และเอกชนเป็ นผูล้ งทุนในกิจการ NGV ตัง้ แต่การก่อสร้างระบบ
ท่อส่งก๊าซจากแนวท่อส่งก๊าซของ ปตท. ถึงสถานีควบคุมความดัน และวัดปริมาตรก๊าซ (“M/R Station”) การ
ก่อสร้าง M/R Station ซึง่ เป็ นจุดวัดซือ้ ขายก๊าซ การก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซจาก M/R Station ถึงสถานีบริการ
NGV และการก่อสร้างสถานีบริการ NGV ด้วยข้อกาหนดทางคุณสมบัตขิ องผู้ต้องการลงทุนดังกล่าว ทาให้
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การแข่งขันในธุรกิจสถานีบริการ NGV ยังมี
ข้อจากัดในเรื่องของความเพียงพอของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จะสามารถจัดส่งให้ได้
ธุรกิ จออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
สาหรับธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและบริการบารุงรักษาสถานีบริการ NGV นัน้ ยังมีการแข่งขัน
ทีค่ ่อนข้างต่า เนื่องจากมีผแู้ ข่งขันจานวนน้อยรายทีม่ คี วามรูเ้ ฉพาะด้าน ประสบการณ์และความชานาญในการ
ก่อสร้างสถานีบริการ NGV ทัง้ นี้ คู่แข่งของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) นอกจากนี้
การเข้ามาของผูป้ ระกอบการใหม่จะถูกจากัดในด้านความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีเงินลงทุนสูง ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ในด้านวิศวกรรม ประสบการณ์ทเ่ี พียงพอและเป็ นทีไ่ ว้วางใจของลูกค้า การบริการทีค่ รบวงจรของบริษทั ฯ ทัง้
การออกแบบและก่อสร้าง บริหารจัดการและการบารุงรักษาสถานีบริการ NGV ทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษา
ฐานลูกค้าได้ดอี ย่างต่อเนื่อง
ธุรกิ จบริการออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ปจั จุบนั มีบริษทั ออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติประมาณ 2 ราย ได้แก่ บริษัท
สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั โพลี เทคโนโลยี จากัด 7 ซึง่ เป็ นการแข่งขันในระดับต่ า เนื่องจาก
ผูด้ าเนินการจาเป็ นต้องมีประสบการณ์และความเชีย่ วชาญทางด้านวิศวกรรม ความเข้าใจในคุณสมบัตขิ องก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับยานยนต์เป็ นอย่างดี และความเชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีวศิ วกรรมพลังงานของบุคลากร
แนวโน้ มอุตสาหกรรม
การปรับขึน้ ของราคาน้ ามันเบนซินและดีเซลมีผลต่อการปริมาณใช้ก๊าซ NGV ในภาคขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมา ถึงแม้ กรมธุรกิจพลังงานคาดว่าราคาน้ ามันดิบช่วงครึง่ หลังปี 2558 จะมีราคาเฉลีย่ อยู่ท่ี
ประมาณ 55-60เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลีย่ ทีส่ งู กว่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วงครึง่
แรกปี 2557 และปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึง่ หลังปี 2557 ส่งผลต่อราคาน้ ามันขายปลีกในประเทศให้
ปรับลดลงด้วย ในขณะที่ก๊าซ NGV มีการขึน้ ราคาเพื่อให้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริง ทาให้ปจั จุบนั มีราคา
7

ข้อมูลจากบริษทั ฯ
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เท่ากับ 13.00 บาทต่อกิโลกรัมสาหรับรถยนต์สว่ นบุคคล ซึง่ มีผลทาให้ปริมาณการจาหน่าย NGV ปรับเต็มปี ใน
ปี 2558 มีจานวนลดลงร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซ NGV ยังคงมีสว่ นต่างจาก
ราคาน้ ามันค่อนข้างมาก จึงทาให้การใช้ก๊าซ NGV ในยานยนต์มศี กั ยภาพในการขยายตัวและเป็ นทางเลือก
หนึ่งของพลังงานเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผูข้ บั ขีย่ านยนต์

ปริมาณการจาหน่ ายก๊าซ NGV เปรียบเทียบกับราคาน้ามันเชื้อเพลิ ง
(หน่วย: ตัน)

(หน่วย: บาทต่อลิตร)
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ปริมาณจาหน่าย NGV
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ปริมาณจาหน่าย NGV ปรับเต็มปี

2556

2557

ราคาเบนซิน 95 เฉลีย่

2558a
ราคาดีเซลเฉลีย่

หมายเหตุ: 1) ราคาเบนซิน 95 เฉลีย่ และราคาดีเซลเฉลีย่ ใช้ราคาขายปลีกน้ ามันในกรุงเทพมหานครเฉลีย่ ของแต่ล ะปี
2) ในปี 2558 ราคาเบนซิน 95 เฉลีย่ และราคาดีเซลเฉลีย่ ใช้ราคาขายปลีกน้ ามันในกรุงเทพมหานครเฉลีย่ 6 เดือนแรกปี 2558
3) ในปี 2558 ปริมาณจาหน่าย NGV เป็ นจานวนทีป่ รับเต็มปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
ทีม่ า: ปริมาณจาหน่าย NGV จาก ปตท. และราคาน้ ามันจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ความปลอดภัยจากการขับขี่รถยนต์เป็ นสิง่ ที่ทุกคนต่างให้ความสาคัญ ก๊าซ NGV เป็ นเชื้อเพลิง ที่มคี วาม
ปลอดภัยสูง เมื่อรัวไหลจะลอยสู
่
งขึน้ ไปทันที และมีอุณหภูมติ ดิ ไฟที่สงู ทีส่ ุดเมื่อเทียบกับเชือ้ เพลิงอื่นๆ ซึง่ ทา
ให้การลุกไหม้เองเกิดขึน้ ได้ยาก อีกทัง้ ระบบ NGV เป็ นระบบปิ ด จึงแทบจะไม่มปี ญั หาเรื่องการรัวซึ
่ มของก๊าซ
ั
หรือการปนเปื้ อนของความชืน้ จนทาให้เครื่องยนต์มปี ญหา นอกจากนี้ ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิงสะอาด เมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ ามันเชื้อเพลิง เช่น เบนซินและดีเซล ทีเ่ ป็ นผลให้รถยนต์ผลิตไอเสีย ซึง่ ประกอบไปด้วยฝุ่น
ละออง และก๊าซพิษต่างๆ ในปริมาณมาก แต่ก๊าซ NGV มีคุณสมบัตเิ ผาไหม้ทส่ี มบูรณ์กว่าเชือ้ เพลิงอื่น ทาให้มี
ปริมาณฝุ่นละอองและก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาค่อนข้างต่ า โดยจากการทดสอบของ TNO Road-Vehicles
Research Institute (Holland) พบว่ าหากใช้ก๊ าซ NGV เป็ น เชื้อ เพลิง จะสามารถลดปริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถงึ ร้อยละ 60 และลดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ได้รอ้ ยละ 13 เมื่อ
เทียบกันน้ามันเบนซิน8
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัตขิ องเชือ้ เพลิงสาหรับยานยนต์แต่ละประเภท9
ข้อเปรียบเทียบ
สถานะ

8
9

NGV
เป็นก๊าซ

LPG
เป็นก๊าซ และเก็บใน
รูปของเหลว ทีค่ วาม

เรื่อง NGV ดีหรือด้อยอย่างไร…น่าดึงดูดแค่ไหนสาหรับผูใ้ ช้รถ จาก SCBEIC
NGV Focus จาก ปตท. ฉบับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557
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เบนซิ น
เป็นของเหลว

ดีเซล
เป็นของเหลว
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ข้อเปรียบเทียบ
น้าหนัก

ขีดจากัดการติ ดไฟ
(Flammability limit %
โดยปริ มาตร)
อุณหภูมิติดไฟ

NGV
เบากว่าอากาศ ไม่ม ี
การสะสมเมือ่ เกิด
การรัวไหล
่
5.0-15.0%

650 oC

LPG
ดัน 7 บาร์
หนักกว่าอากาศ

เบนซิ น

ดีเซล

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

2.0-9.5%

1.4-7.6%

0.6-7.5%

481 oC

275 oC

250 oC

การสนับสนุนการใช้ก๊าซ NGV จากภาครัฐเป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะส่งเสริมให้ผคู้ นปรับเปลีย่ นมาใช้รถเครื่องยนต์
ระบบก๊าซ NGV กันมากขึ้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ลดภาษี
ประจาปี สาหรับรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV เพื่อส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานอื่น เช่น พลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ
ทดแทนการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงมากขึน้ เนื่องจากปจั จุบนั สถานการณ์ราคาน้ ามันมีความไม่แน่ นอนจากหลายๆ
ปจั จัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้และการใช้ก๊าซ NGV จะช่วยอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สาหรับรถทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติท่ี
ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็ นส่วนใหญ่เป็ นเชือ้ เพลิงหรือก๊าซ NGV เพียงอย่างเดียวนัน้ จัดเก็บภาษีในอัตรากึง่
หนึ่งของอัตราภาษีในรถประเภทเดียวกันทีใ่ ช้น้ า มันเชือ้ เพลิง และหากเป็ นระบบก๊าซ NGV ร่วมหรือสลับกับ
น้ามันเชือ้ เพลิง อัตราภาษีทจ่ี ดั เก็บอยู่ทส่ี ามในสีข่ องอัตราทีก่ าหนดในรถประเภทเดียวกันทีใ่ ช้น้ามันเชือ้ เพลิง
สาหรับรถขนส่งเชิงพาณิชย์ทม่ี กี ารเดินรถโดยสารที่มเี ส้นทางที่แน่ นอน หรือมีแผนการขนส่งสินค้าไปยังจุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน นิยมใช้ก๊าซ NGV เนื่องจากผูป้ ระกอบการด้านขนส่งเชิงพาณิชย์สามารถวางแผนหรือ
กาหนดพื้นที่ท่จี ะเข้าใช้บริการสถานีบริการ NGV ได้ จึงไม่ได้รบั ผลกระทบในการเข้าถึงสถานีบริการที่มี
จานวนค่อนข้างน้อยในปจั จุบนั รวมถึงการสนับสนุ นต่างๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเปลีย่ นรถ
แท็กซี่ LPG เป็ นรถ NGV10 โครงการจัดซือ้ รถเมลล์ NGV ใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ11 เป็ นต้น จะ
เป็ นการผลักดันให้รถขนส่งเชิงพาณิชย์ปรับเปลีย่ นมาใช้ก๊าซ NGV มากขึน้
หากในอนาคตมีรถยนต์ทจ่ี ะติดตัง้ ระบบก๊าซ NGV ในจานวนที่สงู ขึน้ ในขณะที่ ปตท. สามารถจัดสรรก๊าซ
NGV ให้มคี วามเพียงพอต่อความต้องการทีข่ ยายตัวผ่านการลงทุนในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เข้าถึงพืน้ ที่
ในประเทศได้อย่างทัวถึ
่ งยิง่ ขึน้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจสถานีบริการ NGV ซึง่ จะสามารถขยายตัวตามปริมาณความ
ต้องการใช้ก๊าซ NGV ทีเ่ พิม่ ขึน้ และจะเป็ นการดึงดูดผูป้ ระกอบการสถานีบริการ NGV รายใหม่ต้องการเข้ามา
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่ง เป็ นโอกาสที่บริษัท ฯ จะได้รบั งานการให้บ ริการออกแบบและ
ก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ และขยายฐานลูกค้า เนื่องจากบริษทั ฯ เป็ นผูช้ านาญด้านธุรกิจการให้บริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
ก๊าซ NGV อย่างครบวงจรมากว่า 10 ปี มุ่งเน้นในการให้บริการทีใ่ กล้ชดิ และมีคุณภาพ รวมถึงให้ความสาคัญ
ในการเลือกใช้สนิ ค้าที่มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับและน่ าเชื่อถือ จึงเป็ นผลให้ลูกค้า ส่วนใหญ่ ท่เี คยรับบริการ
ออกแบบและก่อสร้างสถานี ว่าจ้างบริษทั ฯ ต่อเนื่องไปถึงการบริหารจัดการและบารุงรักษาสถานีดว้ ย

10
11

กระทรวงพลังงาน
กองสารนิเทศ ฝา่ ยโฆษกวิเคราะห์ขา่ ว สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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2.2.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 สถานี บริ การของบริ ษัทฯ ภายใต้ชื่อ “สยามราช” และสถานี บริ การของบริ ษัทฯ และบริ หาร
จัดการให้แก่บริษทั ขนส่ง จากัด
สถานีบริการทัง้ 4 แห่งของบริษทั ฯ เป็ นสถานีลกู (Daughter Station) คือ สถานีทไ่ี ม่ได้ตงั ้ อยู่ในบริเวณ
แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จึงต้องรับก๊าซธรรมชาติจากสถานีแม่ (Mother Station) ก๊าซธรรมชาติจะถูก
ขนส่งจากสถานีแม่ไปยังสถานีบริการ โดยรถขนส่งก๊าซ เมื่อรถขนส่งมาถึงสถานีบริการซึง่ โดยปกติ
ก๊าซในรถขนส่งก๊าซมีค่าแรงดันทีต่ ่า จาเป็ นต้องเพิม่ แรงดันให้สงู ขึน้ โดยผ่านเครื่องอัดความดัน และเข้า
สู่ถงั เก็บก๊าซก่อนเข้าตู้จ่ายก๊าซเพื่อจาหน่ ายให้กบั รถยนต์ทใ่ี ช้ก๊าซ NGV เป็ นเชือ้ เพลิง กระบวนการ
ขนส่งก๊าซจากสถานีแม่ไปยังสถานีลกู และการจ่ายก๊าซ NGV ให้กบั รถยนต์แสดงดังนี้
สถานีแม่
(Mother Station)

รถขนส่งก๊าซ NGV

หัวจ่ายก๊าซ

สถานีลูก
(Daughter Station)

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 การตรวจสภาพรถและถังบรรจุก๊าซบนรถ
ขนส่งอย่างสม่าเสมอ (รายละเอียดสัญญา อ้างอิงในส่วนที่ 2.2 ข้อ 8. ข้อมูลสาคัญอื่น) ทัง้ นี้ ในส่วนของ
สถานีบริการ สาขาพิษณุ โลกและสาขากาแพงเพชร บริษัทฯ เป็ นผูบ้ ริหารจัดการสถานี ให้กบั บขส.
เท่านัน้ ดังนัน้ บขส. จึงเป็ นผูท้ าสัญญาซือ้ ขายก๊าซ NGV กับ ปตท. โดยตรง
 บริการบริหารจัดการสถานี บริการ
บริษทั ฯ ให้บริการด้านการบริหารจัดการสถานีบริการ โดยจัดหาบุคลากรในระดับต่างๆ ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
สถานี พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร เพื่อปฏิบตั ิ งานในหน่ วยงานทุก
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ส่ว นของสถานี บ ริก าร รวมถึง การจัด ทีม งานที่มีค วามช านาญเพื่อ ให้บ ริก ารตรวจสอบและซ่ อ ม
บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
การออกแบบและก่อสร้างสถานีบริการจะให้บริการแก่ ปตท. และผู้ประกอบการเอกชน ในกรณีท่ี
ผูป้ ระกอบการเอกชนมีความประสงค์ทจ่ี ะประกอบธุรกิจสถานีบริการ จะต้องยื่นคาขออนุญาตกับ ปตท.
เพื่อก่อสร้างสถานีบริการและเป็ นตัวแทนจาหน่ ายก๊าซ NGV ก่อนดาเนินการก่อสร้าง เมื่อบริษัทฯ
ได้รบั การว่าจ้างในงานก่อสร้างสถานีบริการจาก ปตท. หรือ ผูป้ ระกอบการเอกชนแล้ว ทีมงานวิศวกร
ของบริษทั ฯ จะดาเนินการศึกษา สารวจพืน้ ทีก่ ่อสร้าง ออกแบบและกาหนดแผนผังสถานี และวางแผน
กระบวนการติดตัง้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ เช่น ถัง
ก๊าซ เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ ตู้จ่ายก๊าซ เป็ นต้น บริษทั ฯ จะพิจารณาจากคุณลักษณะ มาตรฐาน และ
ราคาทีเ่ หมาะสมโดยจัดซือ้ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ การคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทีต่ ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ การก่อสร้าง การกาหนดแผนผังสถานี รวมถึงการวางตาแหน่ งของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ในสถานีบริการจะอยู่ภายใต้มาตรฐานและการควบคุมตามที่ ปตท. กาหนด
ในการก่อสร้า งสถานีบริการ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่ มีความเชี่ยวชาญและควบคุ มงานก่อสร้า ง
บริหารจัดการงานก่อสร้าง วางแผนการทางาน ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยในทุกขัน้ ตอนของการ
ทางาน ในส่วนเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารงานก่อสร้างและการจัดเตรียมเครื่องจักรทีใ่ ช้ในการก่อสร้างสถานี
บริการ บริษัทฯ จะดาเนินการว่าจ้างผู้รบั เหมาช่วงมาดาเนินการในส่วนนี้ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการซึ่งไม่ใช่บุคลากรหลักของบริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการก่อสร้าง รวมถึงต้น ทุนในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
ดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงเป็ นผูค้ วบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้าง รวมถึงหาก
เกิดความผิดพลาดใดๆ ระหว่างการก่อสร้าง ทีมงานวิศวกรของบริษทั ฯ จะเข้าดาเนินการปรับปรุงและ
เปลีย่ นแปลงลักษณะงานก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้
งาน
เมื่อการก่อสร้างสถานีบริการแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะทดสอบระบบการจ่ายก๊าซ NGV และการทางานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานีบริการ เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของงานทีไ่ ด้มาตรฐาน และสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ในการออกแบบและก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ ทีมงานวิศวกรจะ
ดาเนินการศึกษา สารวจพื้นที่ก่อสร้าง ออกแบบและกาหนดแผนผังสถานี และวางแผนกระบวนการ
ติดตัง้ อุปกรณ์ ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ในสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ บริษทั ฯ จะ
พิจ ารณาจากคุ ณ ลัก ษณะ มาตรฐาน และราคาที่เ หมาะสมโดยจะจัด ซื้อ จากทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ในการก่อสร้างสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วาม
เชีย่ วชาญและควบคุมงานก่อสร้าง บริหารจัดการงานก่อสร้าง วางแผนการทางาน ตลอดจนดูแลความ
เรียบร้อยในทุกขัน้ ตอนของการทางาน ในส่วนเจ้าหน้ าที่ปฏิบตั ิการงานก่ อสร้างและการจัดเตรียม
เครื่องจักรที่ใช้ใ นการก่ อ สร้า งสถานี ป รับปรุ งคุ ณภาพก๊า ซธรรมชาติสาหรับ ยานยนต์ บริษัทฯ จะ
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ดาเนินการว่าจ้างผูร้ บั เหมาช่วงมาดาเนินการในส่วนนี้ เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ ารซึง่ ไม่ใช่บุคลากรหลักของบริษทั ฯ ลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการซือ้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในการก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนในการบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังคงเป็ น
ผูค้ วบคุมดูแลและตรวจสอบทุกขัน้ ตอนของงานก่อสร้าง รวมถึงหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ระหว่าง
การก่อสร้าง ทีมงานวิศวกรของบริษัท ฯ จะเข้าดาเนินการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงลักษณะก่อสร้าง
หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการใช้งาน
เมื่อการก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะทดสอบ
ระบบการทางานของเครื่องจักรและอุป กรณ์ ท่ีติดตัง้ ทัง้ หมด เพื่อให้มนใจในคุ
ั่
ณภาพของงานที่ไ ด้
มาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการอย่างสูงสุด
3. บริการบารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่เป็ นบุคลากรของบริษัทฯ จะเข้าสารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ทงั ้ หมดที่
ติดตัง้ ในสถานีบริการ พร้อมทัง้ ประเมินสภาพการใช้งาน และความเสียหายที่เกิดขึน้ กับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยของการใช้งาน และนาเสนอผลการประเมินให้ลูกค้า เพื่อพิจารณา
ซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกรณีทม่ี ชี น้ิ ส่วนของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ทช่ี ารุดหรือเสียหาย บริษทั ฯ จะจัดซือ้ ชิน้ ส่วนนัน้ ใหม่เพื่อเปลีย่ นทดแทนชิน้ ส่วนเดิม
โดยบริษัทฯ ได้จดั ซื้อชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ ต่างๆ จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หลังจากนัน้ ทีมงาน
วิศวกรและช่างเทคนิคจะดาเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์นนั ้ ๆ ให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานโดย
คานึงถึงความปลอดภัยเป็ นสาคัญ
ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสานักงานบริการบารุงรักษาตัง้ อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจานวน 3 แห่งได้แก่
สานักงานบริก ารกาญจนาภิเ ษก สานักงานบริการเกษตรนวมินทร์ และสานักงานบริก ารบางนา ซึ่ง มี
ทีมงานและช่างเทคนิคประจาอยู่ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อครอบคลุมการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการ
ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยัง
มีทมี งานและช่างเทคนิคที่ให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการประจาอยู่ในทุกภูมภิ าค ซึ่งทาให้บริษัทฯ มี
ศักยภาพในการให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนในประเทศไทย อีกทัง้ บริษทั ฯ
ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการข้อมูลและแจ้งปญั หา (Call center) ทีเ่ บอร์ 02-705-7000 ผูป้ ระกอบการสถานีสามารถ
ติดต่อแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด 24 ชัวโมง
่
เพื่อการให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว และทันต่อสถานการณ์
2.2.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจ ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซ NGV ของบริษัทฯ ไม่มกี ระบวนการใดที่ส่งผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม เนื่องด้วยลักษณะการดาเนินธุรกิจบริษทั ฯ เกีย่ วข้องกับ สถานีบริการ ออกแบบและก่อสร้างสถานี
บริการและสถานีปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์ การขนส่งและจัดเก็บก๊าซ NGV บริษทั ฯ จึง
ได้ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดมาโดย
ตลอด เพื่อป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
สิง่ แวดล้อม
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2.2.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบ รายละเอียดดังนี้
1. สถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
-ไม่ม-ี
2. ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
 ออกแบบและก่อสร้างสถานี บริการ
ชื่อโครงการ
งานจ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
และระบบท่อส่งก๊าซ

เจ้าของโครงการ
บริษทั ศรีราชา เอ็นจีว ี
จากัด

เดือน/ปี คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ
เมษายน
2559

มูลค่างาน มูลค่างาน
ทัง้ หมด1
ที่เหลือ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
1.20
1.20

หมายเหตุ: 1. มูลค่างานทัง้ หมดเป็ นมูลค่างานตามสัญญาว่าจ้างงานโครงการ

 ออกแบบและก่อสร้างสถานี ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

งานจัดหาและติดตัง้ ระบบ
บริษทั ปตท. จากัด
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (มหาชน)
ของสถานีแนวท่อและสถานี
หลักจานวน 5 สถานี

เดือน/ปี คาด
ว่าจะแล้ว
เสร็จ
สิงหาคม
2558

มูลค่างาน มูลค่างาน
ทัง้ หมด1
ที่เหลือ
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
97.50
74.63

หมายเหตุ: 1. มูลค่างานทัง้ หมดเป็ นมูลค่างานตามสัญญาว่าจ้างงานโครงการ

3. บารุงรักษาสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ สาหรับยานยนต์
การให้บริการบารุงรักษาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสาหรับยานยนต์เป็ นการให้บริการตามสัญญาว่าจ้างที่
กาหนดระยะเวลาของสัญญาและวงเงินการให้บริการ ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาของ
สัญญาหรือวงเงินการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งสิน้ สุดก่อน ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มี
งานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบซึง่ เป็ นงานบารุงรักษาสถานีบริการให้แก่ ปตท. และผูป้ ระกอบการเอกชนจานวนรวม
39 งาน มีมูลค่างานรวมทัง้ สิน้ 637.10 ล้านบาท และมูลค่างานทีเ่ หลือรวมทัง้ สิน้ 261.31 ล้านบาท ซึ่ง
มูลค่างานทีเ่ หลือนี้เป็ นมูลค่าสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ นี้ ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาการให้บริการใดๆ สิน้ สุดลงเมื่อ
ระยะเวลาการให้บริการสิน้ สุดลงก่อน บริษทั ฯ อาจได้รบั มูลค่างานที่เหลือที่ต่ ากว่าจานวน 261.31 ล้าน
บาท
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2.3 กลุ่มธุรกิ จระบบปัม๊ อุตสาหกรรม (Engineered Pumps and Systems)
ั ้ ตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และเครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ใน
บริษทั ฯ ออกแบบและจาหน่ายระบบปมอุ
อุตสาหกรรม และบริษัทฯ เป็ นคู่ค้าทางธุรกิจในการจาหน่ ายระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor
สาหรับโรงไฟฟ้า ทัง้ นี้ บริษัทฯ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโดยมีทมี งานวิศวกรที่มคี วามรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาในการเลือกใช้สนิ ค้า การคัดเลือกผูผ้ ลิตสินค้า ตลอดจนการบารุงรักษาสินค้า เพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อกระบวนการทางานและสร้างความปลอดภัยอย่างสูงสุด ที่ผ่านมา บริษทั ฯ ได้รบั ความไว้วางใจจาก
ลูกค้าทัง้ ด้านการให้บริการทางวิศวกรรมและคุณภาพของสินค้าที่จาหน่ ายอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก ปี 2555ั ๊ ตสาหกรรม คิดเป็ นร้อยละ 22.31 ร้อยละ
2557 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษทั ฯ มีรายได้จากกลุ่มธุรกิจปมอุ
13.92 ร้อยละ 10.01 และร้อยละ 10.14 ของรายได้หลักรวม ตามลาดับ
2.3.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ั ๊ ตสาหกรรม
บริษทั ฯ ให้บริการด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาการเลือกใช้ระบบปมอุ
และระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง โดยวิศวกรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี การ
ให้บริการด้านวิศวกรรมครอบคลุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกในการสอบถามความต้องการ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
การออกแบบด้านวิศวกรรม การเลือกประเภทสินค้า การเลือกผูผ้ ลิตสินค้า การประกอบสินค้า การทดสอบการ
ทางานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย
สอบถามความต้องการ
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
ของการใช้งานสินค้า

ออกแบบ
ด้านวิศวกรรม

คัดเลือกประเภทสินค้า
และผูผ้ ลิตสินค้า

ทดสอบการทางาน
ของสินค้า

ส่งมอบสินค้า
ให้กบั ลูกค้า

ประกอบสินค้า

การให้บริการด้านวิศวกรรมของกลุ่มธุรกิจระบบปั๊ มอุตสาหกรรม

ในกระบวนการให้บริการออกแบบด้านวิศวกรรม บริษัทฯ จะเข้าปรึกษาเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและ
ั ๊ ตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อออกแบบสินค้า
วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปมอุ
ให้ เ หมาะสมกับ ลัก ษณะการใช้ ง าน หลัง จากนั น้ บริษัท ฯ จะคัด เลือ กประเภทสิน ค้ า ตามคุ ณ ลัก ษณะ
(Specification) จากผูผ้ ลิตสินค้าชัน้ นาระดับสากลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ และเชื่อถือได้ การสังซื
่ อ้ สินค้าอาจจะสังซื
่ ้อ
จากผูผ้ ลิตเพียงรายเดียวหรือผูผ้ ลิตสินค้าหลายราย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั คุณลักษณะทีต่ ้องการและการจัดหาสินค้า
ของผู้ผ ลิต สิน ค้า รายนั น้ ๆ เมื่อ ได้ร ับ สิน ค้า และส่ ว นประกอบต่ า งๆ แล้ว จะน ามาประกอบเป็ น ระบบป มั ๊
อุตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง พร้อมส่งมอบให้กบั ลูกค้าเพื่อนาไปติดตัง้ หลังจากการ
ติดตัง้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการทางานของอุปกรณ์เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์นนั ้ สามารถใช้งานได้
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพสูง สุ ด อีก ทัง้ บริษัท ฯ ได้ส่ ง ผู้เ ชี่ย วชาญเพื่อ ฝึ ก อบรมเกี่ย วกับ การใช้ง านและการ
บารุงรักษาอุปกรณ์ ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้านการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยอย่าง
สูงสุด
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ั ๊ ตสาหกรรมและระบบ
สินค้าทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบและจาหน่ายสามารถแบ่งเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบปมอุ
อุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas
Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า โดยสินค้าแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบปัม๊ อุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมเป็ นอุปกรณ์ทช่ี ่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกาเนิดไปยังของไหล เพื่อทาให้ของไหล
ปมอุ
เคลื่อนทีห่ รือถ่ายเทจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งซึง่ อาจเป็ นตาแหน่ งทีอ่ ยู่สงู กว่าหรือตาแหน่ ง
ในระยะทางที่ไกลออกไป เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ของโรงงานอุตสาหกรรม ปมั ๊
อุตสาหกรรมทีบ่ ริษทั ฯ จัดหาและจาหน่ายมีรายละเอียดดังนี้
 ปัม๊ Gear
ั ๊ ดทีม่ เี ฟืองภายในซึง่ สามารถสร้างแรงดันได้สงู ในการส่งของเหลวทีม่ คี วามใสถึง
ปมั ๊ Gear เป็ นปมใบพั
หนืดมาก เช่น น้ ามัน ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) น้ ามัน ยางมะตอย
เป็ นต้น

 ปัม๊ Sanitary
ั๊
ปมั ๊ Sanitary เป็ นปมใบพั
ดทีม่ ผี วิ ขัดเรียบ ใช้สาหรับส่งของเหลวทีม่ คี วามสะอาดและปราศจากการ
ปนเปื้ อน ส่วนใหญ่ ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตยา โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภค
เป็ นต้น

 ปัม๊ Screw
ั ๊ ดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเกลียวตัง้ แต่ 1 สกรูไปจนถึง 5 สกรู จึงสามารถสร้างแรงดัน
ปมั ๊ Screw เป็ นปมใบพั
ได้ค่อนข้างสูงในการสูบจ่ายของเหลวทีม่ ลี กั ษณะใสและไม่มตี ะกอน ได้แก่ น้ามันทุกชนิด ส่วนใหญ่ใช้
ในโรงงานผลิตน้ามันและก๊าซ
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 ปัม๊ และระบบสูญญากาศ (Vacuum Pump & System)
ั๊
ั ๊ ดทีท่ าหน้าทีด่ ูดอากาศออกและสร้างแรงสุญญากาศในระบบ ลด
ปมและระบบสู
ญญากาศเป็ นปมใบพั
แรงดันในกระบวนการผลิตเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้

 ปัม๊ Diaphragm
ั ๊ กสูบทีส่ ง่ ถ่ายของเหลวทีม่ คี วามใสถึงหนืด และของเหลวทีม่ ตี ะกอนหรือสาร
ปมั ๊ Diaphragm เป็ นปมลู
แขวนลอยโดยใช้แรงดันลมเป็ นตัวขับดันแผ่น Diaphragm จึงสามารถสูบของเหลวไปได้ในระยะ
ั๊
ทางไกลและควบคุมปริมาณการส่งของเหลวได้ในสัดส่วนทีแ่ ม่นยาทุกครัง้ ของการสูบ ปมประเภทนี
้
สะดวกในการติด ตัง้ เนื่ อ งจากใช้พ้ืน ที่น้อ ย ทนทานต่ อ การใช้ง านและสภาพแวดล้อ มในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เป็ นอย่างดี ส่วนใหญ่ ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี แท่นขุดเจาะน้ ามัน โรงงานเซรามิก
โรงงานอาหารและยา โรงงานผลิตสีทุกชนิด เป็ นต้น

 ปัม๊ Process Metering
ั ๊ กสูบที่ควบคุมปริมาณการส่งของเหลวในสัดส่วนที่แม่นยาและ
ปมั ๊ Process Metering เป็ นปมลู
เท่ากันทุกครัง้ โดยสูบของเหลวทีม่ คี วามใสโดยเฉพาะสารเคมีทม่ี กี ารกัดกร่อนรุนแรงหรือสารเคมีท่ี
ใชัในกระบวนการผลิตเช่น สารเคมี หัวเชือ้ สี เป็ นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานปิ โตรเคมี แท่นขุดเจาะ
น้ามัน โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตอาหารและยา โรงงานผลิตอาหาร เป็ นต้น
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 ปัม๊ Process Centrifugal
ปมั ๊ Process Centrifugal ทางานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดทีไ่ ด้รบั พลังงานจากเครื่องยนต์หรือ
มอเตอร์ไฟฟ้าทาให้เกิดความเร็วและแรงดันในการส่งของเหลวทีใ่ สได้ในปริมาณมาก ส่วนใหญ่ใช้ใน
โรงงานปิ โตรเคมี

ั ๊ ตสาหกรรมแบรนด์ ITT Goulds Pumps จาก ITT
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ การเป็ นตัวแทนจาหน่ายปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมชัน้
Fluid Technology International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตปมอุ
นาประเภท Process Centrifugal คุณภาพสูงสาหรับงานอุตสาหกรรม โดยบริษทั ฯ ได้เริม่ สังซื
่ ้อ
สินค้าตามยอดคาสังซื
่ ้อจากลูกค้าตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 และได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายสินค้านี้อย่างเป็ นทางการในเดือนสิงหาคม 2558
ั ๊ ตสาหกรรมจากแบรนด์ ITT Goulds Pumps ซึง่
การทีบ่ ริษทั ฯ ได้เพิม่ การเป็ นตัวแทนจาหน่ ายปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมประเภท Process Centrifugal โดยมีฐานการตลาดทีใ่ หญ่มากในประเทศไทย
เป็ นปมอุ
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นฐานลูกค้าของบริษทั ฯ
จึงเพิม่ ศักยภาพให้บริษทั ฯ สามารถต่อยอดธุรกิจในการทาการตลาดและสร้างรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ให้กบั
ั ๊ ตสาหกรรมในอนาคต
กลุ่มธุรกิจระบปมอุ
2. เครือ่ งอัดอากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องอัด อากาศเป็ น อุป กรณ์ ท่ีท าหน้ า ที่ส่ง อากาศเข้า ไปในระบบและสร้า งแรงดันให้สูงกว่ า แรงดัน
บรรยากาศ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการเพิม่ อากาศหรือออกซิเจนในกระบวนการดาเนินงาน เช่น
โรงบาบัดน้าเสีย โรงงานอุตสาหกรรมทัวไป
่ เป็ นต้น
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3. ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้ า
ระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor มีหลักการทางานโดย Gas Compressor จะดูด
อากาศจากบรรยากาศแล้วอัดเพิม่ ความดันให้สูงขึน้ ซึ่งอากาศจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ผสมกับก๊าซที่เป็ น
เชือ้ เพลิง ผลจากการเผาไหม้จะได้ก๊าซร้อนทีม่ อี ุณหภูมแิ ละความดันสูง ก๊าซร้อนนี้จะเข้าสู่ Gas Turbine
ซึ่ง ทาหน้ า ที่เ ปลี่ยนพลัง งานความร้อ นให้เป็ น พลังงานกลในรูป ของการหมุน เพลาเพื่อ ไปขับเคลื่อ น
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ในโรงไฟฟ้า

ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศ
บริษทั ฯ รับประกันคุณภาพของระบบปมอุ
ทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี
2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.3.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ั ๊ ตสาหกรรมของบริษทั ฯ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
1. กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้ า
กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรรมและโรงไฟฟ้าเป็ นกลุ่มลูกค้าทางตรงของบริษทั ซึง่ เป็ นโรงงาน
ั ๊ ตสาหกรรม หรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
อุตสาหกรรมทีต่ ้องการใช้ระบบปมอุ
ประโยชน์ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงเหมืองแร่ โรงงานปิ โตรเคมี
โรงงานผลิต อาหารและยา โรงไฟฟ้ า เป็ น ต้น ลูก ค้ากลุ่ ม นี้ จ ะติด ต่ อ สังซื
่ ้อ สิน ค้า กับ บริษัท ฯ
โดยตรง
2. กลุ่มลูกค้าผูร้ บั เหมา
กลุ่มลูกค้าผู้รบั เหมาเป็ นกลุ่มลูกค้าที่รบั งานโครงการจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า
โดยตรง ผูร้ บั เหมาจะสังซื
่ อ้ สินค้าจากบริษทั ฯ เพื่อนาไปติดตัง้ ในงานโครงการ
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2.3.2.2 กลยุทธ์การตลาด
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการออกแบบและจาหน่ายสินค้าทีม่ คี ุณภาพมาตรฐานระดับสากล รวมถึงให้คาแนะนา
ด้านวิศวกรรมและการให้บริการหลังการขายอย่างใกล้ชดิ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา บริษัทฯ เป็ น
ั ๊ ตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดและการแข่งขัน ดังนี้
ผูน้ าในธุรกิจระบบปมอุ
1. การให้บริการด้านวิ ศวกรรม
บริษทั ฯ มีทมี งานวิศวกรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เกีย่ วกับ
ั ๊ ต สาหกรรมและระบบอุ ป กรณ์ วิศ วกรรมที่เ กี่ย วข้ อ ง เครื่อ งอัด อากาศที่ใ ช้ ใ น
ระบบป มอุ
อุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor โดยทีมงานวิศวกรจะให้
ค าแนะน าด้ า นวิศ วกรรมแก่ ลู ก ค้ า ตัง้ แต่ ข ัน้ ตอนแรกในการสอบถามความต้ อ งการและ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน การออกแบบ การเลือกประเภทอุปกรณ์ การเลือกผูผ้ ลิตสินค้า การ
ประกอบสินค้า การทดสอบการทางานของสินค้า ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย เพื่อเป็ น
ประโยชน์ ในด้านการใช้งานที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยอย่างสูงสุด การให้บริการด้าน
วิศวกรรมของบริษทั ฯ จึงเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความแตกต่างของการดาเนินธุรกิจระหว่าง
บริษทั ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. การให้บริการหลังการขาย
บริษทั ฯ มีทมี งานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น บริการอบรมและแนะนาการใช้งานของ
สินค้า การบริการตรวจสอบการเดินระบบ การแนะนาดูแลรักษาสินค้า เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษัทฯ
ั ๊ ตสาหกรรม
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่ างใกล้ชดิ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบปมอุ
และระบบอุ ป กรณ์ วิศ วกรรมที่เ กี่ย วข้อ งที่ใ ช้ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรมอย่ า งปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. การได้รบั ความไว้วางใจในการให้บริการ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์ วศิ วกรรมที่
บริษัท ฯ ให้บริการออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
เกีย่ วข้อง เครื่องอัดกาศทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor
เป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ของบริษทั ฯ ใน
ั ๊ ตสาหกรรรม จึงเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความน่ าเชื่อถือทางธุรกิจ และ
การเป็ นผูน้ าด้านในธุรกิจระบบปมอุ
ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่ค้าทางธุรกิ จ
บริษัท ฯ ได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดีก ับ ผู้ผ ลิต สิน ค้า ที่เ ป็ นคู่ค้า ทางธุ รกิจ โดยได้ป ฏิบ ัติต าม
ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดเสมอมา บริษทั ฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้าง
ยอดขายผ่านช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการสร้างความมันใจทางการค้
่
า
ให้กบั คู่คา้ ทางธุรกิจ ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ เป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจกับผูผ้ ลิตสินค้ามากกว่า 10 ราย ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตสินค้ารายอื่นๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดหา
สินค้าทีห่ ลากหลายและเป็ นประโยชน์ทางการค้าทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าโดยมีทมี งานฝ่ายขายและการตลาด
เป็ นผูด้ แู ลลูกค้าอย่างใกล้ชดิ และมีการติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจ
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ในสินค้าและการให้บริการ เพื่อนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
5. การเฝ้ าติ ดตามทิ ศทางและภาวะอุตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมเป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมใน
กลุ่มธุรกิจระบบปมอุ
ประเทศ ดัง นั น้ บริษัท ฯ มีก ลยุ ท ธ์ ใ นการติ ด ตามภาวะอุ ต สาหกรรมอย่ า งสม่ า เสมอจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมถึงการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับวัฏจักร
ของอุตสาหกรรมในกลุ่ มต่ างๆ เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว ทิศ ทาง แนวโน้ ม และการ
ั ๊ ตสาหกรรม อีกทัง้ บริษัทฯ มี
เติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ กลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
พนักงานขายทีส่ ามารถเข้าถึงโรงงานอุสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ กี ารเติบโต เพื่อนาเสนอ
การขายสินค้าและการให้บริการของบริษทั ฯ
2.3.2.3 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั ฯ มีนโยบายการกาหนดราคาสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนของสินค้า และงานวิศวกรรมบวก
อัตรากาไรที่เหมาะสม (Cost plus pricing) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พจิ ารณาถึง ลักษณะการ
ให้บ ริก ารด้า นวิศ วกรรม ป จั จัย ด้า นอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของสิน ค้า ในตลาด ปริม าณการสัง่ ซื้อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรรมเดียวกัน ตลอดจนสถานการณ์
และภาวะอุตสาหกรรมในขณะนัน้ ทัง้ นี้ อัตรากาไรในคาสังซื
่ อ้ แต่ละครัง้ อาจมีปรับเปลีย่ นหรือยืดหยุ่น
ได้ เพื่อ ให้ เ ป็ น ราคาที่ เ หมาะสมและสามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ในตลาดได้ รวมถึ ง การรัก ษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
2.3.2.4 การจาหน่ ายและช่องทางการจาหน่ าย
บริษทั ฯ มีช่องทางการจาหน่าย 2 ช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1. ช่องทางการจาหน่ ายให้แก่ผใู้ ช้งานโดยตรง
ผู้ใ ช้ง านโดยตรงเป็ น กลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมและโรงไฟฟ้ าที่ใ ช้ป ระโยชน์ จ ากระบบป มั ๊
อุตสาหกรรม และระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม
ระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้า ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
ด้ว ยชื่อ เสีย งของบริษัท ฯ ที่เ ป็ น ที่ย อมรับ จึง ได้ร ับ ความไว้ ว างใจจากลู ก ค้ า กลุ่ ม โรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในการติดต่อสังซื
่ อ้ สินค้าโดยตรงกับบริษทั ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถเข้าถึงความ
ต้องการของลูก ค้า ได้เ ป็ น อย่า งดี โดยทีมงานฝ่ายขายและการตลาดจะเข้า พบกับลูกค้า และ
นาเสนอสินค้า ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ประกอบกับ
ั ๊ ตสาหกรรมยังเป็ นส่วนสาคัญในการสร้างช่องทางจาหน่ าย
ชื่อเสียงของบริษทั ในธุรกิจระบบปมอุ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปจั จุบนั
2. ช่องทางการจาหน่ ายผ่านผูร้ บั เหมา
ผูร้ บั เหมาเป็ นผูท้ ร่ี บั งานจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าโดยตรง โดยส่วนของงานระบบ
ั ๊ ตสาหกรรมหรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ผูร้ บั เหมาจะว่าจ้างให้ บริษทั ฯ ออกแบบ
ปมอุ
และจัดหาอุปกรณ์ ในส่วนนี้ ซึ่งช่องทางการจาหน่ ายนี้จะเป็ นช่องทางที่ทาให้บริษัทฯ สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึน้
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2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากบริษทั ฯ เป็ นผู้ออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
อื่นๆ ทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การขยายตัวของจานวนโรงงานอุตสาหกรรม การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการซือ้ เครื่องจักรและ
อุป กรณ์ ใหม่เ พื่อทดแทนของเดิม ซึ่ง มีก ารเติบโตที่สอดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงของดัช นี ความเชื่อ มัน่
ภาคอุตสาหกรรม (Thai Industrial Sentiment Index: TISI)
ดัชนี ความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมเดือนมิ .ย. ปี 2557 - เดือนมิ .ย. ปี 2558
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ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จากข้อ มู ล ดัช นี ค วามเชื่อ มัน่ ภาคอุ ต สาหกรรม จัด ท าโดยส านั ก งานเศรษฐกิจ อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ สูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ทัง้ นี้
ในช่วง 6 เดือนแรกปี 2558 ดัชนีความเชื่อมันความอุ
่
ตสาหกรรมหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยทีค่ วามเชื่อมัน่
ภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนลดลงมาอยู่ท่รี ะดับ 84.0 ซึ่งเป็ นจุดต่ าสุดในรอบ 16 เดือน การลดลง
ดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากปจั จัยลบต่างๆ ได้แก่ 1) ความกังวลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 2) ปญั หาภัยแล้ง
ทีล่ ุกลามในหลายพืน้ ที่ จนกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึง่ เป็ นฐานกาลังซือ้ ทีส่ าคัญของสินค้าอุตสาหกรรม
และ 3) ความกังวลต่อปญั หาการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่คา้ ทีส่ าคัญของไทย ทาให้ผปู้ ระกอบการระมัดะระวัง
ในการประกอบการและการขยายการลงทุน อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าความ
เชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรมในช่วงครึง่ หลังปี 2558 จะมีการปรับตัวทีด่ ขี น้ึ จากการใช้งบประมาณของภาครัฐทีจ่ ะ
ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ รวมทัง้ โครงการเมกะโปรเจ็กต์ทจ่ี ะเริม่ ทะยอยลงทุนและภาคการท่องเทีย่ วทีม่ ี
แนวโน้มเติบโตดีขน้ึ
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ภาพรวมการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
จานวนโรงงานที่ได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
เดือนมิ .ย. ปี 2557 - เดือนมิ .ย. ปี 2558

จานวนโรงงงาน
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สถิตจิ านวนโรงงานอุตสาหกรรม - ทัง้ ประทศ
สถิตจิ านวนโรงงานอุตสาหกรรม - ภาคตะวันออก

ทีม่ า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

จากสถิติจ านวนโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตให้จ ัด ตัง้ จากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พบว่า จานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีล่ งทุนใหม่ตงั ้ แต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 เป็ นต้นมามีการ
ชะลอตัว อันเนื่องมาจากการบริโภคภาคครัวเรือนยังถูกกดดันด้วยราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่ า และความเชื่อมัน่
ภาคเอกชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐและการเบิกจ่ายงบลงทุนทีล่ ่าช้า รวมถึง
ด้านการส่งออกทีม่ แี นวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลักมีการฟื้ นต้วทีช่ า้ ซึง่
ปจั จัยดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อความเชื่อมันภาคอุ
่
ตสาหกรรม และทาให้การลงทุนในโรงงานใหม่ชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม SCB Economic Intelligence Center (“SCB EIC”) ได้เปิ ดเผยว่าการลงทุนภาคเอกชนในไตร
มาส 2 ปี 2558 มีการเติบโตร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน ซึง่ เกิดจากการลงทุนในเครื่องมือ
เครื่องจักรทีค่ ดิ เป็ นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 โดยปริมาณการจาหน่ ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศเติบโต
ร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
ทัง้ นี้ SCB EIC ได้ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะสามารถเติบโตได้รอ้ ยละ 3.0 โดยในช่วงหลังปี
2558 SCB EIC คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขน้ึ จากแรงส่งของเม็ดเงินลงทุนของภาครัฐทีจ่ ะเร่งเบิกจ่าย
ก่อนสิน้ ปี งบประมาณ อีกทัง้ การบริโภคภาคเอกชนทีจ่ ะมีปจั จัยหนุ นจากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการ
ปรับเงินเดือนข้าราชการ ส่วนด้านการส่งออกก็จะปรับตัวดีขน้ึ จากค่าเงินบาททีอ่ ่อนตัว
การเพิม่ จานวนของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งใหม่จะเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการ
ดาเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้สนิ ค้าของบริษทั ฯ ในกระบวนการผลิตของ
ั ๊ ตสาหกรรม ระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เครื่องอัดอากาศ เป็ นต้น ซึง่ จากข้อมูล
โรงงาน เช่น ระบบปมอุ
ข้างต้น พบว่าจานวนโรงงานที่ก่อสร้างใหม่ในภาคตะวันออก ซึง่ เป็ นพื้นที่ท่กี ลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
ตัง้ อยู่ มีจานวนการก่อสร้างโรงงานใหม่ในทิศทางเดียวกันกับ จานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อสร้างใหม่ทงั ้
ประเทศ ดังนัน้ การที่เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวได้ดขี น้ึ จานวนโรงงานที่ลงทุนใหม่จะมีการ
ขยายตัวตามไปด้วย ซึง่ จะทาให้มคี วามต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ และเป็ นโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ จะสามารถ
ขยายฐานลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
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ภาพรวมภาวะนิ คมอุตสาหกรรมไทย
อุปทานสะสมพืน้ ที่นิคมอุตสาหกรรมปี 2557

ทีม่ า: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและฝา่ ยวิจยั คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย

ในปี 2557 มีพน้ื ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ทัวประเทศประมาณ
่
10,000 ไร่ ทาให้ปจั จุบนั มีอุปทานของทีด่ นิ ใน
นิคมอุตสาหกรรมอยู่ทป่ี ระมาณ 153,200 ไร่ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเป็ นพืน้ ทีห่ ลักของตลาดนิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 70.0 ของพืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมทัง้ ประเทศ สาหรับในอนาคต ฝ่ายวิจยั คอลลิ
เออร์ส อินเตอร์เนชันแนล
่
ประเทศไทย ประเมินว่าผูป้ ระกอบการหลายรายมีแผนทีจ่ ะเปิ ดขายพืน้ ทีใ่ หม่ในนิคม
อุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรม ซึง่ ในปี 2558 จะมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 9,400 ไร่ทจ่ี ะเปิ ดขายหรือให้เช่าในพืน้ ที่
ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรแี ละระยอง ดังนัน้ พืน้ ทีน่ ิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกยังคงมี
ศักยภาพในการขยายตัวได้ดอี ย่างต่อเนื่อง การเพิม่ พืน้ ทีใ่ นนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยดึงดูดให้มกี ารเปิ ดโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึน้ อันจะเป็ นผลดีต่อบริษทั ฯ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จึงเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทบ่ี ริษทั ฯ มีค วามชานาญ เป็ นทีร่ จู้ กั และไว้วางใจจากกลุ่ม
ลูกค้ามานานในการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทีต่ ่อเนื่องของกลุ่มลูกค้าเดิม และการเป็ นผู้นาด้าน
ั ๊ ตสาหกรรม จึงเป็ นสิง่ ที่สร้างความน่ าเชื่อถือทางธุรกิจและมีโอกาสสูงที่บริษัทฯ จะได้รบั งานจาก
ระบบปมอุ
ลูกค้ารายใหม่ๆ
สาหรับการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมในระยะยาว ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ยังมีความต้องการพืน้ ที่ นิคม
อุ ต สาหกรรมจากโครงการลงทุ น ใหม่ ท่ีจ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต เนื่ อ งจากประเทศไทยมีค วามพร้อ มในด้า น
สาธารณูปโภคและเป็ นฐานที่ตงั ้ ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าของบริษัทชัน้ นาทีส่ าคั ญของโลก นอกจากนี้
การที่ประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 (AEC: ASEAN Economic
Community 2015) ซึง่ ภายใต้สนธิสญ
ั ญาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทาให้ประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน
หลายประเทศในภูมภิ าคอาเซียนทีน่ กั ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน
ปจั จัยอีกประการหนึ่งทีท่ าให้นกั ลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในประเทศไทย คือ ทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศ
ทีเ่ ปรียบเสมือนศูนย์กลางของภูมภิ าคอินโดจีน และด้วยการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงระหว่างไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านทีช่ ่วยสนับสนุนกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศให้มคี วามคล่องตัวขึน้ ประกอบกับทีผ่ ่านมา
ประเทศไทยได้ทาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS: Great Mekong Subregion)
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ซึง่ หนึ่งในหลายๆ กรอบความร่วมมือ เช่น การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง
และการขนส่งสินค้าข้ามแดนในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง เป็ นต้น หากพิจารณาจากพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์การพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรมไทย ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจะยังคงอยู่ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
และภาคตะวันออกเป็ นหลัก เนื่องจากมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ระบบสาธารณูปโภคและความ
พร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม นอกจากนี้ การปรับเปลีย่ นนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการส่งเสริมการลงทุนตามการแบ่งเขตพืน้ ที่ เป็ นการส่งเสริมการ
ให้สทิ ธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-Based Incentives) กับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของ
โครงการ (Merit-Based 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 นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารลงทุนอยู่ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกและภาคกลาง ดังนัน้ พืน้ ทีด่ งั กล่าว
จึงเป็ นพืน้ ทีท่ น่ี กั ลงทุนให้ความสนใจ และมีศกั ยภาพในการขยายตัวในอนาคต
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
ั ๊ ตสาหกรรมจะมีการเติบโตทีข่ น้ึ อยู่กบั การเติบโตของอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลายตามปจั จัยทัง้
ธุรกิจระบบปมอุ
ภายในประเทศและต่างประเทศทีม่ ผี ลต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวทีแ่ ตกต่างกัน การทีอ่ ุตสาหกรรมหนึ่ง
ชะลอตัวก็สามารถทดแทนด้วยอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีข่ ยายตัวในปี เดียวกัน ซึง่ เป็ นการกระจายความเสีย่ งในการ
ดาเนินงาน และทาให้บริษทั ฯ สามารถรักษายอดขายให้มคี วามสม่าเสมอได้อย่างต่อเนื่อง
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บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ภาวะการแข่งขัน
ั ๊ ตสาหกรรมทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี
บริษทั ฯ ถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในคู่คา้ ทางธุรกิจของผูผ้ ลิต ปมอุ
ความได้เปรียบทางด้านชื่อเสียงมานานกว่า 30 ปี ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทค่ี รอบคลุมการใช้งานใน
โรงงานต่างๆ รวมไปถึงการบริการให้คาปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าตัง้ แต่การเลือกสินค้าที่เหมาะสม
จนถึงการทดสอบการใช้งานทีโ่ รงงานเป็ นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ การเน้นรักษาคุณภาพ
ของสินค้าและการให้บริการทางด้านวิศวกรรมทีส่ ร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ลกู ค้าตลอดช่วงเวลาทีผ่ ่านมา ซึง่ ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในพื้นที่ท่ใี ห้บริการได้ โดยธุรกิจ ดังกล่าวมีสภาพการแข่งขันในระดับปานกลาง
เนื่องจากนโยบายของผูผ้ ลิตสินค้าส่วนใหญ่จะให้จาหน่ ายสินค้าผ่านคู่คา้ ทางธุรกิจเพียงรายเดียว หรือมีการ
แต่งตัง้ คู่คา้ ทางธุรกิจ จานวนน้อยราย เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันเอง นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรมส่วน
ั ๊ ตสาหกรรมที่ต้องการ จึงเป็ นการ
ใหญ่ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย และอาจกาหนดรายชื่อผู้ผลิตปมอุ
จ ากัด ผู้ผ ลิต ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ และเป็ น ที่รู้จ ัก ของผู้ใ ช้ง าน ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีคู่แ ข่ง เป็ น เพีย งรายประเภท
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะการนาไปใช้งานทีใ่ กล้เคียงกัน เช่น บริษทั มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด บริษทั ยูไนเต็ดแม
ชชีนเนอร์ร่ี จากัด บริษทั เคเอสบี พัมส์
๊ จากัดบริษทั เอ็กมี่ จากัด เป็ นต้น 13 หากผูผ้ ลิตสินค้าใดมีช่อื เสียงในปมั ๊
อุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ ประเภทใดเป็ นหลักจะได้รบั การยอมรับและมีความ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์
ต้องการจากลูกค้ามากกว่า และหากบริษทั ทีเ่ ป็ นคู่คา้ ทางธุรกิจสาหรับผูผ้ ลิตปมอุ
วิศวกรรมอื่นๆ ประเภทใดทีล่ กู ค้าต้องการในโรงงานก็จะมีโอกาสได้รบั งานสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งอาจมีความต้องการใช้ปมอุ
อื่นๆ หลายประเภท ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจบางครัง้ ผูแ้ ข่งขันอาจเป็ นคู่คา้ ในการซือ้ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั ฯ ได้
เช่นกัน
2.3.4 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
ั ๊ ตสาหกรรมด้วยความรู้ ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ใน
บริษทั ฯ เป็ นผู้เชีย่ วชาญในกลุ่มธุรกิจ ระบบปมอุ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง เครื่องอัด
การให้บริการออกแบบและจาหน่ ายระบบปมอุ
อากาศทีใ่ ช้ในงานอุตสาหกรรม และระบบ Gas Turbine และ Gas Compressor สาหรับโรงไฟฟ้าจากผูผ้ ลิต
ชัน้ นาระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเข้าพูดคุย ให้
ั ๊ ตสาหกรรม
คาปรึกษา และให้คาแนะนากับลูกค้าถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบปมอุ
หรือระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
บริษทั ฯ มุ่งเน้นให้บริการวิศวกรรม ออกแบบ และเลือกสรรสินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการ ดังนัน้ คุณภาพของสินค้าและความน่ าเชื่อถือของผู้ผลิตสินค้าจึงเป็ นปจั จัยหลักในการพิจารณาการ
สังซื
่ ้อสินค้า โดยบริษัทฯ สังซื
่ อ้ สินค้าทีม่ าจากผู้ผลิต ชัน้ นาระดับสากลทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ เป็ น
สินค้าทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้งานทีเ่ หมาะสมและเกิด
ประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี้ การพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ ของบริษทั ฯ และผูผ้ ลิตสินค้า เป็ นสิง่ หนึ่งที่บริษทั ฯ และผูผ้ ลิต
สินค้าให้ความสาคัญ โดยบริษทั ฯ พิจารณาถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และความน่ าเชื่อถือทางธุรกิจ
อีกทัง้ ผูผ้ ลิตสินค้ามีมาตรฐานการคัดเลือกตัวแทนจาหน่ ายสินค้าจากความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญ
รวมถึงความน่าเชื่อถือในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมันใจในการจ
่
าหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯ มีค่คู า้ ทางธุรกิจทีส่ าคัญหลายราย ได้แก่
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1.
2.
3.
4.
5.

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

เมื่อได้รบั สินค้าและส่วนประกอบต่างๆ ทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากผู้ผลิตสินค้าแล้ว บริษทั ฯ จะว่าจ้างบริษทั อื่น (Outsource)
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อประกอบสินค้าและส่วนประกอบต่างๆ เป็ นระบบปมอุ
โดยปกติจะใช้เวลาในการประกอบสินค้าประมาณ 2-3 วัน หลังจากการประกอบสินค้าแล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะ
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วศิ วกรรม
ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของสินค้าก่อนส่งมอบระบบปมอุ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั ลูกค้าเพื่อนาไปติดตัง้ เมื่อการติดตัง้ แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะเข้าทดสอบการทางานของระบบ
และอุปกรณ์ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าอุปกรณ์นนั ้ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ส่ง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อฝึกอบรมเกีย่ วกับการใช้งานและการบารุงรักษาอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้าน
การใช้งานทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยอย่างสูงสุด
2.3.5 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ั ๊ ตสาหกรรมและระบบวิศวกรรมทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจจาหน่ายระบบปมอุ
สิง่ แวดล้อม และบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฏระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
2.3.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี -
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