
  

 

 

 
 

การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของ 

ธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

 
 
 
 

ส านักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

กันยายน 2552 

 
 



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 

CA International Information Co., Ltd.  1 

www.caii-thailand.com 

 
ค าน า 

 

 

             

 รายงาน สรุป การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ  การศึกษา

สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง   เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษา   “โครงการการประกอบธุรกิจบริการของไทยเพื่อจัดท าแนวทางในการอนุญาตหรือมาตรการ

สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้  ประกอบการไทย ” 

ข้อมูลที่น าเสนอน้ี ได้จากการศึกษาทั้งข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ด้านสถานภาพการ

ประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการเป้าหมาย  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้บริษัท ซี เอ อินเตอร์ชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินการในช่วงเดือน

สิงหาคม 2552 ถึง มิถุนายน 2553      โดยข้อมูลทุติยภูมิน้ันได้จากการศึกษ าทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิได้จาก

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ การส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในธุรกิจ  และการสัมมนา

ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนในธุรกิจ  

 ทั้งน้ี รายงานฉบับสมบูรณ์  ที่มีเน้ือหาครบถ้วน ในส่วนกรอบแผนงานและกลยุทธ์ในการป้องกัน

ผลกระทบและการพัฒนาขีดความสามารถของสถานประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเข้ามา

ประกอบกิจการของสถานประกอบการต่างชาติ ผู้อ่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จาก ส านักบริหารการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

คณะที่ปรึกษาโครงการขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคมธุรกิจ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานประกอบการในทุกสาขาธุรกิจ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการอนุ เคราะห์

ข้อมูลเพื่อให้การศึกษาครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 
 

 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ฯ 
 เพียรจิต สิงหโทราช 

 บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 

 มิถุนายน 2553 
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สถานภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง   
 

การขนส่งทางท่อล าเลียง (TSIC Code: I60300) ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง การขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและ

แก๊สผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ท่ออาจวางบนบก ใต้น้ าหรือใต้ดินก็ได้  การขนส่งทางท่อ

เป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสิ นค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว บริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มาก

เกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ ทั้งนี้การขนส่งทางท่อ อุปกรณ์ในการขนส่ง

แบ่งออกเป็น ส่วนแรก ท่อหลัก เป็นท่อที่ได้รับการกันสนิทและกันความชื้นเป็นอย่างดี  และจะเป็นท่อที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่ง

ผลิตกับศูนย์กลางการผลิต  ส่วนที่สอง คือ ท่อย่อย เป็นท่อที่วางไปตามจุดต่างๆ  ตามที่ต้องการเพื่อขนส่งเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

ธรรมชาติ (http://lpn.nfe.go.th, 2552) 
 สถานประกอบการในธุรกิจการขนส่งทางท่อล าเลียงในปัจจุบันมีเพียงไม่ก่ีราย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ต้นทุนใน

การลงทุนสูง โดยสามารถแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ตามสินค้าที่ท าการขนส่ง  ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งน้ ามัน และผู้ให้บริการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติ 

สาระส าคัญของสถานภาพของธุรกิจได้พอสังเขป ดังนี้ 
กิจการในธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ. 2552 มีจ านวน 10 ราย และในช่วง 10 

ปีที่ผ่านมา (2543-2552) มีแนวโน้มของจ านวนกิจการ เพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยร้อยละ 7.92 ต่อปี 

จ านวนกิจการที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% มีสัดส่วนร้อยละ 41.67 ส่วนกิจการที่มีต่างชาติมาร่วมทุนมีอยู่ร้อยละ 58.33 

โดยสัญชาติท่ีเข้ามาร่วมถือหุ้น และน าเงินเข้ามาลงทุน ในกิจการ การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง มากที่สุด ในปี 2551 คือ 

มาเลเซีย ธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียงเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีทุนจดทะเบียนสูง ส่วนใหญ่มีที่ต้ัง อยู่ในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลถึงร้อยละ 70.00 ในปี 2550 กิจการทั้งหมดทั่วประเทศมีรายได้รวมกันประมาณหกพันล้านบาท 

ด้านทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ พบว่า กิจการส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่จากในประเทศ ไ ด้แก่ บุคลากร และ

รูปแบบการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยท่ีมีการน าเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ เงินทุน เครื่องมือ

และเทคโนโลยีต่างๆ  

ด้านจุดแข็งหรือความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพบว่า ธุรกิจการขนส่งทางท่อของไทยมีความสามารถหลายด้าน 

เช่น บุคลากรด้านบริหาร/วิศวกรระดับสูง มีความสามารถ มีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานใน

ระดับสากล มีความม่ันคงทางการเงินค่อนข้างสูง เนื่องจากลูกค้าคือผู้ค้าน้ ามันและแกสผู้ถือหุ้นเอง รวมท้ังมีภาพลักษณ์ที่ดีจาก

ผู้ถือหุ้น ด้านจุดอ่อนหรือ ข้อจ ากัด พบว่า การขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติงานที่มีความสามารถ ต้นทุนในการด าเนินการ

หรือการให้บริการค่อนข้างสูง ท าให้ค่าบริการสูงตาม นอกจากนี้ยังมีจุดอ่อนด้านผู้ถือหุ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกันเอง 

ทั้งนี้ประเด็นที่ใช้ในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งท างระบบท่อล าเลียง คือ ความสามารถในการตอบสนองกับอุปสงค์หรือ

ความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ   

ทั้งนี้สามารถสรุปสถานภาพและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง มีรายละเอียดดังนี ้
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1. ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 

 

1.1 . จ านวนและสัดส่วนของสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 

จ านวนสถานประกอบการทั่วประเทศ จนถึงปีปัจจุบัน 2552 (ณ เดือนกุมภาพันธ์) มีจ านวนคงอยู่รวม 10 ราย โดย

สถานประกอบการแบ่งเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กร้อยละ 50 ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีสัดส่วน ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 

25 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2552) จ านวนสถานประกอบการมีอัตราการเติบโตต่อปีเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการเติบโตเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เพียงร้อยละ 7.92 เท่านั้น ด้านการกระจายตัวของสถานประกอบการพบว่า 

สถานประกอบการส่วนให ญ่มีที่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ร้อยละ 70 รองลงมาคืออยู่ภาคเหนือ (ร้อยละ 20) 

และภาคใต้ (ร้อยละ 10) ตามล าดับ  

 

1.2 . จ านวนและทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ปี พ.ศ.

จ านวนสถานประกอบการ จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2543-2552

ขนาดใหญ่, 43.75%

ขนาดกลาง,18.75%

ขนาดเล็ก, 37.5%

สัญชาติไทย 100% 
41.67%

อ่ืนๆ 25.00%มาเลเซีย 8.33%

สหรัฐอเมริกา 8.33%

สหราชอาณาจักร 8.33%

ปานามา 8.33%

จ านวนของกิจการ จ าแนกตามตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2551

มีต่างชาติ

ร่วมถือหุ้น 
58.33% 
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เมื่อพิจารณาด้านการถือหุ้นของกิจการในธุรกิจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีจ านวนกิจการที่เป็นคนไทย 100% ถึงร้อย

ละ 41.67 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวมประมาณ 11,335.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.34 ของมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

ส่วนกิจการที่มีชาวต่างชาติเข้าร่วมถือหุ้นมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 58.33 มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 9,147.09 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 44.66 ของท้ังหมด  ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีสัญชาติมาเลเซีย อเมริกา สหราชอาณาจักรและ

ปานามา เป็นต้น  

 

1.3 . มูลค่าตลาดจากรายได้รวมของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของกิจการ 

 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากขาดกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และ/หรือขนาดกลาง  

 

ด้านการประเมินมูลค่าตลาดของธุรกิจ พบว่า ประมาณการรายได้ของธุรกิจทุกขนาดรวมกัน ในปี 2550 มีมูลค่า

ประมาณ 5,850.89 ล้านบาท ในรอบ 8 ปี (ช่วงปีพ.ศ. 2543-2550) มูลค่าตลาดด้านรายได้ของธุรกิจมีอัตราการเติบโตต่อ

ปีไม่คงที่ ท้ังนี้ธุรกิจที่เป็นผู้น าตลาด ซ่ึงมีรายได้สู งสุดในช่วงปีพ .ศ. 2548-2550 เช่น บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด  
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ปี พ.ศ.

รายได้รวมของธุรกิจ จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2543-2550

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

ไทย  

 มาเลเซีย  25.32% 

 

สหรัฐอเมริกา   

        8.55% 

  

สหราชอาณาจักร   
6.37 % 

  

ปานามา  2.25 % 

อื่นๆ  2.16% 
 

สัญชาติไทย 100%        

55.34 % 

ทุนจดทะเบียนของกิจการ จ าแนกตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น  ปี 2551 

 

N/A N/A N/A N/A 

มีต่างชาติ

ร่วมลงทุน 
44.66% 
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บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด เป็นต้น ท้ังนี้ในปี 2550 พบว่าผู้น า

ตลาดที่เป็นกิจการสัญชาติไทย 100 % มีเพียง 2 รายเท่านั้น ส่วนผู้น าตลาดที่เหลืออี ก 3 รายได้แก่  

บริษัท ท่อขนส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด  บริษัท ทรานส์ไทย- มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด  และ บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ 

จ ากัด มีผู้ร่วมถือหุ้นสัญชาติอังกฤษ และมาเลเซีย ร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย  

 

2. หน่วยงานและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

2.1. ภาพรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ก ากับการอนุรักษ์พลังงาน  จัดหาแหล่งพลังงาน พัฒนาพลังงานทางเลือกและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง  ก าหนดระเบียบ มาตรฐาน และเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การส่ง การใช้ และการอนุรักษ์

พลังงาน (www.dede.go.th, 2551) 

- คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีอ านาจหน้าที่ คือ ก ากับดูแลการประกอบกิจการเกี่ยวกับพลังงาน เป็นผู้

ออกประกาศก าหนดประเภทใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ก าหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขอใบอนุญาต ก าหนดมาตรการเพื่อให้เกิดความม่ันคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เสนอความเห็นต่อ

แผนพัฒนาการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

(www.erc.or.th/default.aspx, 2551) 

- สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  มีภารกิจคือ สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิ

โตรเคมีและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง กล่า วคือ มีอ านาจหน้าที่ ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ และส่งเสริม

การติดต่อสื่อสารระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  อ านวยความสะดวก และเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือในด้านการ

วิจัยและพัฒนา ดูแลความสัมพันธ์และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อสังคม  (www.ptit.org/about-

vision-mission.php, 2551) 

 
2.2. มาตรการ/โครงการในการส่งเสริมและพัฒนา 

ธุรกิจการขนส่งทางท่อล าเลียงเป็นธุรกิจที่มีข้อจ ากัดสูงในการประกอบการ โดยเฉพาะในด้านการลงทุน ที่ต้องใช้

งบประมาณค่อนข้างสูง กอปรกับผู้ใช้บริการที่มีจ านวนไม่มากนัก นอกจากนี้ผู้ผลิตน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติบางรายก็มีการ

ลงทุนในการสร้างระบบล าเลียงเอง ท าให้เป็นสถานปร ะกอบการในธุรกิจมีไม่มากนัก ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ดังกล่าวจึงเป็นไปในรูปแบบของการสร้างข้อตกลงในการส่งเสริมหรือให้การสนับสนุนสถานประกอบการเพียงไม่ก่ีราย ท่ี

ให้บริการหรือขนส่งน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติท่ีตนเองได้ผลิตข้ึนมามากกว่า ตัวอย่างการส่งเสริมสถาน ประกอบการขนส่งทาง

ท่อ มีดังต่อไปนี้  

 
ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

โครงการศึกษา

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การขนส่งเอทา

นอล การผสม

และการขนส่ง

เพื่อศึกษาโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการขนส่งเอทา

นอล การผสมและการขนส่ง

แก๊สโซฮอล์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ระบบ จัดเก็บและการขนส่ง

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้น าผลการศึกษา 

เสนอต่อ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  และกระทรวงพลังงาน พิจารณา  โดยผล

การศึกษาพบว่าภาครัฐสร้างทางเลือกการขนส่งทางเอ

ทานอลผ่านทางท่อและทางรถไฟ  รวมท้ังให้หน่วยงาน

ภาครัฐและสถานประกอบการหาแนวทางสร้างคลังเอ

- กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  

- กระทรวงพลังงาน 

- สถาบันปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย 

http://www.dede.go.th/
http://www.erc.or.th/default.aspx
http://www.ptit.org/about-vision-mission.php
http://www.ptit.org/about-vision-mission.php
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

แก๊สโซฮอล์ ให้มีคุณภาพมากข้ึน รวมไป

ถึงการเชื่อมโยงธุรกิจเอทา

นอลและแก๊สโซฮอล์ทั้งระบบ 

รองรับการขยายตัวของการ

ใช้เอทานอลในปีพ.ศ. 2565 

ที่ไทยจะน ามาผสมในน้ ามัน

เบนซินประมาณ 9 ล้านลิตร

ต่อวัน  ทั้งนี้การศึกษา

โครงการดังกล่าว เพื่อหา

แนวทางท่ีจะท าให้การขนส่ง

เอทานอลทั้งระบบ  มีต้นทุน

ที่ต่ าลงและมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ตั้งแต่การขนส่งจาก

โรงงานผลิตเอทานอล  โรง

กลั่นน้ ามัน ไปจนถึงสถานี

บริการน้ ามัน ในรูปของแก๊ส

โซฮอล์ รวมถึงการขนส่งเข้า

และออกคลังน้ ามันด้วย ซ่ึง

การศึกษาครั้งนี้  จะน าไป

เป็นแนวท างในการส่งเสริม

การขนส่งทางท่อล าเลียง

ต่อไป 

ทานอลกลางข้ึนประมาณ 3 - 4 แห่งทั่วประเทศ  

เพื่อให้มีการเก็บและกระจายเอทานอลในประเทศและ

ส่งออกโดยมีต้นทุนต่ า ส่วนตลาดเอทานอลในประเทศ

ควรสร้างคลังเก็บในจังหวัดขอนแก่นหรือสระบุรี  

เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ไม่ไกลจากแหล่ง

วัตถุดิบ และโรงงานผลิตเอทานอล  ในขณะที่การผลิต

เอทานอลส่งออกต้องสร้างคลังกลาง ที่จังหวัดชลบุรี

หรือระยอง เพื่อเป็นคลังส าหรับรวบรวมเอทานอลของ

สถานประกอบการจากหลายๆรายก่อนส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ  ซ่ึงช่วยให้ต้นทุนการส่งออกลดลง  และ

โรงงานเอทานอลต้องใช้วิธีแลกเปลี่ยนเอทานอล

ระหว่างกันเพื่อร่นระยะทางการขนส่งเอทานอลไปยัง

ลูกค้า จากเดิมที่ใช้รถบรรทุกขนส่งจากโรงงานไปยัง

ลูกค้าที่อยู่ไกล  ทั้งที่มีโรงงานเอทานอลที่ใกล้กว่า   

      นอกจากนี้ยังพบว่า  ระบบการขนส่งเอทานอล

จ าเป็นต้องมีการปรับแก้กฎร ะเบียบ ด้วยการให้เอทา

นอลอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติควบคุม

น้ ามันเชื้อเพลิง แทนการอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสุรา 

โดยเชื่อว่าต้นทุนการขนส่งเอทานอลในภาพรวมของ

ไทยจะลดลงได้ถึง 1,000 ล้านบาทในปี  2561 

ขณะเดียวกันเป็นการสร้างศักยภาพในการเป็น

ศูนย์กลางของประเทศไทยในอนาคต  

(www.energy.go.th, 28 ม.ค. 2009) 

- หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอื่นๆ 

โครงการ

กิจการบริการ

ด้านจัด

การพลังงาน 

(Energy 

Service 

Company: 

ESCO) 

เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน

กิจการบริการด้านจัด

การพลังงาน  โดยมีเง่ือนไข

ให้กิจการบริการด้านจัด

การพลังงานที่มีความ

ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงพลังงานก่อนการ

ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ตามยุทธศาสตร์การ

ส่งเ สริมการลงทุนการ

ประหยัดพลังงานและการใช้

พลังงานทดแทน ท้ังนี้เป็น

ในส่วนประเทศไทยซ่ึงจากการส ารวจและรวบรวม

ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี พ .ศ. 2548 พบว่าบริษัทซ่ึงด าเนิน

ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานจ านวนประมาณ 60 

บริษัท (ยังไม่ได้ผ่านการคัดกรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน

การด าเนินการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน ) แต่ใน

จ านวนนี้มีบริษัทจัดการพลังงานจ านวน 21 บริษัท 

(ผ่านการคัดกรองข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมฯ แล้ว ) 

ที่ได้ท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอนุรักษ์

พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO กับทางสถาบันพลังงาน

เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ดังมีรายนามดังนี้ 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(2) บริษัท บ.ีที.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

(3) บริษัท เบสท ์เอ็นเนอร์ยี ่เซอร์วิส จ ากัด 

(4) บริษัท เรียล ยู พาวเวอร ์จ ากัด 

- กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  

กระทรวงพลังงาน  

- ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน 
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ผลสืบเนื่องมาจากการท า

ข้อตกลงของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน  และ

ส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  โดยเป็น

โครงการที่ต้องการส่งเสริม

การลงทุนในกิจการที่

ให้บริการด้านการจัด

การพลังงาน รวมท้ังการ

ขนส่งพลังงานทางท่อด้วย 

(5) บริษัท เวสต้า พีเอ็มเอส (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

(6) บริษัท เอนนอป จ ากัด 

(7) บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี ่อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด 

(8) บริษัท เอ็นเนอร์จิก้า จ ากัด 

(9) บริษัท เอ็นเนอร์ยี ่คอนเซอร์เวชั่นซีสเต็มส ์

(ประเทศไทย) จ ากัด 

(10) บริษัท เอ็นเนอร์ยี ่ดีไซน์ คอนเซ็ปท ์จ ากัด 

(11) การไฟฟ้านครหลวง 

(12) บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี ่คอนเซอร์เวชั่น จ ากัด 

(13) บริษัท โกลด์มาร์ก เทคนิคัล ซัพพลาย จ ากัด 
(14) บริษัท พ ีแอนด ์เอส ดีไซน์ จ ากัด 

(15) บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จ ากัด 

(16) บริษัท ชไนเดอร ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 

(17) บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

(18) บริษัท จัดการอากาศอัด จ ากัด 

(19) บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส ์อินเตอร์-เนชั่น

แนล (ประเทศไทย) จ ากัด 

(http://www.thaiesco.org/thai/business.asp) 

ที่มา : www.dlt.go.th/home.php, 2552 

 

3. สถานภาพสถานภาพการประกอบธุรกิจ และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

การขนส่งทางท่อในปัจจุบันได้แก่ การขนส่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเท่านั้น ทั้งนี้พบว่าผู้ให้บริการขนส่งทางท่อใน

ประเทศไทยมีเพียงไม่ก่ีรายเท่านั้น เนื่องจากกิจการขนส่งทางท่อถือว่าเป็นบริการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงจ านวนมหาศาล ต้องใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีระบบการด าเนิ นการที่มีมาตรฐาน รวมท้ังต้องใช้พื้นที่จ านวนมากทั้งที่ดินราชพัสดุและการเวนคืนเพื่อ

วางโครงข่ายระบบท่อ ซ่ึงไม่เพียงแต่ใช้งบประมาณจ านวนมากเท่านั้น แต่ยังต้องค านึงถือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีก

ด้วย ท าให้เท่าที่ผ่านมาไม่มีการลงทุนโดยเอกชนรายใดรายหนึ่งในการ ให้บริการโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมลงทุน

ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีด าเนินกิจกรรมหลักอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ ผู้ใช้ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติน้ันๆ 

เช่น สนามบิน สายการบิน สถานีจ าหน่ายน้ ามัน หรือสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น  

ทั้งนี้พบว่ายงัไม่มีสถานประกอบการที่เปิดด าเนินการเพื่อให้บริการโดยเฉพาะ ทั้งสถานประกอบการไทย 100% และ

สถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติถือหุ้น เนื่องจากยังติดในข้อก าหนดหลายด้าน เช่น บริษัทสุโขทัย ปิโตรเลี่ยม ที่จะถือหุ้นร้อย

ละ 51 ร่วมกับบริษัท CITIC International Cooperation จากจีน ซ่ึงได้ขอรับการสนับสนุนจาก BOI เพื่อด าเนินกิจการขนส่ง

น้ ามันทางท่อระหว่างประเทศ แต่พบว่ายังไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังมี

ข้อกังวลเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศในการอนุญาตให้เอกชนโดยเฉพาะจากต่างประเทศ มีสิทธิ์ ในการใช้ที่ดินเพื่อด าเนิน

โครงการ  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการขนส่งทางท่อในไทยได้มีการขนส่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสามารถแบ่งสถาน

ประกอบการออกตามสินค้าที่ขนส่ง ดังนี้ 

ผู้ให้บริการขนส่งน้ ามัน มีสถานประกอบการดังนี ้

http://www.dlt.go.th/home.php
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- บริษัท ท่อขนส่งปิโตรเลี่ยมไทย จ ากัด  (THAPPLINE) ซ่ึงก่อต้ังโดยการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย 

(ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)) ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นท่ีถือเป็นสัญชาติไทยประมาณร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นต่างชาติร้อยละ 

49 โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นได้แก่ บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน ) บริษัท เอสโซ่ บริษัทเชลล์ บ ริษัทคาล์เท็กซ์ บริษัทไทยออยล์ 

บริษัทคูเวต ปิโตเลี่ยม ธนาคารทหารไทย (เดิมคือ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) บริษัทบีพี โมบิล บริษัท ทีซีพี

แอล ประเทศไทย โปรเจคท์ จ ากัด เป็นต้น ปัจจุบันระบบท่อส่งน้ ามัน THAPPLINE ประกอบด้วย 3 โครงการหลักคือ  

 ระบบท่อส่งน้ ามันศรีราชา- สระบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 255 กิโลเมตร  สามารถขนส่งน้ ามันได้ 

26,000 ล้านลิตรต่อปี มีเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีส่งน้ ามันต้นทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซ่ึงจะรับน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันเอส
โซ ่โรงกลั่นน้ ามันไทยออยล ์คลังน้ ามันของปตท. และคลังน้ ามันของบริษัท ชลบุรี เทอร์มินัล จ ากัด (BP/Q8)  เพื่อล าเลียงไปยัง
คลังปลายทางที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   โดยมีท่อแยกไปยังคลังบาฟส์ ที่บริเวณท่า
อากาศยานดอนเมือง 

 ระบบท่อส่งน้ ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ THAPPLINE ได้ขยายระบบท่อจากคลังน้ ามันล าลูกกาไปยัง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถส่งน้ ามันอากาศยานได้เต็มขีดความสามารถของสนามบิน  

ในการรองรับผู้โดยสาร 100 ล้านคนต่อปี  

 ระบบท่อส่งน้ ามันมาบตาพุด -  ศรีราชา  THAPPLINE ได้ขยายระบบท่อส่งน้ ามันจากศรีรา ชาไป

เชื่อมต่อยังโรงกลั่นน้ ามันระยอง และโรงกลั่นน้ ามันสตาร์ปิโตรเลียม ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความยาวท่อประมาณ 67 

กิโลเมตร สามารถขนส่งน้ ามันได้ประมาณ 7,200 ล้านลิตรต่อปี 

- บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด  (FPT) เกิดจากในเดือนพฤษภาคม 2534 คณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ มอบหมายให้ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นแกนกลางในการจัดต้ังบริษัทร่วมทุน  โดยโครงสร้างผู้

ถือหุ้นประกอบด้วยกลุ่มรัฐวิสาหกิจ และบริษัทน้ ามันเอกชน รวม 13 ราย ในการด าเนินการก่อสร้างท่อขนส่งน้ ามัน   ทั้งนี้เมื่อ

พิจารณาสัญชาติของผู้ถือหุ้นพบว่าผู้ ประกอบการเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยประมาณร้อยละ 93 และผู้ถือหุ้นต่างชาติประมาณ

ร้อยละ 7 โดยมีจุดเริ่มต้นที่โรงกลั่นน้ ามันบางจาก คลังน้ ามันเชลล์ และคลังน้ ามันคาลเท็กซ์  ที่ช่องนนทรี มายังคลังน้ ามัน 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด ( BAFS) และได้เพิ่มทุนเพื่อขยายโครงการก่อสร้างคลังน้ ามันบางปะอิน  และวาง

ท่อจากคลังน้ ามันดอนเมืองไปยังคลังน้ ามันบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้เริ่มเปิดบริการขนส่งน้ ามันทางท่อ

ส าหรับน้ ามันอากาศยาน จากโรงกลั่นน้ ามันบางจากถึงดอนเมืองเมื่อมกราคม 2537 และต่อมาได้เปิดให้บริการขนส่งน้ ามัน

ภาคพื้นดิน  (น้ ามันดีเซลหมุนเร็วและน้ ามันเบนซิน ) เมื่อ มีนาคม 2537 และให้บริการจ่ายน้ ามันทางรถยนต์เมื่อเดือน

พฤษภาคมปีดังกล่าว 

- บริษัท เจพ-ีวัน แอสเซ็ท จ ากัด  (JP-One Asset) ได้ถูกจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ (BAFS) เพื่อด าเนินธุรกิจการขนส่งน้ ามัน

อากาศยานผ่านระบบท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ  เส้นทางมักกะสัน-สุวรรณภูมิ โดยจะเชื่อมต่อกับแนวท่อ

ขนส่งน้ ามันเส้นเดิมของบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด หรือ (FPT) บริเวณนิคมรถไฟมักกะสันถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี  

เพื่อล าเลียงน้ ามันจากต้นทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยระบบท่อขนส่งใต้ดิน โดยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัทฯ คือบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นประมาณร้อยละ 92 และบริษัท กรุงเทพประกันภัย 

จ ากัด(มหาชน) ถือหุ้นประมาณร้อยละ 8 ซ่ึงถือได้ว่ามีการถือหุ้นโดยสถานประกอบการสัญชาติไทย 100% อย่างไรก็ตามการ

ด าเนินงานของบริษัทจะว่าจ้างบริษัทขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด(FPT) ซ่ึงมีความช านาญในการขนส่งน้ ามันด้วยระบบท่อมากว่า 

10 ปี เป็นผู้ด าเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การน าน้ ามันเข้าสู่ระบบท่อ  การดูแลการขนส่งน้ ามัน การจัดส่งน้ ามันไปยัง

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน ) (BAFS) ตลอดจนการควบคุมดูแลในขั้นตอนต่างๆให้เป็นไป

มาตรฐานสากล และความปลอดภัยสูงสุดตามท่ีก าหนด 

 



โครงการศึกษาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย เพื่อก ากับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

 

CA International Information Co., Ltd.  9 

www.caii-thailand.com 

ผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ พบว่ามีสถานประกอบการจ านวน 2 ราย และไม่มีการด าเนินกิจการเพือให้บริการ

ขนส่งทางท่อโดยเฉพาะ โดยสถานประกอบการจะมีการถือหุ้นโดยสถานประกอบการด้านก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียว คือ  

บริษัท ปตท จ ากัด  (มหาชน) บริษัทท่ีด าเนินกิจการในกลุ่มธุรกิ จส ารวจ ผลิตและก๊าซธรรมชาติ  เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมต้ังแต่การส ารวจและผลิต การจัดหา การขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติและการจัดจ าหน่ายโดยปตท . เป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรม ชาติ 

(Transmission Network) ทั้งบนบกและในทะเลและเป็นผู้ด าเนินการจัดหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  จัดจ าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ และด าเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ทั้งนี้บริษัทท่ีด าเนินการขนส่งหรือบริการเกี่ยวกับ

ท่อก๊าซธรรมชาติท่ีมีการร่วมทุนหรือถือหุ้นโดยปตท. ได้แก ่ 

- บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด  เป็นบริษัทร่วมทุนที่ได้จัดตั้งข้ึนใน พ .ศ.2539 โดยได้รับการ

อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน

ภาคอุตสาหกรรม ทดแทนการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ  บริษัทได้ก่อสร้าง พัฒนา  และขยายเครือข่ายระบบการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติทางท่อในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ  โดยในปัจจุบันได้ด าเนินการให้บริการอยู่ 6 พื้นที่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  และพื้นที่รังสิต  โดย
มีแผนพัฒนาและขยายพื้นท่ีให้บริการต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ศักยภาพอื่นๆ ต่อไป  ทั้งนี้ลักษณะการให้บริการส่วน
ใหญ่เป็นการรับซื้อก๊าซธรรมชาติมาจากบริษัทผู้ผลิตก๊าซของปตท. เพื่อน ามาจ าหน่าย โดยผ่านท่อย่อยท่ีเชื่อมต่อจากระบบท่อ

ส่งก๊าซ ไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อจ าหน่ายก๊าซให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

- บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ TTM (T) ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามโครงการก่อสร้างท่อ

ก๊าซธรรมชาติไทย – มาเลเซีย  ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเส้นเขตไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย  ซ่ึง

ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 7,250 ตารางกิโลเมตร  ต่อมาในปี พ .ศ. 2522 รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ลงนามบันทึก

ความเข้าใจในการร่วมพื้นท่ีเหลื่อมล้ าเป็น “พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย” หรือ Thai-Malaysia Joint Development Area 

(JDA) ในปี พ .ศ. 2533 รัฐบาลทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงในการร่วมก่อตั้งองค์กรร่วมไทย- มาเลเซีย (MTJA) ข้ึน เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแล  ส ารวจ และแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่  พ.ศ. 2540 การ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ปตท . จ ากัด (มหาชน)) และบริษัทน้ ามันแห่งชาติมาเลเซีย (เปโตรนาส) ได้

ร่วมลงนามใน Head of Agreement หรือ HOA ในการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติฝ่ายละ 50 เปอร์เซ็นต์  เพื่อน ากลับไปใช้ประโยชน์

ในประเทศของตน  จนกระทั่ง ปตท. และ เปโตรนาส ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันจัดต้ัง บริษัท ทรานส์ ไทย- มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย) จ ากัดหรือ TTM (T) และ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศมาเลเซีย) จ ากัด หรือ TTM(M) ข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2543 เพื่อบริหารจัดการและด าเนินงานโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โดยบริษัทแม่ของท้ัง

สองประเทศได้ร่วมลงทุนในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 

 จากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  และการส ารวจข้อมูลจากสถาน

ประกอบการในธุรกิจ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1) ทรพัยากรในการด าเนินธุรกิจ  

จากการส ารวจการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ พบว่าสถานประกอบการที่ให้บริการด้าน

การขนส่งทางท่อ  ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่จากในประเทศ ได้แก่ บุคลากรและรูปแบบการบริหารจัดการ ส่วนปัจจัยท่ีมีการน าเข้า

จากต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ ผู้เชี่ยว ชาญ เงินทุน เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าสถาน

ประกอบการเกือบทั้งหมดมี Supplier จากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยโดยได้รับการส่งเสริมจาก BOI นั่นคือ 
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บริษัท แคนาดอยล์ กรุ๊ป ที่ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง เช่น ท่อ ข้อต่อและวา ล์วส าหรับท่อขนาดใหญ่ โดยได้

จ าหน่ายอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ด้วย 

2) สถานภาพการตลาด การแข่งขันในตลาด  

(1) กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ   

- บริการขนส่งน้ ามัน มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่  

 กลุ่มผู้จ าหน่ายน้ ามันที่ซ้ือน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ ามันบางจาก โรงกลั่น ARC 

ที่มาบตาพุด โรงกลั่นไทยออยส์ และโรงกลั่นเอสโซ่ เป็นต้น 

 กลุ่มผู้ใช้น้ ามัน เช่น การสายบินต่างๆ 

 กลุ่มผู้ค้าน้ ามันอากาศยาน เช่น บริษัทปตท . บรษัทบางจากปิโตรเลี่ยม บรษัทเชลล์แห่งประเทศ

ไทย บรษัทเชฟรอน(ประเทศไทย) บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย) 

- บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ  ได้แก่ ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (ผู้ผลิตเพื่อใช้เองและ

เพื่อจ าหน่าย เช่น โรงไฟฟ้า) ผู้ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

(2) ช่องทางและวิธีทางการตลาด ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มักมีลูกค้าเป็นผู้ ถือหุ้น จึงมี

การด าเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเองโดยไม่มีการท าตลาด นอกจากนี้หากลูกค้ารายดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นในกิจการ

จะมีวิธีการทางตลาดด้วยการติดต่อเจรจากับลูกค้าด้วยตนเอง 

(3) คู่แข่งขันหลัก  สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีการแข่งขันกันมากนัก เนื่องจากมี สถานประกอบการเพียง

ไม่ก่ีรายเนื่องจากข้อจ ากัดด้านต่างๆ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ก่อต้ังข้ึนเพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการของผู้ถือหุ้นเอง ในขณะ

ที่คู่แข่งขันที่ส าคัญของสถานประกอบการได้แก่ ธุรกิจขนส่งน้ ามันด้วยรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เช่น การขนส่งน้ ามันทางรถไฟ 

รถบรรทุกและทางเรือ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการแย่งลูกค้าผู้ใช้น้ ามันที่เป็นสถานีจ าหน่ายน้ ามันต่างๆ เป็นต้น  ในขณะที่ผู้ขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติมีคู่แข่งทีส าคัญคือ การผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทนชนิดอื่น เช่น ถ่านหิน ก๊าซ LPG เป็นต้น ซ่ึงอาจท าให้ความ

ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง เป็นต้น 

(4) รูปแบบและวิธีการแข่งขัน  

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของสถานประกอบการจะเป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นจะใช้บริการในบริษัทท่ีตนเอง

ถือหุ้นอยู่ เนื่องจากจะมีราคาค่าบริการมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับลูกค้าผู้ถือหุ้น ในขณะที่ลูกค้าบางส่วนที่ไม่ได้ถือหุ้นอาจ

มีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงเพื่อเข้ามาใช้บริการ ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านราคาค่าใช้บริการโดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้รถบบร

ทุก รถไฟ ในแต่ละช่วงเวลา แต่ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นกับลูกค้าภายนอก พบ ว่าลูกค้าภายนอกมักมี

การก าหนดราคาที่สูงกว่าหรืออาจมีการกีดกันไม่ให้ใช้บริการ ข้ึนอยู่กับมติหรือการพิจารณาของผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงหากจะ

มีการให้ลูกค้าภายนอกเข้ามาใช้บริการจะมีการจัดท าข้อตกลงกันต่อไป 

(5) แนวโน้มความต้องการของตลาด 

สถานประกอบการในธุรกิจขนส่งน้ า มันทางท่อคาดว่าแนวโน้มตลาดในประเทศระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้าจะ

ลดลงบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากน้ ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นสินค้าพื้นฐาน ที่ยังมีความต้องการใช้จากผู้บริโภคท้ัง

ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนอยู่  แต่การปรับเปลี่ยนราคาของน้ ามันอาจส่งผลกระทบต่อความต้ องการใช้ของผู้บริโภคบ้าง  

ด้านผู้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเห็นว่าแนวโน้มตลาดอาจจะขยายตัวมากข้ึน เนื่องจากมีโครงการที่จะขยายพื้นท่ีการ

ให้บริการไปยังพื้นที่อื่นๆ มากข้ึน นอกจากนี้แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของราคาน้ ามันยังส่งผลดีต่อธุรกิจก๊าซธรรมชาติอีกด้วย 
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3. สถานภาพของประเด็นความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

ธุรกิจขนส่งทางท่อของไทยมีความสามารถหลายด้าน เช่น บุคลากรด้านบริหาร /วิศวกรระดับสูง  ค่อนข้างมี

ความสามารถ มีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับสากล มีความม่ันคงทางการเงินค่อนข้าง

สูง เนื่องจากลูกค้าคือผู้ถือหุ้น รวมท้ังมีภาพลักษณ์ที่ดีจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ส่วนข้อจ ากัด มีหลายด้าน เช่น การขาดแคลน

บุคลากรระดับปฏิบัติง านที่มีความสามารถ ต้นทุนในการด าเนินการหรือการให้บริการค่อนข้างสูง ท าให้ค่าบริการสูงตาม 

นอกจากนี้ยังมีจุดอ่อนด้านผู้ถือหุ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกันเอง เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุป ประเด็นความสามารถใน

การแข่งขัน ได้ดังนี ้

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางระบบท่อล าเลียง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

- การมีมาตรฐานในการบริหารจัดการระดับสากล เช่น 
มาตรฐานด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย  มาตรการ

ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น 

- มีความม่ันคงหรือมีเสถียรภาพทางการเงิน เ นื่องจากลูกค้า

และผู้ถือหุ้น  ส่วนใหญ่คือกลุ่มเดียวกัน เช่น ผู้ผลิตน้ ามัน ผู้ขุด

เจาะก๊าซธรรมชาติ ผู้จ าหน่ายน้ ามัน ผู้ใช้น้ ามัน เป็นต้น  

- บุคลากรระดับควบคุมงาน เช่น วิศวกร มีความรู้
ความสามารถ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการท างานมาอย่าง

ยาวนาน พร้อมกับได้รับการอบรม ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศ 

- สถานประกอบการส่วนใหญ่มีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้น ซ่ึงการมาหุ้น

ร่วมกันจะถือว่าเป็นคู่ค้าและขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งกันในการ

ด าเนินธุรกิจด้วย กัน ท าให้การก าหนดนโยบายหรือการประชุมเพื่อ

หาแนวทางในการด าเนินการ อาจไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง

อย่างเต็มที่เท่าที่ควร และมักไม่มีการขยายธุรกิจแนวอื่นหรือที่มี

ความหลากหลายหรือแตกต่างออกไปมากนัก นอกจากการ

ด าเนินการด้านการขนส่งทางท่อ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน

ของลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น 

 

โอกาส อุปสรรค 

- การใช้ก๊าซธรรมชาติ ท าให้ต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าการใช้ 
น้ ามันเชื่อเพลิง และมีความปลอดภัยกว่าการใช้ถ่านหิน  ท าให้

ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติมากข้ึน 

อันจะส่งผลดีต่อสถานประกอบการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- ระบบการขนส่งทางท่อ โดยเฉพาะน้ ามัน มีความน่า เชื่อถือ

มากกว่า กล่าวคือเป็นการขนส่งในระบบปิด มีระบบป้องกัน

ความสูญเสียจากรั่วไหล  ไม่มีการสูญหาย ไม่เหมือนการขนส่ง

โดยรถไฟหรือรถบรรทุก ที่อาจมีการสูญหายหรือการระเหยของ

น้ ามันได้ ท าให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า 

 

- นโยบายของรัฐในการใช้คลังน้ ามันกรุงเทพยังไม่มีความชั ดเจน 

โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขนส่งน้ ามันด้วยระบบท่อ 

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อก าหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับการจ ากัดปริมาณการขนส่ง

ทางเรือเพื่อเข้าคลังน้ ามันกรุงเทพ 

- การตัดสินใจและการลงทุนก่อสร้างท่อน้ ามันเกิดข้ึนในช่วงเวลา

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงคาดการณ์กันว่าการใช้น้ ามันที่

ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงนั้นจะยังมีต่อเนื่องมาตลอด  แต่การใช้

น้ ามันกลับไม่ขยายตัวตามคาดเพราะความซบเซาของเศรษฐกิจหลัง

ปี พ .ศ. 2540 จึงท าให้ขีดความสามารถของท่ออยู่ในเกณฑ์ที่สูง

เกินไป ก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess Supply)  

- การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ ามันส่วนใหญ่ใช้รถบรรทุก เช่น ในปี พ .ศ. 

2546 การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันไปยังคลังหลัก

ทั่วประเทศต้องใช้ทางถนนมากถึงเกือบร้อยละ 60 สัดส่วนนี้คงสูงข้ึน

อีกหากรวมถึงการขนส่งน้ ามันไปยังสถานีบริการน้ ามัน  เพราะสถานี

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับถนน ท าให้การขนส่งโดยวิธีอื่นเป็นไปไม่ได้ 

- นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้ใช้พลังงาน

ทดแทน เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซลล์  ท าให้ความต้องการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงลดลงบ้าง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ใช้ในธุรกิจต่างๆ ซ่ึง

พลังงานเหล่านี้มีจ านวนไม่มากนัก ซ่ึงต้อ งใช้การขนส่งทางอื่น เช่น 

ทางรถบรรทุก เป็นต้น  

 


