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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาครั้งนี้มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อความส าเร็จของการขยายสถานี
บริ ก ารน้ ามั น ปตท. ในต่ างประเทศ โดยศึ ก ษากรณี ก ารขยายสถานี บ ริก ารน้ ามั น ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ปัจจัยที่เหมาะสมในการขยายสถานีบริการน้ามัน ปตท. รวมทั้งศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อน ของ ปตท. ในการลงทุนสถานีบริการในต่ างประเทศ เพื่อกาหนดรูปแบบการดาเนินการ และ
กลยุ ท ธ์การลงทุ น ที่ เหมาะสม ผู้ ศึ กษาเลื อ กใช้วิธีการศึ กษาโดยการวิจัยเอกสาร การค้น คว้าและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก รายงานที่เผยแพร่ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และพนักงานของ ปตท. ที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มีส่วนร่วมในการทางานที่ผ่านมา
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการลงทุนและการดาเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ คือ สภาวะทางเศรษฐกิจ ทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง ที่เปิดให้ต่างชาติสามารถลงทุนและดาเนิน ธุรกิจสถานีบริการน้ามัน การยอมรับจากสังคม
ขณะที่ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรมพบว่าสภาพการแข่งขันประกอบด้วยจานวนบริษัท
น้ามันท้องถิ่น บริษัทน้ามันในภูมิภาค และบริษัทน้ามันชั้นนาของโลก กลไกการกาหนดราคาน้ามัน
และโครงสร้างราคาต้องเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ เมื่ อประเมินความสามารถในการแข่งขันของ
ปตท. ในทั้งสองประเทศ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส แล้ว ปตท. ควรกาหนด
กลยุทธ์เชิงรุก โดยการขยายธุรกิจสถานีบริการน้ามันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อคงความเป็นแบรนด์ชั้นนาในภู มิภาค และใช้กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดย
การกาหนดรูปแบบของสถานีที่ดาเนินการเองและให้เอกชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเติบโตของธุรกิจ
และสร้างความแตกต่างในรูปแบบสถานี ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
พลังงานเป็นสิ่งจาเป็นต่อการดารงชีพของมนุษย์ เกี่ยวข้องทั้งความมั่นคงและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยในอดีตการดาเนินธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ ดาเนินการโดยบริษัทค้าน้ามัน
ขนาดใหญ่ข้ามชาติ เนื่องจากมีความได้เปรียบทั้งทางด้านเทคโนโลยีและเงินทุน และต่อมาบริษัท
ต่างๆ ในประเทศไทยได้มีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาขีดคั่นความสามารถจนสามารถแข่งขันได้
ข้อมูลจากบริษัท บีพี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัททางด้านพลังงานขนาดใหญ่ของโลก ได้
คาดการณ์ ข้ อ มู ล ด้ า นพลั ง งานใน BP Statistical Review of World Energy June 2015 (BP,
2015) ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 การใช้พ ลังงานขั้นต้นทั่วโลกคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 12,928 ล้ านตัน
เทียบเท่าน้ามัน โดยคิดเป็นสัดส่วนการใช้น้ามันร้อยละ 32.6 ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 23.7 ถ่านหินร้อยละ
30 พลังงานนิวเคลียร์ร้อยละ 4.4 พลังงานจากน้าร้อยละ 6.8 พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 2.5 โดยการ
ใช้พลังงานส่วนใหญ่อยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในภูมิภาคทวีป
เอเชี ย แปซิฟิ กถู กจั ดได้ว่าเป็ น ภู มิ ภ าคที่ มี สั ดส่ วนของการใช้พ ลั งงานที่ สู งที่สุ ด ซึ่งเป็ น ไปตามการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และจานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประเทศในภู มิภ าคแถบนี้มี
ข้ อ จ ากั ด ทางด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งพึ่ งพาการน าเข้ า พลั งงานจากนอกภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะการนาเข้าน้ามันดิบจากประเทศในแถบตะวันกลาง ทั้งนี้การใช้น้ามันส่วนใหญ่จะอยู่ในภาค
ของการขนส่ง ซึ่งเป็นการจาหน่ายผ่านสถานีบริการน้ามัน
บริ ษั ท ปตท.จ ากั ด (มหาชน) หรื อ ปตท. ถู ก ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2521 มี ส ถานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจภายใต้ชื่อ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มีการแปลงสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อความคล่องตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยประกอบธุร กิจทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจสารวจ
และผลิ ตปิ โตรเลียม โรงกลั่น น้ามัน ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงผลิตปิโตรเคมี
ธุรกิจการค้าสากลและการจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการและอุตสาหกรรม (ปตท., 2558ก)
ปตท. ประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ามันในประเทศไทย โดยมีสถานี
บริการภายใต้แบรนด์ ปตท. มากที่สุดจานวนประมาณ 1,400แห่ง ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่ง
ร้อยละ 38 ต่อเนื่ องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี (กรมธุรกิจพลังงาน, 2558) โดยสถานีบริการ ปตท.
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศ ให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย (Marketeer,
2558; กุ ณ ฑลี รื่ น รมย์ , 2556) ซึ่ งถื อ ได้ ว่า เป็ น ปตท. เป็ น บริ ษั ท ทางด้ านพลั งงานของไทยที่ มี
ศักยภาพสามารถแข่งขันได้กับบริษัทข้ามชาติชั้นนาได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ห น่วยธุรกิจน้ามัน ปตท.กาหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแบรนด์ชั้นนาในภูมิภาคภายในปี
พ.ศ. 2563 โดยการขยายการลงทุนสถานีบริการน้ามัน ปตท. ออกไปยังต่างประเทศ เพื่อรองรับการ
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เข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น หรือ ASEAN Economic Communities, AEC ในช่ ว งปลายปี
พ.ศ. 2558
การออกไปลงทุน ทางด้านพลังงานของไทยในต่างประเทศ นอกจากเป็นการสร้างรายได้
กลับมาให้ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต ซึ่ง
เป็นทั้งความท้าทายและโอกาส เนื่องจากขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นตามจานวนประชากรที่รวมกันกว่า 600
ล้านคน การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สิ่งของ และแรงงานเสรี การลดอัตราจัดเก็บอัตราภาษีระหว่างกัน การ
พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งที่เชื่อมโยงถึงกัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการออกไปลงทุนและดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทไทยส่วนใหญ่
ยังขาดความคุ้นเคยและมีประสบการณ์น้อย อีกทั้งความแตกต่างทางด้าน กฎหมาย สภาพแวดล้อม
ทางการตลาดในแง่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมทาให้ผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ขาดความ
มั่นใจ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการขยายธุรกิจสถานีบริการ
น้ามันออกไปยังต่างประเทศ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของการลงทุนสถานีบริการน้ามัน
ของนักลงทุน ไทยในต่างประเทศ การสร้างความเชื่อถือและการยอมรับต่อการดาเนินธุรกิจสถานี
บริการ ปตท. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดทารายงานการขยายสถานีบริการน้ามันของ ปตท.
ในต่างประเทศ โดยจากัดขอบเขตการศึกษาในสองประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจั กรกั ม พู ช า เนื่ อ งจากมี ข้อ จากั ดทางด้านระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึ กษา โดยหวังว่ า
ผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาจะเป็นต้นแบบขยายผลไปยังธุรกิจอื่นๆและในประเทศอื่นต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในการขยายสถานีบริการน้ามัน ปตท.
โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
1.2.2 เพื่อศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนของ ปตท.ในการลงทุนสถานีบริการ
ในต่างประเทศ รูปแบบ และกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
1.2.3 เพื่ อ สั ง เคราะห์ ก ลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ของ ปตท. ใน
ต่างประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาสภาพตลาด โอกาสและอุปสรรคการลงทุน จัดตั้งสถานีบริการน้ามัน
ภายใต้แบรนด์ ปตท. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
2) ศึกษาปั จจัย ทั้งภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
สถานีบริการในต่างประเทศ
1.3.2 วิธีดาเนินการศึกษา
ทาการศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research ) โดยประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นสากล เชื่อถือได้ เผยแพร่

3
ในสาธารณะ และถูกนิยมใช้ในการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูล
ย้อนหลังและคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund, IMF) รายงานเศรษฐกิจจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank,
ADB) เป็นต้น ด้านพลังงาน เช่น บทวิเคราะห์แนวโน้มพลังงานของโลกและภูมิภาคอาเซียนจากบริษัท
ทางด้ านพลั งงานขนาดใหญ่ ข องโลก บริษั ท บี พี จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท เอ็ ก ซอนโมบิ ล จ ากั ด
(มหาชน) รวมถึง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) การคาดการณ์ ส ถานการณ์ พลั งงานจากองค์การ
สารสนเทศพลังงาน หรือ Energy Information Administration หรือ EIA แห่ งกระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจากแหล่งวิ จัยสภาวะอุตสาหกรรมพลังงาน PFC Energy (เปลี่ยนชื่อเป็น
HIS ในปัจจุบัน) เป็นต้น ด้านสังคม และกฎหมาย เช่น บทวิเคราะห์ประเมินตลาดอาเซียนจาก ADB
รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากรายงานแนวคิดการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลสารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสถานีบริการน้ามันของ ปตท.
ประกอบกับ การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่ พั นอากาศโท
สุธน ชูเธียร รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จากัด คุณนิสิต พงศ์วุฒิประพันธ์
รักษาการกรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที (ลาว) จากัด และคุณจุลพงษ์ อยู่เกษ ประธานกรรมการ
บริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนา และพนักงาน ปตท. ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมอง
ด้านธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึง
ประสบการณ์ของผู้วิจัยทีมีส่วนร่วมในการทางานในอดีตที่ผ่านมา
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพื่อกาหนดปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจสถานีบริการน้ามันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา และต่อยอด
การวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของ ปตท. ในการลงทุนสถานีบริการ
และนามาสังเคราะห์ได้กลยุทธ์การลงทุน รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม และปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อ
ความสาเร็จ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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1.4 ประโยชน์ของการศึกษา
เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสาหรับนักธุรกิจ องค์กรต่างๆในประเทศไทยสาหรับการลงทบทวน
และพัฒนาแผนการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจสถานีบริการน้ามัน และธุรกิจขายปลีก
ที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่ารายงานฉบับนี้จะทาให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จที่สาคัญและเหมาะสม
ในการขยายธุรกิจสถานีบริการน้ามันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งสามารถต่อยอดการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มเติม อาทิเช่น
1.4.1 ประโยชน์ต่อบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) โดยสามารถนาวิธีการศึกษาและแนว
ทางการดาเนินการมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และพิจารณานาตัวอย่างที่ได้ไปสังเคราะห์ใช้
ในการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมและตลาดในแต่ละประเทศที่มีความ
แตกต่างกัน ที่สามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง โดยมีตัวอย่างของความสาเร็จเป็นต้นแบบ รวมทั้ง
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว
1.4.2 ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ของภาคเอกชนไทยอื่ น ๆ ท าให้ ท ราบและเรี ย นรู้ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้ อมในการดาเนิ น ธุรกิจ การวิเคราะห์ ขีดคั่นความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนน า
แนวทางศึกษาและผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ
1.4.3 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครัฐ ในการนาผลการศึกษานี้ ใช้เป็นกรณี ศึกษา เพื่ อ
ทราบข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมภาคเอกชนในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และขยายการลงทุ น ในต่ างประเทศ เนื่ อ งจากความท้ ายจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น วัฒนธรรม แนวทางปฏิบัติ กฎหมาย
ข้อบั งคับ กฎระเบี ยบต่างๆที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจึงเป็น
สิ่ งจ าเป็ น เพื่ อ ให้ เข้ าใจสภาพตลาด และสิ่ งที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทาง และ
แผนปฏิบัติการในการเข้าไปดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุนที่สร้างมูลค่า และได้รับการยอมรับจาก
ผู้มีส่วนส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพลังงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรและสาธารณูปโภคของประชาชนท้องถิ่น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนและการดาเนินธุรกิจ
ในระยะยาว โดยสามารถใช้ ก รอบแนวคิ ด ตามหลั ก สากล (Aston, 2010) ในการประเมิ น โดย
ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อม
ที่มา: Aston, 2010
โดยเริ่มต้นวิเคราะห์จากการประเมินสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศ ว่า
เป็น ระบบเสรีตามกลไกตลาด (market– based economic system) หรือระบบที่ธุรกิจส่วนใหญ่
เป็นเจ้าของโดยรัฐ ซึ่งทาให้ไม่เอื้อต่อการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ จากนั้นจะต้องทาการประเมินเชิงลึก
เกี่ยวกับลักษณะช่วงเวลาของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนั้นว่าอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา หรือค่อนข้าง
อิ่มตัวแล้ว ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน รวมถึงการประเมินเชิงลึกถึง
ปัจจัยภายในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจ ที่จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น ด้านการผลิต ความต้องการ
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ใช้ของผู้บริโภค ระบบการขนส่ง การกาหนดราคาในปัจจุบัน คู่แข่งปัจจุบัน และอุตสาหกรรมใกล้เคียง
เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในตลาดท้องถิ่นนั้นๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่
จะต้องเตรียมตัวรับมือ
ปั จจั ยสภาพแวดล้อมทางกฎหมายเป็นสิ่ งที่สาคัญ มากในการประเมิน ซึ่งแต่ล ะ
ประเทศจะมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่แตกต่างกัน ในแต่ละธุรกิจ รวมทั้งการมีกฎหมาย
เพื่อสงวนธุรกิจบางประเภทให้กับคนท้องถิ่นเท่านั้ น ทั้งนี้จะต้องมีการประเมิน สภาพแวดล้อมทาง
การเมืองทั้งระดับ ประเทศ และท้องถิ่น เพื่อประเมินความเสี่ ยงและเตรียมแผนรองรับในการเข้า
ดาเนินธุรกิจ นั้นๆ รวมไปถึงความเป็นอยู่ของสังคม วิถีชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น
2.1.2 การกาหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
การตั ด สิ น ใจในการขยายการลงทุ น และด าเนิ น ธุ รกิ จ ใน พื้ น ที่ ใหม่ ที่ ไม่ คุ้ น เคย
จาเป็นต้องกาหนดเป้าหมาย วางแผนในเชิงกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างการ
เติบโตและมูลค่าในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งทาง เศรษฐกิจในระยะสั้น โดยมี
แนวทางที่ นิ ย มใช้ ใ นการประเมิ น ทางธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ SWOT Analysis (Strength
Weakness Opportunity Threat) เพื่ อช่วยในการกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้ อม
ภายใน โอกาสและอุป สรรคจากสภาพแวดล้ อมภายนอก (Barksdale, 2006) เพื่อนามาใช้ในการ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ต่อไป

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ส่วนการกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจในระยะยาว สามารถใช้แนวทางที่เป็น
สากล โดยบริ ษั ท จะต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Chakravarthy, 2007) ด้ ว ย 4
แนวทางหลักๆ คือ
1) การรักษาความแข็งแกร่งและความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจที่เป็นแกนหลัก
(Protect & Extend) ที่มีความชานาญในตลาดที่คุ้นเคยอยู่แล้ว พร้อมกับขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาฐานการแข่งขัน ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ปรับปรุงกระบวนการ สร้างความ
แตกต่างในการแข่งขัน พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และตลาดใหม่
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2) การน าความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ขยายธุรกิจ (Leverage) ทั้งการเพิ่มฐานลูกค้า
และการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพื่อต่อยอดการเติบโต
3) การแสวงหาโอกาส พัฒ นา และสร้างความรู้ความสามารถ ต่อยอดจากองค์
ความรู้จากความเชี่ย วชาญเดิม (Build) เพื่อเพิ่มจุดแข็งของบริษัท สามารถก้าวข้ามข้อจากัดเดิมได้
และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
4) การเปลี่ย นแปลง (Transform) เพื่ อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงรูป แบบการท า
ธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่

ภาพที่ 4 กลยุทธ์การขยายตลาดต่างประเทศ
ที่มา: Chakravarthy, 2007
2.1.3 ทฤษฎีการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การดาเนินธุรกิจเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายกลุ่ ม หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการที่ ห ลากหลาย และมี
ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการดาเนินงานของบริษัท การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีความจาเป็นอย่างมากในการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว โดยมีทฤษฎี
Stakeholder Theory ที่นิ ยมอ้างถึง (Freeman, 1984) ซึ่งองค์กรธุรกิจจะกาหนดกลุ่ มซึ่งเป็นผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินธุรกิจ และมีแผนบริหารจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ความเชื่อใจ
และความร่วมมือในการดาเนินธุรกิจในพื้นที่ของชุมชน (License to Operate) สร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสร้างโอกาสเพิ่มเติมพร้อมกับบริหารความเสี่ยงในการทาธุรกิจ โดยแบ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงจากการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้ น พนักงาน ผู้จัดส่ ง
สิ น ค้า ลู ก ค้า เป็ น ต้น และผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย อื่นๆ เช่น ภาครัฐ ชุมชน องค์กรนอกภาครัฐ (Non
Govermental Oganizations, NGO) เป็นต้น บริษัทจะดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องสร้าง
มูลค่า และตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยจะต้องบริหารจัดการเป็นองค์รวม
โดยอาจจะไม่พึ งพอใจสู งสุ ดในทุกๆกลุ่ ม แต่ส ามารถสร้างสมดุล ให้ ทุก กลุ่ มพึ งพอใจไปในทิ ศทาง
เดียวกันได้
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ภาพที่ 5 มุมมองผู้บริหารแบบใหม่
ที่มา: Freeman, 1984
บริ ษั ท ขนาดใหญ่ ทั่ ว โลกโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในธุ ร กิ จ พลั งงานจะมี ก ารก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนที่สาคัญในกลยุทธ์หลักขององค์กร สาหรับ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ได้จาแนกกลุ่มผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยออกเป็น 6 กลุ่ม (ปตท., 2558ก)
ได้แก่ ประเทศ (หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ผู้กาหนดนโยบาย สื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้นาทางความคิด และองค์กรเอกชน) สังคมชุมชน (หมายถึง ชุมชน ประชาชนทั่วไป เยาวชน และ
สถาบั น การศึกษา) ผู้ ถือหุ้ น (หมายถึง ผู้ ถือหุ้ น นั กลงทุ น นิ ติบุคคล และสถาบั นที่ล งทุน ในตลาด
หลักทรัพย์) ลูกค้า (หมายถึง ลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้บริโภค) คู่ค้า (หมายถึง คู่ค้า ผู้ส่งมอบ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ) และพนักงาน (หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง) โดยกาหนดพันธกิจที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล
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ภาพที่ 6 พันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่ม ปตท.
ที่มา: ปตท., 2558ก
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ข้อมูลพืนฐานเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจต่อการลงทุนและดาเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็น
ศูนย์กลางการเติบโต มีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกัน มีตลาดขนาดใหญ่และประชากร
จานวนมาก เป็นตลาดที่กาลังพัฒ นา และมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก โดยมีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่จะช่วยพัฒนาการเติบโตร่วมกัน รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
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ภาพที่ 7 จานวนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมอาเซียนและประเทศข้างเคียง
จากการคาดการณ์ โดยกองทุ น ระหว่ างประเทศ (IMF, 2015) ณ เดื อนตุ ล าคม
2557 คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยวัดจากอัตราการเพิ่มของมวลรวมประชาชาติ หรือ GDP
จะขยายตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 6.4 ต่ อ เนื่ อ งในอี ก 5 ปี ข้ างหน้ า ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตที่ สู งกว่าภู มิ ภ าค
ตะวันตก จากศักยภาพในการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชามีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.4

แผนภูมิที่ 1 อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน
ที่มา: IMF, 2015
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2.2.2 ข้อมูลพืนฐานด้านพลังงาน
ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นส่ ว นใหญ่ เป็ น ประเทศที่ ยั งคงต้ อ งพึ่ งพาการน าเข้ า
พลังงานสุทธิ (Net Imported) จากต่างประเทศ ทั้งน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ยกเว้นมีเพียงประเทศ
มาเลเซียและบรูไนที่เป็นผู้ส่งออกน้ามันและก๊าซธรรมชาติ สาหรับประเทศที่ผู้วิจัยทาการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศที่ต้องพึงพา
น าเข้าน้ ามั น เชื้อเพลิ ง โดยน าเข้ าผ่ านจากประเทศเพื่ อนบ้ านใกล้ เคียง เช่ น ไทย เวียดนาม และ
สิงคโปร์ เป็นต้น (EIA, 2015)

แผนภูมิที่ 2 ปริมาณสารอง ปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้น้ามัน และก๊าซธรรมชาติในอาเซียน
ที่มา: EIA, 2015
2.2.3 ข้อมูลพืนฐานธุรกิจนามัน
การดาเนินธุรกิจน้ามันในแต่ละประเทศมีข้อจากัด และความท้าทายที่แตกต่างกัน
โดยในประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ และโอกาสในการขยายธุรกิ จค้าปลีกสถานีบริการน้ามัน ได้แก่
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัม พูช า ซึ่งเปิด ให้ นั กลงทุ นต่ างชาติ
สามารถดาเนินธุรกิจ และเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ามันได้ โดยมีการกาหนดราคาที่เป็นไปตามกลไก
ตลาดโลก เอื้อต่อ การแข่งขั น อย่ างเสรี โดยมีบ ริษัท น้ ามั นข้า มชาติที่ ท าธุรกิจอยู่ ได้ แก่ CALTEX,
TOTAL, และมีบ ริษัทน้ ามันในภูมิภาคอาเซียนเข้าไปดาเนินการได้แก่ ปตท. Petro Vietnam และ
Petrolimex จากประเทศเวียดนาม เป็นต้น (PFC Energy, 2010ก, PFC Energy, 2010ข)
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
แนวทางการศึกษา จะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาพรวม และอุตสาหกรรม
พลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกน้ามันในสถานีบริการน้ามัน เพื่อวิเคราะห์ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย การกาหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินธุรกิจ
แผนงานการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความท้าทายมากกว่าการดาเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่
สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และวัฒ นธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการศึกษาปัจจัย
ทางด้านต่ างประเทศที่ มีผ ลต่อความส าเร็จในการขยายสถานี บ ริการน้ ามัน ปตท. ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และผลการศึกษาไปยัง
ธุรกิจใกล้เคียงและในประเทศอื่นๆ ได้เป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า

ภาพที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษา

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การวิจัยฉบับนี้ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการขยายสถานีบริการ
น้ ามั น ปตท. โดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาในสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) และ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศกัมพูชา) เพื่อเป็นแนวทางการกาหนดกลยุทธ์ ปตท. และสาหรับ
นักธุรกิจภาคเอกชน หน่วยงาน และบริษัทอื่นๆในประเทศไทย สาหรับการลงทุน ทบทวน และพัฒนา
แผนการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
โดยจาแนกการวิเคราะห์แต่ละประเทศ ตามหัวข้อดังนี้ 1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อธุรกิจสถานีบริการน้ามัน 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในอุตสาหกรรม
3) การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และ 4) การกาหนดกรอบ
ทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ามัน ปตท. ในประเทศลาวและกัมพูชา
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
จากแนวคิดทฤษฎีในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 ผลการศึกษาที่ได้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้วย
สามองค์ประกอบหลักที่สาคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม เพื่อให้เข้าใจสภาพตลาด โอกาส
ปัญหา อุปสรรค และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3.1.1 เศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้น ฐานทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน จะเห็ นว่ามีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ประเทศลาวและกัมพูชามีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 7.4 โดยมีจานวนประชากร
ประมาณ 6 ล้านคน และ 14 ล้านคนตามลาดับ (IMF, 2015)
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศลาว ตั้งอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์มีพื้นที่ติดกับประเทศจีน
เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย แต่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยมีขนาดพื้นที่ 236,800 ตาราง
กิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าไทยประมาณสองเท่า แต่เป็นประเทศทีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้ ง
ป่าไม้ ถ่านหิน เหมืองแร่ และแม่น้า จึงเหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้า การเกษตรกรรม
และการท่องเที่ยว โดยมีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ส่วนประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และอ่าวไทย
โดยมีขนาดพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกว่าไทยประมาณเกือบสามเท่า มีความสมบูรณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นฐานในการผลิตสินค้า และจานวนประชากรที่อยู่ในวัยทางานจานวนมาก
และแรงงานมีราคาถูก ศักยภาพในการเจริญเติบโตทั้งด้านเกษตรกรรม บริการ และอุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ย ว และมีการส่ งเสริมการลงทุนจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการพัฒ นาโครงสร้าง
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พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะของแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการส่งผลต่อการเติบโต GDP ของประเทศ (ADB, 2014)

แผนภูมิที่ 3 อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม
ที่มา: ABD, 2014
3.1.2 กฎหมาย
ประเทศลาวมีการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือระบอบประชาธิปไตย
ประชาชน โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติล าว (The Lao People Revolutionary Party PRD) เป็น
องค์กรหลั ก มีป ระธานาธิบ ดี เป็ น ประธานประเทศ และนายกรัฐมนตรีบ ริห ารประเทศ ประเทศ
กัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ และ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ
ประเทศลาวและกัมพูช ามีกฎหมายที่อนุญ าตให้ บริษัทต่างชาติ สามารถดาเนิน
ธุรกิจค้าปลีกสถานีบ ริการน้ามันได้ ภายใต้กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามและการขออนุญาตดาเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้างสถานีบริการ การขอใบอนุญาตนาเข้าน้ามัน สิทธิ
ในการเช่าที่ดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาษีที่ต้องคานึงถึงด้วย แม้ว่ารัฐบาลของทั้งสอง
ประเทศจะมีความเสถียรภาพ และเป็นสมาชิกของอาเซียนและองค์การค้าโลก ทาให้ มีการปฏิรูป
กฎหมายและกฎระเบี ยบที่มีความเป็นสากลมากขึ้น และการกาหนดนโยบายการลงทุนที่ชัดเจน
อย่ า งไรก็ ดี ร ะบบการเงิ น การธนาคาร การจั ด เก็ บ ภาษี กระบวนการอนุ มั ติ ใ บอนุ ญ าต และ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมยั ง ไม่ ถู ก พั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละยั ง ขาดการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ ท าให้
กระบวนการขออนุญาตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และส่งผลให้
เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันได้
3.1.3 สังคม
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชามีพรมแดนประเทศที่ติดต่อกัน ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ประชาชนลาว
มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการที่มาจากประเทศไทยว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ผ่านสื่อโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นโอกาสของการทา
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การตลาดและช่องทางในการสร้างการรับรู้ถึงตราสินค้าได้เป็ นอย่างดีและรวดเร็วกว่าการสร้างการ
รับรู้ตราสินค้าในกัมพูชา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากผลิตภัณฑ์จากจีนและเวียดนาม และมีอุปสรรคในด้าน
ของภาษา
จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพ
ในอนาคตของการขยายตัวจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ ประเทศมีชายแดนที่ติด
กับ ประเทศไทยทาให้ สะดวกต่อการค้าขายและขนส่งสิ นค้า ประกอบกับกฎระเบียบที่เอื้อต่อการ
ดาเนินธุรกิจของต่างชาติ รวมทั้งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ส่งผลให้การดาเนิน
ธุรกิจสถานีบริการน้ามันพร้อมกับธุรกิจเสริมในสถานีบริการเป็นโอกาสของ ปตท. ในการเข้าลงทุน
3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในอุตสาหกรรม
การประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจมีความจาเป็นอย่างยิ่ง จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของ ปตท. ที่
เกี่ยวข้อง โดยนาผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหลักที่มีผลต่อการดาเนิน
ธุรกิจสถานีบริการน้ามัน ได้แก่ โครงสร้างราคาน้ามันขายปลีกในแต่ละประเทศ สภาพการแข่งขัน กลยุทธ์
และศักยภาพของบริษัทน้ามันอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ปตท.
3.2.1 ลักษณะการดาเนินธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทนามันอื่นๆ
ในประเทศลาวและกัมพูชามีผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ามันมากราย โดยมีทั้ง
บริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็กของท้องถิ่นและต่างชาติ ซึ่งทั้งสองประเทศเปิดโอกาสให้นัก
ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนและประกอบธุรกิจได้
ปัจจุบัน ปตท. ดาเนินธุรกิจน้ามันในประเทศลาวผ่านบริษัทในเครือ ปตท. ได้แก่
บริษัท พีทีที (ลาว) จากัด (PTTLAO) โดยประกอบธุรกิจน้ามันครบวงจร มีสัดส่วนการตลาดปริมาณ
จาหน่ายรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 12 คิดเป็นอันดับสามของประเทศ รองจากบริษัท เชื้อไฟลาว
และบริษัท PetroTrade และดาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ามัน ปตท. ทั้งหมด 21 แห่ง
ในประเทศลาวมีบริษัทน้ามันประมาณ 17 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทน้ามันท้องถิ่นและ
บริ ษั ท น้ ามั น จากประเทศไทยและเวีย ดนาม การน าเข้าน้ ามั น ส่ ว นใหญ่ ม าจากประเทศไทยและ
เวียดนาม เนื่องจากไม่มีโรงกลั่นในประเทศ ผู้ค้าน้ามันรายใหญ่ในประเทศลาว (PFC Energy, 2012ก)
ได้แก่
1) บริ ษั ท เชื้อไฟลาว หรือ Lao State Fuel Company (LSFC) ซึ่ งเป็ น บริษั ท
น้ามันแห่งชาติ มีสัดส่วนยอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันสูงสุดที่ร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2557 และมี
เครือข่ายสถานีบริการน้ามันประมาณ 340 สถานี ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
2) บริ ษั ท Petroleum Trading Lao Public Company (Petrotrade) ซึ่ งเป็ น
บริษัทของเอกชนท้องถิ่น ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ามันและขายส่ง มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในสี่
ปีที่ผ่านมา โดยเร่งการก่อสร้างเพื่อขยายสถานีบริการน้ามันขนาดเล็กจานวนมากในพื้นที่ภูมิภาคอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาสองถึงสามปี ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ามันถึง 250 สถานีจาก
ปัจจุบัน 107 สถานีภายในระยะเวลา 5 ปี (MBA Magazine, 2015)
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3) บริษัท Petro Vietnam ซึ่งเป็ นบริษั ทของประเทศเวียดนาม เข้าซื้อกิจการ
สถานีบริการน้ามันจากบริษัท Shell ซึ่งขายกิจการและออกจากประเทศลาวไปในปี พ.ศ. 2552 โดย
ปิโตรเวียดนามมีสถานีบริการน้ามันในประเทศลาวประมาณ 194 สถานี และวางแผนในการขยาย
ตลาดในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติม (PetroVietnam, 2015)
4) บริษัท Petrolimex ซึ่งเป็นบริษัทน้ามันของประเทศเวียดนาม ดาเนินธุรกิจ
ขายส่งและขายปลีกน้ามันในประเทศลาว และมีส ถานีบริการน้ามันประมาณ 194 สถานี โดยซื้อ
กิจการจากบริษัท Chevron ซึ่งขายกิจการและออกจากประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ. 2555
ปตท. ดาเนินธุรกิจน้ามันในประเทศกัมพูชาผ่านบริษัทในเครื อ ปตท. ได้แก่ บริษัท
ปตท. (กั ม พู ช า) จ ากั ด (PTTCL) โดยประกอบธุรกิ จน้ ามั น ครบวงจร มีสั ด ส่ ว นการตลาดปริม าณ
จาหน่ายรวมของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 9.2 คิดเป็นอันดับห้าของประเทศ และดาเนินธุรกิจ
สถานีบริการน้ามัน ปตท. ทั้งหมด 19 แห่ง
ประเทศกัมพูชามีบริษัทน้ามันมากรายเช่นเดียวกัน โดยมีการแข่งขันระหว่างบริษัท
ท้องถิ่นกัมพูชา เวียดนาม ไทย และบริษัทน้ามันชั้นนาต่างชาติ การนาเข้าน้ามันส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศเวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ และปัจจุบันยังไม่มีกาลังการผลิตภายในประเทศ ผู้ค้าน้ามันรายใหญ่
(PFC Energy, 2012ข) ได้แก่
1) บริ ษั ท Kampuchea Tela Co. Ltd. (Tela) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท เอกชนสั ญ ชาติ
กัมพูชา ดาเนินธุรกิจน้ามันครบวงจร มีส่วนแบ่งตลาดการจาหน่ายน้ามันภาพรวมเป็นอันดับหนึ่ง ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม และค้าปลีก โดยจาหน่ายไปยังสถานีบริการน้ามันของ Tela ประมาณ 743 สถานี
และสถานีรายย่อยอื่นๆอีกจานวนมาก
2) บริ ษั ท Sokimex ซึ่ งเป็ น บริษั ท เอกชนสั ญ ชาติ กั ม พู ช า ด าเนิ น ธุรกิ จ น้ ามั น
ครบวงจร มีส่วนแบ่งตลาดการจาหน่ายน้ามันเป็นอันดับสองและมีเครือข่ายสถานีประมาณ 200 กว่า
สถานี ทั้ง Tela และ Sokimex เป็นของเอกชนกัมพูชา ที่เชื่อว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล ทาให้
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจบางส่วน
3) บริษัท Total เป็นบริษัทพลังงานของประเทศฝรั่งเศสและเป็นบริษัทน้ามัน
ต่ า งชาติ ชั้ น น า (International Oil Company, IOC) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ น้ ามั น ครบวงจร และมี ส ถานี
บริการน้ามันในกัมพูชาประมาณ 50 สถานี
4) บริษั ท Chevron (Caltex) เป็น IOC จากสหรัฐ อเมริกา เริ่มดาเนิน ธุรกิจใน
กัมพูชาเมื่อปี พ.ศ. 2538 เน้นการขายปลีกผ่านสถานีบริการน้ามันภายใต้แบรนด์ Caltex ทั้งสิ้น 24
สถานี โดย Caltex เน้นการทาการตลาดโดยใช้คุณภาพน้ามันที่ได้มาตรฐานและการดาเนินงานทีเป็น
สากล ทาให้ ได้รับ การยอมรั บ จากผู้ บริโภคท้ องถิ่นในด้านคุณ ภาพเป็นอย่างดีและเป็นผู้ นาในการ
กาหนดราคาน้ามันขายปลีกระหว่าง IOCs ด้วยกัน
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แผนภูมิที่ 4 ส่วนแบ่งตลาดปริมาณจาหน่ายน้ามันในประเทศลาวและกัมพูชา พ.ศ. 2556
3.2.2 โครงสร้างราคานามันขายปลีก กลไกราคา และคุณภาพนามัน
การกาหนดราคาน้ามันเชื้อเพลิงขายปลีกที่สถานีบริการน้ามัน ในแต่ละประเทศมี
ความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับนโยบายราคา เกณฑ์การกาหนดภาษีผลิตภัณฑ์น้ามัน การควบคุมและ
การลอยตัวราคาด้วยกลไกกองทุนน้ามัน และเงินสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น
กรณีป ระเทศลาวและกัมพูชานั้น มีโครงสร้ างราคาขายปลีกในลักษณะเดียวกับ
ประเทศไทย และประเทศนาเข้าน้ามันอื่นๆ คือ ราคาน้ามันขายปลีกจะอ้างอิงราคาน้ามันในตลาดโลก
โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างของราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิง ตามสูตรราคา
ราคาขายปลีก = ราคา ณ โรงกลั่น หรือราคาเทียบเท่าการนาเข้าน้ามันอ้างอิงตลาดสิงคโปร์
รวมค่าขนส่งและการประกันภัย + ภาษีและกองทุนต่างๆ + ค่าการตลาด
กลไกการกาหนดราคาน้ามันขายปลีกนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐ กฎระเบียบ
ทีเกี่ยวข้อง สภาพตลาดและการแข่งขันภายในประเทศ ซึ่งจะกาหนดกลไกในการตั้งราคาน้ามันขายปลีก
ณ สถานีบริการน้ามัน และเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลา
1) ประเทศลาว
กระทรวงการค้าลาวเป็นผู้ประกาศราคาขายปลีกน้ามัน โดยปรับเพิ่มหรือลด
ต้ น ทุ น ตามราคาน้ ามั น ตลาดโลก และสภาวะราคาน้ ามั น ภายในประเทศ ซึ่ งผู้ ค้ าน้ ามั น จะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนราคาที่สถานีบริการน้ามันให้สอดคล้องตามราคาประกาศของรัฐบาล
2) ประเทศกัมพูชา
การกาหนดราคาน้ามันทีสถานีบริการน้ามัน เป็นไปตามกลไกการแข่งขันใน
ตลาดอย่างเสรี โดยมีบริษัทน้ามันต่างชาติ ได้แก่ บริษัท เชฟรอน (กัมพูชา) จากัด ดาเนินธุรกิจสถานี
บริการน้ามันภายใต้แบรนด์ CALTEX เป็นผู้นาในการกาหนดราคาน้ามันขายปลีก ในส่วนของตลาดบน
ซึ่งแข่งขันกันที่คุณภาพของน้ามัน รูปแบบมาตรฐานสถานีบริการ และการดาเนินงานที่เป็นสากล ซึ่ง
เป็นการแข่งขันระหว่างบริษัทน้ามันต่างชาติด้วยกัน ได้แก่ CALTEX, TOTAL และ PTT ในส่วนของ
ตลาดน้ามันท้องถิ่นที่มีผู้ค้าและสถานีบริการน้ามันจานวนมาก จะกาหนดราคาน้ามันขายปลีกที่ต่ากว่า
ตลาดกลุ่มแรก
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เมื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากราคาน้ามันขายปลีกรวมค่าภาษีและกองทุนฯ
แล้ว จะเห็นว่าภาษีและกองทุนฯ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20–40 ของราคาน้ามันขายปลีก ซึ่งมี
สัดส่วนเช่นเดียวกับประเทศไทย ส่วนค่าการตลาดที่ผู้ค้าและเจ้าของสถานีบริการน้ามันจะได้รับนั้น
ขึ้นอยู่กับสภาวะต้นทุนราคาน้ามันที่อ้างอิงราคาน้ามันในตลาดโลกและการจัดเก็บภาษีและกองทุนฯ
ทาให้ค่าการตลาดในประเทศลาวที่มีการกาหนดราคาประกาศจากภาครัฐฯ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่า
การตลาดในประเทศไทย ส่วนในประเทศกัมพูชาทีมีการแข่งขันกันอย่างเสรี ค่าการตลาดของราคา
น้ามันขายปลีกเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย ส่งผลให้มีความน่าสนใจในการลงทุนที่มากกว่า
ด้ านคุ ณ ภาพน้ ามั น เชื้ อ เพลิ งที่ ใช้ ในการขนส่ งภายในประเทศลาวและกั ม พู ช า
ประเทศลาว มีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยน้ามันเบนซินมีค่า
ออกเทนไม่ต่ากว่า 91/95 ปริมาณกามะถันไม่สูงกว่า 500 ล้านส่วนและน้ามันดีเซลมีค่าซีเทนไม่ต่ากว่า
47 และปริมาณกามะถันไม่สูงกว่า 5000 ล้านส่วน ประเทศกัมพูชากาหนดเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย
น้ามันเบนซินมีค่าออกเทนไม่ต่ากว่า 92/97 และปริมาณกามะถันไม่สูงกว่า 1000 ล้านส่วนและน้ามัน
ดีเซลมีค่าซีเทนไม่ตากว่า 47 และปริมาณกามะถันไม่สูงกว่า 2500/5000 ล้านส่วน ซึ่งเทียบเคียงกับ
มาตรฐานน้ามันยูโร 2 ในขณะที่ประเทศไทยใช้น้ามันที่มีคุณภาพสูงกว่าที่ระดับมาตรฐานน้ามันยูโ ร 4
ซึ่งมีปริมาณกามะถันต่ากว่า

ภาพที่ 9 คุณภาพน้ามันเชื้อเพลิงในประเทศต่างๆ
ที่มา: Hart Energy Research and Consulting, 2014
3.2.3 ความสามารถทางการแข่งขันของ ปตท.
หลังจากการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการทาธุรกิจและปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการดาเนินการแล้วนั้น ในลาดับต่อไปเป็นการศึกษาความน่าสนใจของการลงทุนในธุรกิจ
สถานี บ ริ การน้ ามัน ในประเทศลาวและกัมพูช า ซึ่งทั้งสองประเทศมีความน่าสนใจในด้านตลาดที่
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กาลังขยายตัว และเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน อีกทั้งเป็นประเทศยุทธศาสตร์ของ ปตท. ในการ
ขยายการลงทุนไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีพรมแดนติดกันดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินความสามารถในการแข่งขันของ ปตท.
เกณฑ์การ
ความสามารถในการแข่งขันของ ปตท.
พิจารณา
ลาว
กัมพูชา
ความน่าสนใจ จานวนประชากรน้อยและความ  จานวนประชากรมากกว่าลาว แต่มี
ของตลาด:
ต้องการใช้น้ามันในภาคขนส่งไม่
การขยายตัวของการลงทุนจาก
1) ขนาด
สูงมากนัก การท่องเที่ยวเติบโตได้ดี
ต่างชาติ และมีการท่องเที่ยวโต
ต่อเนื่อง
2) คู่แข่ง
มีบริษัทน้ามันแห่งชาติครองตลาด  การแข่งขันเสรี และมีกลไกราคา
อยู่ คู่แข่งเป็นบริษัทจากเวียดนาม
เป็นไปตามกลไกตลาด
ที่ได้เปรียบด้านต้นทุน
3) โอกาสการ มีโอกาสในการขยายธุรกิจที่ไม่ใช่  มีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
ขยายธุรกิจ น้ามัน (non–oil) ในสถานีบริการ
มาก และภาคค้าปลีกเติบโตอย่าง
ในอนาคต น้ามันเพิ่มเติม เพื่อสร้างกาไรและ
รวดเร็ว มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพิ่มเติม
ต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งสร้างธุรกิจ
ภายในประเทศในช่วงสองสามปีที่
non–oil ของ ปตท. ให้เป็นที่รู้จัก
ผ่านมา
ในอาเซียน
ความยากง่ายใน เปิดให้ต่างชาติสามารถทาธุรกิจได้  เปิดให้ต่างชาติสามารถทาธุรกิจได้
การทาธุรกิจ
ความสาคัญต่อ เป็นการขยายธุรกิจน้ามันไป
 เป็นการขยายธุรกิจน้ามันไป
กลยุทธ์ของ
ต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและ
ปตท.
สร้างการรับรู้ตราสินค้า ปตท. ให้
สร้างการรับรู้ตราสินค้า ปตท. ให้
เป็นที่ยอมรับ
เป็นที่ยอมรับ









3.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในข้างต้น ผู้วิจัยสามารถนาผล
การศึกษามาสรุปและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค SWOT (Strength, Weakness,
Opportunity, Threat) ของ ปตท. ในการลงทุนสถานีบริการในต่างประเทศ โดยจาแนกเป็น SWOT
ของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถนามาใช้ในการวางแผนกาหนดทิศทางและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
สถานีบริการน้ามัน ปตท. ในประเทศลาวและกัมพูชา ดังนี้
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3.3.1 ประเทศลาว
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT ของ ปตท. ในธุรกิจสถานีบริการน้ามันในประเทศลาว
การวิเคราะห์ SWOT ของ ปตท. ในธุรกิจสถานีบริการนามันในประเทศลาว
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
– ประเทศมีพรมแดนที่ติดต่อกัน ซึ่งมีประโยชน์ใน – ต้นทุนราคาน้ามันสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การวางเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อ และความ
เนื่องจากน้ามันที่มีคุณภาพดี เมื่อเทียบกับการ
สะดวกในการขนส่งไปประเทศลาว
นาเข้าน้ามันจากเวียดนาม
– ปตท. มีประสบการณ์การลงทุนธุรกิจน้ามันครบ – ต้นทุนการก่อสร้างสถานีบริการสูงกว่าคู่แข่ง
วงจร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ การ เนื่องจากมีมาตรฐานในการก่อสร้าง และมีการ
บริการที่เป็นมาตรฐานและระบบรองรับ ทาให้
นาเข้าวัสดุ อุปกรณ์บางส่วนจากประเทศไทย
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ที่ดี – ความไม่คุ้นเคยในกฎหมาย กฎระเบียบ ขนม
และสถานีบริการน้ามันที่เป็นรูปแบบมาตรฐาน ธรรมเนียนและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือจาก
– สินค้าและบริการของไทยเป็นสินค้ามีคุณภาพ มี การทาธุรกิจในประเทศใหม่ๆที่ไม่มี
ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าสินค้าจากจีนและเวียดนาม
ความคุ้นเคย
– การเร่งพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ยังขาดทักษะ
และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทันกับ
การเติบโตของธุรกิจ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
– เศรษฐกิจเติบโตที่ร้อยละ 7 ติดต่อกันต่อเนื่อง – ข้อจากัดของการถือครองที่ดินโดยต่างชาติ
หลายปีและการรวมตัวและความร่วมมือ
และที่ดินมีราคาสูง
ระหว่างอาเซียน
– ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
– เปิดให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้อย่างเสรีและ
สภาพคล่องของสกุลเงิน เงินสกุลกีบของลาว
ราคาน้ามันขึ้นลงเป็นไปตามราคาตลาดโลก
ขาดเสถียรภาพบางช่วงเวลา ทาให้ยากต่อการ
– มีเสถียรภาพทางการเมือง
บริหารเงินและต้นทุน
– ชุมชนเมืองขยายตัวและศักยภาพในการเติบโต – ระบบการเงินการธนาคารไม่มีความคล่องตัว
ในธุรกิจค้าปลีก สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ
ส่งผลต่อการลงทุน และการให้สินเชื่อ
non–oil เพิ่มเติม
– การดาเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับผู้ปกครองในแต่ละ
– การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
แขวง ซึ่งนโยบายรัฐบาลกลางกับแต่ละแขวง
ขยายของเมือง ส่งผลต่อความต้องการใช้น้ามัน อาจแตกต่างไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้
– ค่าจ้างแรงงานยังไม่แพงมาก
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจและต้นทุนสูงขึ้น
– มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ผู้บริโภค – ตลาดยังมีขนาดเล็ก และมีอานาจการซื้อไม่สูง
รับรู้สื่อประชาสัมพันธ์จากประเทศไทยได้
สะดวก
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3.3.2 ประเทศกัมพูชา
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT ของ ปตท. ในธุรกิจสถานีบริการน้ามันในประเทศกัมพูชา

–
–

–

–
–

–

–
–

การวิเคราะห์ SWOT ของ ปตท. ในธุรกิจสถานีบริการนามันในประเทศกัมพูชา
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
ประเทศมีพรมแดนที่ติดต่อกัน ซึ่งมีประโยชน์ – ยังมีเครือข่ายสถานีบริการน้ามันไม่ครอบคลุมทา
ในการวางเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อ และ
ให้ขาดการรับรู้แบรนด์
ความสะดวกในการขนส่งไปประเทศกัมพูชา – ภาพลักษณ์ด้อยกว่าคู่แข่งที่เป็นแบรนด์สากล
ปตท. มีประสบการณ์การลงทุนธุรกิจน้ามัน
จากอเมริกาและยุโรป
ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
– ต้นทุนราคาน้ามันสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
คุณภาพ การบริการที่เป็นมาตรฐานและ
ท้องถิ่น เนื่องจากน้ามันที่มีคุณภาพดี เมื่อเทียบ
ระบบรองรับ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในมุมมองของ
กับการนาเข้าน้ามันจากเวียดนาม
ผู้บริโภคในประเทศกัมพูชา
– ต้นทุนการก่อสร้างสถานีบริการสูงกว่าคู่แข่ง
สินค้าและบริการของไทยถูกมองว่าเป็น
เนื่องจากมีมาตรฐานในการก่อสร้าง และมีการ
สินค้ามีคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าสินค้า
นาเข้าวัสดุ อุปกรณ์บางส่วนจากประเทศไทย
จากจีนและเวียดนาม
– ความไม่คุ้นเคยในกฎหมาย กฎระเบียบ ขนม
ธรรมเนียนและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือจากการ
ทาธุรกิจในประเทศใหม่ๆที่ไม่มีความคุ้นเคย
– การเร่งพั ฒ นาบุ คลากรท้ อ งถิ่น ที่ ยั งขาดทั กษะ
และการเรียนรู้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ให้ ทั นกั บ
การเติบโตของธุรกิจ
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
เศรษฐกิจเติบโตที่ร้อยละ 7 ติดต่อกันตลอดและ – มีคู่แข่งสถานีบริการน้ามันแบรนด์ต่างชาติ และ
การรวมตัวและความร่วมมือระหว่างอาเซียน
แบรนด์ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เช่น Caltex, Total,
เปิดให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้อย่างเสรี
Sokimex, Tela
ราคาน้ามันขึ้นลงตามราคาตลาดโลก และไม่ – มีข้อจากัดของการถือครองที่ดินโดยต่างชาติและ
มีนโยบายควบคุมราคาน้ามันที่เป็นอุปสรรค
ที่ดินมีราคาสูง ขนาดที่ดินเล็กมีสัดส่วนไม่
ในการทาธุรกิจ
เหมาะสม รวมทั้งนักลงทุนท้องถิ่นไม่นิยมในการ
มีความต้องการด้านการพัฒนาการบริโภคและ
ปล่อยเช่าที่ดินระยะยาว
อุปโภคทุกด้าน ชุมชนเมืองขยายตัว และมี
– กระบวนการในการขอใบอนุญาตที่ยังไม่มีระบบ
ศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจค้าปลีก สร้าง
ทาให้เกิดความล่าช้าและความไม่แน่นอนสูง
โอกาสในการขยายธุรกิจ non–oil เพิ่มเติม
– ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพ
กาลังดาเนินโครงการพัฒนาโครงสร้าง
คล่องของสกุลเงิน
พื้นฐานจานวนมาก โดยความช่วยเหลือจาก – การไม่ยอมรับจากภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นความ
ต่างประเทศ ส่งผลต่อความต้องการใช้น้ามัน เสี่ยงของธุรกิจพลังงานโดยทั่วไป
ค่าจ้างแรงงานยังไม่แพงมาก
– มีการเก็บภาษีนาเข้า ภาษีต่างๆในอัตราสูง
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3.4 แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ ปตท.
จากผลการศึกษาการประเมินสภาพตลาด โอกาสและอุปสรรคการลงทุน ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายในอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน ของ ปตท. ใน
การลงทุนสถานีบริการในประเทศลาวและกัมพูชาตามที่ได้สรุปมาข้างต้น จะเห็นว่า ปตท. ได้กาหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ TOWS Matrix (มลทิวา ศิริเกษ, 2554) โดยอ้างอิงหลักการ
SWOT Analysis โดยวิเคราะห์ได้ดังนี้
3.4.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่มีผลประกอบการติดอันดับบริษัทชั้นนาของ
โลก (ปตท. เป็นหนึ่งในร้อยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการวัดจากรายได้ติดต่อกันสองปีซ้อน
เมื่อปี พ.ศ. 2556–2557) โดยประกอบธุรกิจน้ามันครบวงจร การขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการขยายตลาด กลุ่มเป้าหมาย ต่อยอดธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากการทาธุรกิจ
น้ามันครบวงจร และสร้างผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน โดย ปตท. ได้กาหนดวิสัยทัศน์
ของธุร กิ จ น้ ามั น ในการเป็ น แบรนด์ ชั้ น น าในระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Top Brand) ซึ่ งการขยาย
เครือข่ายสถานีบริการน้ามันไปยังต่างประเทศจะตอบโจทย์ต่อวิสัยทัศน์ของ ปตท. เนื่องจากสถานี
บริการน้ามันเป็นจุดสัมผัสต่อผู้บริโภคและสร้างการรับรู้และยอมรับต่อตราสินค้าของ ปตท. รวมทั้งมี
การศึกษาและนาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น
3.4.1.1 ประเทศลาว
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีพื้นที่พรมแดนติดกันเป็นแนวยาว มีภาษาและ
วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน รัฐบาลเปิดโอกาสให้ต่า งชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรี และผู้บริโภคมีความนิยม
ในสิ น ค้าและบริการจากประเทศไทย จึงเหมาะสมในการเป็นเป้าหมายริเริ่มขยายเครือข่ายสถานี
บริการน้ามันรูป แบบและมาตรฐานเช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยลงทุนผ่านการดาเนินงานของ
บริษัท PTT (Lao) Co., Ltd. บริษัทในเครือ ปตท. ในประเทศลาว
3.4.1.2 ประเทศกัมพูชา
อีกหนึ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย เปิดโอกาสในการลงทุน
ธุร กิจ น้ ามัน อย่ างเสรี มีความต้องการด้านการพั ฒ นาการบริโภคและอุป โภคทุก ด้าน ชุมชนเมือ ง
ขยายตัวรวดเร็ว มีศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจค้าปลีก ผู้บริโภคตระหนักถึงสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ จึงเหมาะสมในการเข้าไปขยายการลงทุนสถานีบริการน้ามัน โดยการดาเนินงานของบริษัท
PTT Cambodia, Ltd.
3.4.2 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปตท. จึงมีการใช้กลยุทธ์
โดยการนารูปแบบสถานีบ ริการน้ามันที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตที่
แตกต่างกันได้ ในรูปแบบของ Life Stations ที่จาหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ได้
มาตรฐาน มีการนาเสนอทั้ง oil และ non–oil ในที่เดียว ทาให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสูงสุด และ
สร้างการรับรู้แบรนด์ของ ปตท. ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสถานีบริการน้ามันแบบเดิม
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3.4.2.1 ประเทศลาว
รูป แบบสถานีบริการน้ามันแบบ Life Station เป็นสถานีบริการน้ามัน
รูปแบบใหม่สาหรับผู้บริโภคประเทศลาว มีมาตรฐานในการให้บริการเติมน้ามัน และมีธุรกิจเสริมต่างๆ
ครบวงจรสร้างความแตกต่างและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ จึงได้รับการตอบรับ
จากประเทศลาวอย่างดี กอปรกับผู้บริโภคสามารถรับรู้การประชาสัมพันธ์ของ ปตท. ผ่านสื่ อโทรทัศน์
วิทยุ จากประเทศไทยได้สะดวก ทั้งนี้การสร้างรูปแบบธุรกิจที่เอกชนลาวสามารถเป็นเจ้าของและ
บริห ารสถานี บริการน้ามัน ปตท. เอง (Dealer–Own Dealer–Operate) จะช่วยลดเงินลงทุนและ
ปัญหาในที่ดินหายากและมีราคาแพง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศลาว
ส่งเสริมการสร้างรายได้และความเป็นผู้ประกอบการ
3.4.2.2 ประเทศกัมพูชา
เนื่ อ งจากในประเทศกั มพู ช ามี แ บรนด์ ส ถานี บ ริการน้ ามั น ต่ างชาติที่ มี
มาตรฐานและได้รับ การยอมรับ มีสถานีบริการน้ามันแบรนด์ท้องถิ่นที่มีเครือข่ายครอบคลุมและมี
ความได้เปรียบในเชิงต้นทุนแล้ว จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และสร้างภาพลักษณ์ความ
เป็ น มาตรฐานสากลในภูมิ ภ าคอาเซียน โดยการนาเสนอสถานีบริการน้ามันรูปแบบ Life Station
รูป แบบมาตรฐานเช่น เดียวกับ ในประเทศไทยและลาว ทั้งนี้รูปแบบการลงทุนแบบ Dealer–Own
Dealer–Operate และการออกแบบสถานี บ ริก ารให้ มี ข นาดเล็ ก ลงแต่ ยั งคงสวยงามมี ม าตรฐาน
สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ดินหายากและราคาแพง ลดความยากลาบากในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานี
บริการน้ามัน ลดความเสี่ยงของการไม่ยอมรับจากภาคประชาสังคม และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
3.4.3 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)
เพื่อสร้างความแตกต่างและต่อยอดธุรกิจ ปตท. ยังมีการนาเสนอธุรกิจ non–oil
ภายใต้การดาเนินการของ ปตท. ในสถานีบริการในประเทศลาวและกัมพูชา ได้แก่ ร้านกาแฟ Café
Amazon ร้านค้าสะดวกซื้อ Jiffy ร้านเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ProCheck และ FitAuto ซึ่งได้รับการ
ตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ปัจจุบันมีร้านกาแฟ Café Amazon 16 สาขาในลาวและกัมพูชา โดยมี
ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 200–300 แก้วต่อวัน
3.4.3.1 ประเทศลาว
การน าเสนอรู ป แบบสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ทั้ ง oil และ non–oil ด้ ว ย
ภาพลักษณ์สถานีบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถสร้างความแตกต่างและจูงใจผู้บริโภคให้
ตระหนักถึงความคุ้มค่าที่ได้รับ และยินดีซื้อสินค้าและบริการด้วยราคาที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ปตท. ได้ศึกษา
การลดต้นทุนการก่อสร้างจากการใช้วัสดุก่อสร้างภายในท้องถิ่นทดแทนการนาเข้าวัสดุก่อสร้างจาก
ประเทศไทย โดยยังคงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเดิม มีการจัดอบรมพนักงานท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการดาเนินงาน
3.4.3.2 ประเทศกัมพูชา
เพื่อเพิ่มเครือข่ายสถานีบริการน้ามัน ปตท. ให้ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว
ลดปัญหาที่ดินราคาแพงและผู้ให้เช่าไม่ปล่อยเช่าที่ดินในระยะยาว ปตท. จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้
ร่วมลงทุนท้องถิ่นให้ลงทุนแบบ Dealer–Own Dealer–Operate ทางหนังสือพิมพ์และป้ายโฆษณา
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ทั้งนี้ได้ดาเนินแผนการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ามันที่มีอยู่เดิมให้มีรูปแบบมาตรฐานและ
สวยงาม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คุณภาพของสินค้าและบริการ และรูปแบบสถานีบริการที่มีทั้ง oil
และ non–oil เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด มีการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริม
การขายอย่างต่อเนื่อง
3.4.4 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การขยายธุ ร กิ จ ปตท. มี ก ารวางระบบรองรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ดี
เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยวางระบบประมวลผลควบคุมการบริหารงาน (Entreprise Resource
Planning หรื อ ERP) ที่ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ต่ า งๆเข้ า ด้ ว ยกั น รวมทั้ ง มี ก ารศึ ก ษา ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย และระเบียบในการลงทุนต่างๆ พร้อมไปกับการสร้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ สามารถดาเนินบริหารธุรกิจเองได้ต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสาคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยดูแล
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างงานและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ (Good Corporate Citizen) ในทุกๆประเทศที่ ปตท.
ดาเนิ น ธุร กิ จ โดยสร้ า งบุ ค ลากรและจ้ างคนในพื้ น ที่ เข้ าร่ว มงาน ควบคู่ ไปกั บ การดู แ ลสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
3.4.4.1 ประเทศลาว
บ ริ ษั ท PTT (Lao) Ltd. ได้ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ Enterprise Resource
Planning หรือ ERP ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อจัดการทรัพยากรในองค์กรด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานทุกส่วนในองค์กรให้พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้ง oil และ non–oil และมีการจัด
ฝึกอบรมพนักงานท้องถิ่น โดยการส่งเข้าอบรมในประเทศไทยและส่งวิทยากรไปบรรยาย
นอกจากนี้ ปตท. ได้ เข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและสิ่ งแวดล้ อ ม
ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งกังหันน้าชัยพัฒนาในการบาบัดน้าเสีย การปลูกหญ้าแฝกในเพื่อยึดหน้าดิน
ในบริเวณคูน้ารอบสถานีบริการน้ามัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในการแก้ปัญหาน้าเสียและป้ องกันดินกัดเซาะ การติดหลอดไฟฟ้าตามแนวถนนเพื่อ
เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน การสร้างถนนคอนกรีตร่วมกับผู้ประกอบการในชุมชน เป็นต้น

ภาพที่ 10 การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในประเทศลาว
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3.4.4.2 ประเทศกัมพูชา
บริ ษั ท PTT (Cambodia) Ltd. ได้ ติ ด ตั้ งระบบ Enterprise Resource
Planning หรือ ERP ในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับในประเทศลาว มีการจัดฝึกอบรมพนักงานท้องถิ่น
สร้ างและสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ เตรี ย มพร้อ มรองรับ การด าเนิ น งานที่ ม ากขึ้ น เข้ าร่ว ม
โครงการให้ทุนการศึกษานักเรียนท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาศักยภาพสังคมการศึ กษาและตลาดแรงงานใน
อนาคต มีก ารตรวจสอบติด ตามความก้ าวหน้ าในการดาเนิ น งาน ส ารวจความพึ งพอใจผู้ บ ริโภค
สม่าเสมอ ทั้งของ ปตท. และคู่แข่งเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

ภาพที่ 11 การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในประเทศกัมพูชา

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ปั จ จั ย ที มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ของการขยายสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ปตท. ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพู ชา โดยเริ่มจากปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ คือ
สภาพแวดล้อมในภาพรวมที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ามันของบริษัทต่างชาติ โดยไม่มี
ข้อจากัดและอุปสรรคที่ทาให้การลงทุนติดขัด กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน
เป็นเรื่องที่สาคัญที่บริษัทต่างชาติจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจเพื่อประกอบการดัดสิ นใจการลงทุน
โดยทั้งสองประเทศอนุญาตให้บริษัทต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของและดาเนินธุรกิจได้อย่างเสรี และ
ปัจจัยในด้านเศรษฐกิจและความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ประกอบกับปัจจัยภายในที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจสถานีบริการน้ามัน ได้แก่ ความสามารถในการ
แข่งขันของ ปตท. เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่ง ปตท. สามารถใช้กลยุทธ์การตลาดในการมีผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและการดาเนินงานที่มีมาตรฐานสากลในการแข่งขันกับบริษัทน้ามันในภูมิภาคได้ เพื่อสร้าง
แบรนด์ ปตท. ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับในการเป็นองค์กรที่ดี
ของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
4.2 ข้อเสนอแนะ.
ผลการศึ กษานี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ละข้ อเสนอแนะส าหรับ องค์ก รธุรกิ จ นั กลงทุ น และ
หน่วยงานต่างๆ ในประเทศในการวางแผน และนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแผน และเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินธุรกิจในต่า งประเทศได้เป็นอย่างดี โดยมีกรณีศึกษาจากธุรกิจสถานีบริการน้ามัน
ปตท. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสรุปผลการศึกษา
ปัจจัยที่มีผ ลต่อความส าเร็จของการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศและมีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ประโยชน์หรือนาผลการศึกษาที่ได้ไปต่อยอดใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต
4.2.1 สาหรับ ปตท.
ได้ มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยสรุปตามผลการศึกษาได้ดังนี้
1) นาจุดแข็งและโอกาสมากาหนดกลยุทธ์เชิงรุก ได้เป็นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ
ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีพรมแดนที่เชื่อมโยงกัน ประกอบกับความสามารถทางการแข่งขัน
ในการเป็ น บริษัทน้ ามัน ที่ป ระกอบธุรกิจครบวงจร ทาให้ ปตท. ประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและ
สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ ปตท. ให้เป็นที่รู้จักในภูมิภาคได้
2) น าจุดแข็งและอุป สรรคมากาหนดกลยุทธ์เชิงป้ องกัน โดยดาเนิ นการสถานี
บริการในลักษณะให้ เอกชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ามันได้ โดย ปตท. ช่วยในการรักษา
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คุณภาพและมาตรฐานการดาเนินการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยลดอุปสรรคในการหาที่ดิน และสร้างการเติบโต
ในระยะยาว
3) น าจุ ด อ่อ นและโอกาสมาก าหนดกลยุ ท ธ์เชิ งแก้ไข ในการน ารูป แบบสถานี
บริการครบวงจร ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งสร้างความแตกต่างจากบริษัทน้ามันอื่นๆ ได้เป็น
อย่างดี
4) นาจุดอ่อนและอุปสรรคมากาหนดกลยุทธ์เชิงรับ ในการวางระบบเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต พร้อ มกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท้องถิ่น และถ่ายทอดการ
ดาเนินงานและมาตรฐานในการบริหารจัดการให้กับคู่ค้าท้องถิ่น สร้างสมดุลและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ซึ่ง ปตท. สามารถใช้แนวทางการศึกษา และผลการศึกษา ต่อยอดขยายผลไปยัง
การเปิดตลาดในต่างประเทศเพิ่มเติม และพัฒนาธุรกิจใหม่ได้ในอนาคต
4.2.2 สาหรับภาคเอกชน
ควรให้ความสาคัญและคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) ควรศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม ความ
ต้องการผู้บริโภค และความสามารถในการแข่งขัน เพื่ อใช้ประกอบในการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ทาธุรกิจ ใช้กาหนดทิศทาง กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ เนื่องจากแต่ละ
ประเทศอยู่ในสถานะที่แตกต่างกัน ผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่าง และกลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละพื้นที่
จะมีความแตกต่างกัน (One Strategy does not fit all)
2) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละประเทศ
มีค วามส าคั ญ และจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่ ผู้ ที่ ส นใจจะดาเนิ น ธุรกิจ นั้ น ต้อ งศึก ษา ท าความเข้าใจ โดย
สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษากฎหมายที่มีความรู้ความชานาญในกฎหมายท้องถิ่น เป็น
อย่างดี เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและไม่มีอุปสรรค
3) การพัฒนาพนักงานบุคลากรท้องถิ่นมีความจาเป็นและสาคัญมากในการดาเนิน
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทต่างชาติเมื่อเข้าไปทาธุรกิจในประเทศใด ควรวางแผน
ในการพัฒ นาบุคลากร การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ การนามาตรฐานที่ดี
การวางระบบ ไปใช้ ในการท างาน และพั ฒ นาศั ก ยภาพของที ม งาน ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัทในประเทศ เพื่อให้พนักงานเหล่านั้นสามารถเป็นผู้นาและบริหารธุรกิจ
ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
4) การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในแต่ละประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและลดต้นทุนได้
โดยยังคงยึดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นมาตรฐาน ใช้หลักการ localization เช่น การ
ใช้ภาษาท้องถิ่น เป็นต้น
5) การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศที่ดาเนินธุรกิจ (Good Corporate Citizen)
เป็นเรื่องที่ทุกบริษัทควรให้ความสาคัญ ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจที่ใด ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ประเทศนั้นๆ และมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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4.2.3 สาหรับหน่วยงานภาครัฐฯ
ในการสนั บ สนุ น การลงทุ น ของภาคเอกชนในการขยายธุ ร กิ จ และลงทุ น ใน
ต่างประเทศ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนในด้านการลงทุนและสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานใน
ภูมิภาค รวมทั้งบทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และเอกชน และเอกชนด้วยกัน
ของแต่ละประเทศ
2) การเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น และให้คาแนะนา เช่น กฎหมาย
ท้องถิ่น ระเบียบการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น
รวมทั้งศูนย์ประสานงานในการติดต่อหน่วยงานของรัฐฯในต่างประเทศ จะช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ
มีความคล่องตัวและอานวยความสะดวกในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่เป็นพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
และมีอุปสรรคในการลงทุน
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