บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุมบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซปโตรเลียมเหลว โดยแบงกลุมธุรกิจหลักออกเปน 3 กลุมคือ
1. ธุรกิจจัดหา จําหนายและขนสงกาซ LPG
ดําเนินการโดยบริษัทและบริษัทยอย (GG) โดยบริษัทเปนผูคากาซ LPG ที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทํา
หนาที่จัดหาและจัดจําหนายกาซ LPG โดย GG เปนผูขนสงกาซที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 12 ทําหนาที่ขนสง
กาซใหกับบริษัทและลูกคา
2. ธุรกิจติดตั้งระบบกาซในรถยนตและติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม
ดําเนินการโดยบริษัทยอย (TT) ใหบริการติดตั้งระบบกาซ LPG และ NGV สําหรับยานยนต จําหนายอุปกรณ
และบริการติดตั้งระบบทอกาซสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
3. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดําเนินการโดยบริษัทยอย (RE) ใหบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสําหรับระบบงาน
ทอกาซและอุปกรณนิรภัยสําหรับอุตสาหกรรม ไปจนถึงการใหบริการตรวจสอบระบบกาซสําหรับยานยนตตามที่
กฎหมายกําหนด
โดยมีภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทในอุตสาหกรรมกาซ LPG ดังนี้
ผูผลิตกาซ LPG
(โรงแยกกาซ / โรงกลั่น)
สถานีบริการ

ผูคากาซ LPG
(มาตรา 7)

ผูขนสงกาซ LPG

TG

GG

ผูใชยานยนต

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงบรรจุกาซ
ผูใหบริการทดสอบและ
ตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ครัวเรือน

ผูใหบริการติดตั้งระบบกาซ
สําหรับยานยนตและอุตสาหกรรม
TT

RE

ธุรกิจจัดหา จําหนายและขนสงกาซ LPG เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยมีรายไดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ
80 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากโครงสรางรายไดของแต
ละกลุมธุรกิจ ดังนี้
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โครงสรางรายไดแยกตามกลุมธุรกิจ
1. ธุรกิจจัดหา จําหนาย และขนสงกาซ LPG
2. ธุรกิจติดตั้งระบบกาซในรถยนตและระบบทอ
กาซอุตสาหกรรม
3. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความ
ปลอดภัยทางวิศวกรรม
รวมรายไดจากการดําเนินธุรกิจ

ป 2554
ป 2555
ป 2556
ลานบาท
%
ลานบาท
%
ลานบาท
%
659.60 69.63 912.78 83.55 1,096.83 90.71
258.89 27.33 142.05 13.00
74.77
6.18
28.81

3.04

37.64

3.45

37.61

3.11

947.30 100.00 1,092.47 100.00 1,209.21 100.00

หมายเหตุ: งบการเงินป 2554 ไดมีการจัดทําโดยรวมผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทยอยเขามาอยูภายใตการควบคุม
เดียวกัน และในปลายป 2555 บริษัทไดมีการปรับโครงสรางบริษัทโดยซื้อเงินลงทุนใน TT GG และ RE รวมเขาเปนบริษัท
ยอยโดยบริษัทถือหุนในแตละบริษัทคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99

2.1 ธุรกิจจัดหา จัดจําหนายและขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
ธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG เปนธุรกิจหลักของกลุมบริษัท โดยบริษัทไดรับอนุญาตใหเปนผูคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (“ผูคาตามมาตรา 7”) จากกรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ใหสามารถจําหนายกาซ LPG ใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได โดยจัดจําหนายภายใตเครื่องหมาย
การคา “แชมปเปยน แกส”
2.1.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการแยกกาซธรรมชาติและ
กระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ ประกอบกาซโพรเพนและบิวเทน กาซ LPG ที่ใชภายในประเทศไทยสวนมากไดมาจากการ
แยกกาซธรรมชาติจากอาวไทยเปนหลัก ดวยคุณลักษณะที่มีการเผาไหมไดอยางสมบูรณ มีอัตราการสิ้นเปลืองนอยกวา
และมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน จึงนิยมนํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับใชในภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนสง และภาค
ครัวเรือน โดยจะถูกอัดใหอยูในสภาพของเหลวภายใตความดันเพื่อความสะดวกตอการเก็บและขนสง นอกจากนี้กาซ
LPG ยังถูกใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
บริษัทจัดหาและจําหนายกาซ LPG โดยจัดหากาซจากคลังกาซปตท. โรงกลั่นน้ํามัน และผูคาตามมาตรา 7 รายอื่นๆ
เพื่อจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา “แชมปเปยน แกส” ใหกับสถานีบริการกาซ LPG ที่เปนตัวแทนคาตางของ
บริษัทและภาคอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากธุรกิจจัดหา จัดจําหนายและขนสงกาซ LPG ในป
2554 – 2556 ดังนี้

สวนที่ 2.2/2 หนา 2

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

1. รายไดจากการจําหนายกาซ LPG
สถานีบริการกาซ LPG
ลูกคาอื่นๆ
2. รายไดคาขนสงกาซ LPG
รวม

ป 2554
ป 2555
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
655.42 99.37
901.01
98.71
624.75 94.72
854.76
93.64
30.67
4.65
46.25
5.07
4.18
0.63
11.77
1.29
912.78 100.00
659.60 100.00

ป 2556
ลานบาท
รอยละ
1,087.10
99.11
1,035.14
94.37
51.95
4.74
9.73
0.89
1,096.83 100.00

รายไดเกือบทั้งหมดของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาเกิดจากการจัดหาและจําหนายกาซ LPG โดยสวนใหญเปน
การจําหนายใหกับสถานีบริการกาซ LPG คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 94 ของรายไดจากธุรกิจ และรายไดจากการ
จําหนายใหกับลูกคาในกลุมอื่นๆ อาทิเชน โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงและมีถังบรรจุกาซ LPG เปน
ของตนเอง อีกประมาณรอยละ 5 ของรายไดจากธุรกิจ
บริษัทจัดสงกาซใหกับลูกคาโดยใชรถบรรทุกขนสงติดตั้งถังบรรจุกาซ โดยมีบริษัทยอย GG ซึ่งไดรับอนุญาตให
สามารถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เปนผูดําเนินการ
ขนสงกาซใหกับบริษัท ทั้งนี้รายไดจากการขนสงกาซของ GG สวนใหญเกิดจากการใหบริการขนสงกับบริษัท ทําใหในชวง
3 ปที่ผานมา กลุมบริษัทยังมีรายไดจากการขนสงกาซ LPG ใหกับลูกคาภายในในสัดสวนเฉลี่ยเพียงประมาณรอยละ 1
ของรายไดจากธุรกิจ ซึ่งมาจากการรับจางขนสงกาซใหกับลูกคาและปตท.
2.1.2

การตลาดและการแขงขัน
ลูกคากลุมเปาหมาย

ลูกคากลุมเปาหมายหลักในธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG ของกลุมบริษัทไดแก ผูประกอบการในภาคธุรกิจ
ตางๆ ที่ใชกาซ LPG เพื่อเปนเชื้อเพลิง อาทิเชน สถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง เปนตน
ปจจุบันกลุมบริษัทจําหนายกาซใหกับสถานีบริการกาซ LPG เปนหลัก เนื่องจากลูกคากลุมดังกลาวมีอัตรากําไรที่สูงกวา
ลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกลุมบริษัทมีลูกคาสถานีบริการประมาณ 250 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้รายไดจากการ
จําหนายใหกับสถานีบริการสวนใหญมาจากการจําหนายใหกับสถานีบริการในเขตกรุงเทพฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก
สําหรับลูกคากลุมอื่นๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม นั้น ปจจุบันยังมีสัดสวนรายไดไมมากนัก เนื่องจากกาซ LPG
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตรากําไรตอหนวยต่ํากวาเพราะอัตราเงินสมทบกองทุนน้ํามันที่สูงกวากาซ LPG ภาคขนสง ประกอบ
กับอํานาจตอรองของลูกคาและระยะเวลาการใหเครดิตเทอมที่นานกวาลูกคาในกลุมสถานีบริการ ทําใหปจจุบันบริษัท
เลือกในการทําตลาดในสวนของสถานีบริการเปนหลัก อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่
สั่งซื้อกาซ LPG จากผูคารายเดิมอยางตอเนื่องและมีปริมาณการจัดซื้อสม่ําเสมอ บริษัทจึงพิจารณาเห็นวาลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีศักยภาพและจะเปนโอกาสของบริษัทในการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในอนาคต โดยบริษัทคาด
วาภายหลังการเปดใชคลังกาซในจังหวัดปทุมธานี จะทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนคาขนสงไดมากขึ้นซึ่งจะทําใหบริษัทมี
ความสามารถในการแขงขันในสวนของลูกคาโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
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ชองทางการจําหนาย
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนผูประกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงใชวิธีการ
ติดตอโดยตรงกับลูกคาโดยมีทีมงานฝายขายเปนผูทําหนาที่ติดตอดูแลลูกคาแบงตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหเขาใจ
ในความตองการทางธุรกิจของลูกคาและสามารถดูแลลูกคาไดอยางทั่วถึง และดวยลักษณะธุรกิจของลูกคาสถานีบริการ
และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการใชกาซ LPG อยางตอเนื่อง ทีมงานฝายขายจึงตองติดตอประสานงานกับลูกคา
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบถึงปริมาณความตองการใชกาซของลูกคา และนําเสนอการขายตามระยะเวลาที่คาดวาลูกคา
จะตองสั่งซื้อกาซเพิ่มเติมเพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดอยางครบวงจร ใน
กรณีที่ลูกคามีความตองการใชบริการทีมงานฝายขายยังสามารถนําเสนอบริการอื่นของกลุมบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของลูกคาไดอีกดวย เชน การใหบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณนิรภัยสําหรับระบบกาซภายในสถานีบริการ
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการจะตองทําการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เปนตน
นโยบายการกําหนดราคา
โครงสรางราคากาซ LPG ประกอบดวย 3 สวน คือ
1. ราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งรัฐบาลโดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปนผูกําหนดราคา สงผลให
ราคากาซ LPG ที่มาจากโรงแยกกาซ โรงกลั่นน้ํามัน หรือการนําเขามีอัตราเทากัน โดยกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงเปนผูจายชดเชยสวนตางราคาตนทุน
2. ราคาขายสงหนาโรงกลั่นหรือหนาคลังกาซของปตท. ประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษี
เทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (1) (เก็บในอัตราเทากัน) และภาษีมูลคาเพิ่ม
3. ราคาขายปลีก ประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (2) (มีอัตราแตกตางกัน
สําหรับกาซ LPG ที่ถูกจําหนายในแตละภาคเศรษฐกิจ โดยผูคามาตรา 7 เปนผูนําสง) คาการตลาด และ
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับคาการตลาด
โดยกาซ LPG ที่ใชในภาคครัวเรือน ภาคการขนสง และภาคอุตสาหกรรมมีโครงสรางราคาดังนี้
ราคากาซ LPG (บาท / กิโลกรัม)
ครัวเรือน
ขนสง
ราคา ณ โรงกลั่น
10.8254
10.8254
ภาษีสรรพสามิต
2.1700
2.1700
ภาษีเทศบาล
0.2170
0.2170
เงินกองทุนน้ํามัน (1)
0.4739
0.4739
ราคาขายสงหนาโรงกลั่นกอนภาษีมูลคาเพิ่ม
13.6863
13.6863
ภาษีมูลคาเพิ่ม
0.9580
0.9580
ราคาขายสงหนาโรงกลั่นรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
14.6443
14.6443
เงินกองทุนน้ํามัน (2)
3.7383
3.0374
คาการตลาด
3.2566
3.2566
ภาษีมูลคาเพิ่มของคาการตลาด
0.4896
0.4406
ราคาขายปลีก
22.13
21.38
ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ขอมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557)

อุตสาหกรรม
10.8254
2.1700
0.2170
0.4739
13.6863
0.9580
14.6443
11.2200
3.2566
1.0134
30.13

ตนทุนในการจัดหากาซของผูคาตามมาตรา 7 ไดแก ราคาขายสงหนาคลัง และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดหาเชน
คาใชจายในการบริหารจัดการของผูขาย เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหราคาขายสงกาซ LPG หนาโรงกลั่นและราคาขายสงกาซ LPG
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จากคลังกาซของปตท. ที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศใหมีราคาเทากัน รัฐบาลจึงไดใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
จายชดเชยคาขนสงกาซ LPG ไปยังคลังเก็บกาซของปตท.ทั้ง 5 แหงในจังหวัด ลําปาง นครสวรรค สุราษฎรธานี และ
สงขลา โดยกรมธุรกิจพลังงานเปนผูกําหนดอัตราการจายเงินชดเชยในแตละคลังกาซโดยขึ้นอยูกับเสนทางการขนสงและ
วิธีการขนสง
การจายชดเชยดังกลาวทําใหราคาขายสงกาซ LPG หนาคลังปตท. ในแตละจังหวัดมีราคาเทากัน ปจจัยที่จะทํา
ใหตนทุนในการจัดหากาซของผูคาตามมาตรา 7 แตกตางกันจึงมาจากคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดหาและขนสงกาซ
อาทิเชน คาบริการผานคลัง (Throughput) ซึ่งเปนคาบริการขนถายกาซเขา – ออกจากคลังกาซแตละแหง คาขนสง
ระหวางคลังกาซ และคาบริหารจัดการ เปนตน
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีนโยบายกําหนดราคาขายกาซ LPG โดยพิจารณาจากตนทุนในการจัดหาและสํารองกาซ LPG
รวมดวยคาบริการผานคลัง คาขนสงจากคลังไปยังลูกคาโดยขึ้นกับระยะทางและประเภทรถที่ใชขนสง และคาบริหาร
จัดการ
ปจจัยที่มีผลตอการแขงขัน
เนื่องจากกาซ LPG เปนสินคาที่ไมมีความแตกตางในแตละผูผลิต ประกอบกับการจายชดเชยราคาขนสงที่ทําให
ราคาหนาคลังกาซของปตท. ทั่วประเทศมีราคาเทากัน ทําใหลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัท ไดแก สถานีบริการ
โรงงานอุตสาหกรรม มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคากาซ LPG ที่จําหนายโดยผูคา
มาตรา 7 ดังนั้นผูคามาตรา 7 แตละรายจึงพยายามกําหนดราคาขายใหใกลเคียงกันเพื่อใหสามารถแขงขันกันได สงผลให
ปจจัยดานราคามิใชปจจัยหลักเพียงอยางเดียวในการแขงขันในธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG แตยังรวมถึงปจจัยดาน
คุณภาพการบริการและความเชื่อถือไววางใจในตัวผูคา ผูบริหารกลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการแขงขันใน
ธุรกิจ เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางและเสริมความแข็งแกรงในการแขงขันทางธุรกิจของกลุมบริษัท
ดังนี้
1. การเพิ่มคลังกาซเพื่อจัดเก็บและขนถายกาซ
ในธุรกิจคากาซนั้นการมีคลังกาซเพื่อจัดเก็บและใชเปนคลังพักในการขนถายกาซนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การแขงขัน ทั้งในดานการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกาซ การบริหารการขนสงและตนทุนคาขนสง ซึ่งจะสงผลตอ
ยอดขายและผลประกอบการโดยตรง การจัดหากาซหรือเชาคลังกาซจากผูคาตามมาตรา 7 รายอื่นนั้นทําใหมีคาใชจายใน
การดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาบริการผานคลัง คาจัดเก็บกาซ เปนตน ทั้งยังมีขอ ขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาทําการและ
ปริมาณที่จัดซื้อไดจากคลังกาซแตละแหงทําใหขาดความคลองตัวและมีขอจํากัดในการเพิ่มยอดขาย การมีคลังกาซเปน
ของตนเองจึงเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของผูคาตามมาตรา 7 ซึ่งจะชวยลดตนทุนและทําใหสามารถเพิ่มยอดขายได
มากขึ้น
ปจจุบันลูกคากลุมหลักของบริษัทอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยบริษัทจัดหากาซจากคลังกาซปตท. ใน
จังหวัดชลบุรี โดยใชรถบรรทุกขนาดใหญและขนถายกาซลงรถบรรทุกขนาดเล็กผานคลังเชาที่อ.บางน้ําเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กอนจะขนสงไปยังลูกคาในกรุงเทพฯ หรือจัดหากาซจากคลังของผูคามาตรา 7 รายอื่นที่อยูในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ทั้งนี้ปจจุบันผูคามาตรา 7 ที่มีคลังสินคาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแก บางจาก/ปตท. ที่พระโขนง,
สยามกาซ ที่สาธุประดิษฐ, ปกนิก ที่บางจะเกร็ง, เวิลดแกส ที่บางประกง และเอ็นเอส แกส ที่บางน้ําเปรี้ยว

สวนที่ 2.2/2 หนา 5

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการมีคลังกาซของตนเองจึงไดลงทุนกอสรางคลังกาซเพิ่มขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานีโดยสามารถจุกาซไดถึง 400 ตัน (กอสรางแลวเสร็จและคาดวาจะสามารถเปดใชงานไดภายในป 2557) และจะ
ยายการสํารองพักกาซจากคลังที่บางน้ําเปรี้ยวมายังคลังปทุมธานี ซึ่งจะชวยลดคาใชจายโดยเฉพาะในสวนตนทุนคาขนสง
และคาบริการผานคลัง ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกาซ และสามารถขยายฐานลูกคาไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือและ
ตะวันตกของกรุงเทพฯ ได ซึ่งปจจุบันยังไมมีคลังของผูคามาตรา 7 รายใดตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาว
2. การสรางความไววางใจในการใหบริการ
สําหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทนั้น ความนาเชื่อถือของผูจัด
จําหนายกาซในการที่จะจัดหากาซและขนสงใหทันตอความตองการใชงานนั้นมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางมาก
เพื่อไมใหเกิดการขาดแคลนกาซซึ่งจะกระทบตอธุรกิจ แมวาโดยทั่วไปลูกคาจะวางแผนสั่งซื้อกาซ LPG ลวงหนา แตสําหรับ
ลูกคาสถานีบริการซึ่งมีปริมาณการขายในแตละชวงเวลาที่ไมแนนอน ทําใหเกิดกรณีที่ลูกคาตองการสั่งซื้อกาซเรงดวน
โดยเฉพาะลูกคาในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีขอจํากัดในดานระยะเวลาขนสง โดยสามารถนํารถบรรทุกกาซเขาไดระหวางเวลา
22.00 น. – 6.00 น. เทานั้น ความสามารถในการจัดหากาซและบริหารการขนสงของผูจัดจําหนายกาซจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการสรางความไววางใจใหกับลูกคาและรักษาฐานลูกคาไวได
กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อถือในตัวธุรกิจ โดยอาศัยความชํานาญในการบริหารการขนสง
จากประสบการณในธุรกิจขนสงกาซกวาสิบป การลงทุนเพิ่มจํานวนรถบรรทุกกาซเพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อ
ที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการลงทุนกอสรางคลังกาซในจังหวัดปทุมธานีเพื่อสํารองกาซและใชเปนจุดขนถายกาซ เพื่อใหมั่นใจได
วาจะสามารถจัดหาและขนสงใหกับลูกคาไดตลอดเวลา
3. การใหบริการแกลูกคาอยางใกลชิดและครบวงจร
การใหบริการแกลูกคาอยางใกลชิดและนําเสนอบริการแบบครบวงจรใหกับลูกคาเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สราง
ความแตกตางใหกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยในสวนของธุรกิจจัดจําหนายและขนสงกาซ LPG นั้น บริษัทมี
นโยบายใหทีมงานฝายขายติดตอประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาและกระตุน
ใหเกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ จากการที่กลุมบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาซ LPG หลายธุรกิจ ทําใหบริษัทสามารถ
นําเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจําหนายและบริการขนสงกาซ LPG ใหกับลูกคาสถานีบริการและโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน บริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด และการ
จัดอบรมบุคลากรในดานความปลอดภัย เปนตน ทําใหลูกคาไดรับความสะดวกในการบริการและนําเสนอการบริการใน
ลักษณะของการสงเสริมการขายได
4. การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
ดวยลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมมีความแตกตางในแตละผูผลิต ทําใหผูคากาซ LPG ตองพยายามควบคุมราคา
ขายใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได การควบคุมตนทุนและคาใชจายโดยเฉพาะตนทุนคาขนสงและคาใชจายในการ
บริหารจัดการจึงมีผลอยางมากตอความสามารถในการทํากําไรของกลุมบริษัท กลุมบริษัทจึงมีนโยบายขนสงกาซ LPG
จากคลังกาซของผูคาหรือจากคลังกาซของกลุมบริษัทในพื้นที่ที่ใกลที่สุดเพื่อลดตนทุนการขนสง การกําหนดเสนทางและ
ติดตามรถขนสงดวยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเสนทางการขนสงและความเร็วที่ใชในแตละเที่ยว ไปจนถึงการกําหนด
ปริมาณน้ํามันที่เหมาะสมในแตละเที่ยว เพื่อเปนการควบคุมตนทุนคาขนสง
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สําหรับดานคาใชจายในการบริหารจัดการนั้น กลุมบริษัทใชกลยุทธรวมศูนยโดยรวมเอาหนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดไวที่บริษัทเพียงแหงเดียว เพื่อลดจํานวนบุคลากร ลดความซ้ําซอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการคิดคาใชจายในการบริหารจัดการระหวางกันตามความเหมาะสม
5. การขยายธุรกิจสถานีบริการ
ปจจุบันผูคาตามมาตรา 7 มีการขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจสถานีบริการ
มากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหกับผูบริโภคขั้นสุดทายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่ม
อัตราการทํากําไรของผูประกอบการ
กลุมบริษัทจึงไดมีนโยบายขยายสวนธุรกิจจัดจําหนายกาซไปยังธุรกิจสถานีบริการ
เครื่องหมายการคา
ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (รายละเอียดในหัวขอ โครงการในอนาคต) เพื่อเพิ่ม
แชมปเปยน แกส
อัตราการทํากําไรและโอกาสในการสรางรายไดอื่นๆ เชน คาเชาที่ภายในสถานีบริการ เปนตน
นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาตราสินคา “แชมปเปยน แกส” ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในหมูผูบริโภค ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทมี
นโยบายสรางการรับรูตราสินคา (Brand Awareness) ใหกับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยการสนับสนุนใหลูกคาสถานีบริการ
ที่เปนตัวแทนคาตางของบริษัทติดตั้งปายเครื่องหมายการคาของบริษัท เชน การสนับสนุนคาใชจายในการตกแตงสถานี
บริการ เปนตน
2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
คลังกาซ ปตท. /
ผูคามาตรา 7 อื่นๆ

สถานีบริการ

ผูใชยานยนต

จัดซื้อกาซ
คลังกาซ TG

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนสงกาซจากคลังของ
บริษัทหรือคลังกาซของ
ผูคา
โรงบรรจุกาซ

ครัวเรือน

การจัดหากาซ LPG
ในการจัดซื้อกาซนั้น ตามที่กฎหมายกําหนดบริษัทจะซื้อกาซไดจากผูประกอบการที่เปนผูคาตามมาตรา 7 เทานั้น
โดยปจจุบันบริษัทจัดหากาซ LPG จากสองแหลงคือ
1. ผูคาตามมาตรา 7 ที่มีการประกอบธุรกิจโรงแยกกาซและโรงกลั่นน้ํามัน เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท
บางจาก จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งมีสัดสวนการจัดซื้อเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 75 ของปริมาณการจัดซื้อทั้งหมด โดยสวนมากเปนการจัดซื้อจากปตท. โดยรับกาซ LPG จาก
คลังกาซปตท. ที่บานโรงโปะ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี และคลังกาซปตท. ที่ อ. เมือง จ. นครสวรรค
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2. ผูคาตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมีสัดสวนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณรอยละ 25 ของปริมาณกาซ LPG ที่จัดซื้อ
ทั้งหมด โดยสวนมากรับจากคลังกาซของผูคาตามมาตรา 7 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ทั้งนี้บริษัทไดจัดทําสัญญาซื้อกาซ LPG เปนรายปและตอสัญญาครั้งละหนึ่งป และในแตละเดือนบริษัทจะแจงขอ
โควตาปริมาณกาซที่จะจัดซื้อจากคลังกาซแตละแหงในเดือนถัดไป โดยแจงปริมาณกาซที่ตองการจัดซื้อในแตละเดือน
ลวงหนา 12 เดือนใหกับผูคาดังกลาว ทั้งนี้ในการจัดซื้อแตละครั้ง บริษัทจะพิจารณาจัดซื้อจากคลังของผูคาที่อยูใกลคลัง
ของบริษัทหรือลูกคามากที่สุดและมีราคากาซต่ําสุดเพื่อลดตนทุนคากาซและตนทุนการขนสง
การจําหนายกาซ LPG
บริษัทใชวิธีการติดตอกับลูกคาโดยตรง โดยฝายขายจะเปนผูติดตอขายกาซ LPG และเสนอการบริการตางๆ ใหกับ
ลูกคาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สําหรับลูกคารายใหมจะตองตรวจสอบเอกสารของลูกคา เชน หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ใบทะเบียนผูคา เปนตน และประเมินระยะทางและคาขนสงจากคลังกาซที่อยูใกลที่สุด โดยเปนคลังกาซ
ของบริษัทหรือผูคาตามมาตรา 7 ที่บริษัทมีสัญญาซื้อขายกาซดวย จากนั้นจึงใหผูบริหารพิจารณาการกําหนดราคาขาย
การใหวงเงินและระยะเวลาชําระหนี้ โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจของลูกคาซึ่งโดยเฉลี่ยลูกคาจะมีระยะเวลาชําระหนี้
ประมาณ 7 - 10 วัน สําหรับลูกคาเดิมฝายขายจะติดตอลูกคาอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามความตองการ
สั่งซื้อและกระตุนใหเกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เปนการสงเสริมการขาย
การขนสงกาซ LPG
กลุมบริษัทจะจัดการขนสงกาซใหกับลูกคาสําหรับลูกคาที่มีมีรถขนสงเปนของตนเอง การขนสงกาซ LPG ทั้งหมดของ
กลุมบริษัทดําเนินการโดย GG ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยใชรถบรรทุกกาซที่ติดตั้งถังบรรจุขนาดใหญ (bulk) ปจจุบันกลุม
บริษัทมีจํานวนรถบรรทุกกาซ LPG ดังนี้
ประเภทรถบรรทุก
จํานวนพาหนะ (คัน)
ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
รถบรรทุกหัวลาก
11
15
รถบรรทุก 10 ลอ
14
8
รถบรรทุก 6 ลอ
8
4.3
กลุมบริษัทใชรถบรรทุกกาซขนาดใหญ (15 ตัน) ขนสงกาซจากคลังของผูขายไปยังคลังของบริษัทหรือคลังที่ใชบริการ
ขนถายผานคลัง กอนที่จะขนถายลงรถบรรทุกกาซขนาดเล็ก (8 ตันและ 4 .3 ตัน) อีกทอดหนึ่งเพื่อจัดสงใหกับลูกคา
สําหรับกรณีที่ลูกคาอยูใกลกับคลังของผูขาย บริษัทจะขนสงโดยรถบรรทุกกาซขนาดเล็กเพื่อจัดสงใหกับลูกคาโดยตรง ใน
การไปรับกาซจากคลังกาซแตละรอบไมวาจะเปนคลังกาซของบริษัทหรือผูคาตามมาตรา 7 ซึ่งมีสัญญาซื้อขายกาซ LPG
กับบริษัท บริษัทจะแจงทะเบียนรถขนสง ชื่อคนขับรถ ใบสั่งซื้อ และใบกํากับการขนสง ซึ่งระบุปริมาณกาซที่ขนสงและ
สถานที่ปลายทาง ทั้งนี้สําหรับการขนสงกาซ LPG ในเขตกรุงเทพฯ จะทําไดเฉพาะเวลาระหวาง 22.00 – 6.00 น. เทานั้น
ปจจุบันกลุมบริษัทมีคลังเก็บกาซ 3 แหง เพื่อใชเก็บสํารองกาซและขนถายกาซ ดังนี้
สาขา
1

พิจิตร

2

ปทุมธานี *

ที่ตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค-พิษณุโลก
ต. หนองหลุม อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร
อ. บานปทุม จ. ปทุมธานี
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สาขา
3.

บางน้ําเปรี้ยว

ที่ตั้ง
อ. บางน้ําเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา

ปริมาณความจุ
(ตัน)
45**

สถานะ
สัญญาบริการขน
ถายผานคลัง

หมายเหตุ : * กอสรางแลวเสร็จอยูระหวางการขออนุญาตใชงาน โดยคาดวาจะสามารถใชงานไดภายในป 2557
** บริษัททําสัญญาใชคลังกับผูคามาตรา 7 เพื่อใชในการขนถายกาซ LPG ไปยังรถบรรทุกกาซ โดยกําหนดปริมาณความจุที่
บริษัทใชไดไมเกิน 45 ตัน

ทั้งนี้คลังกาซในจังหวัดพิจิตรถูกใชเปนคลังสํารองกาซตามกฎหมายและเปนคลังขนถายกาซ LPG เพื่อจําหนายใหกับ
ลูกคาในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง สําหรับคลังกาซที่อําเภอบางน้ําเปรี้ยวนั้นเปนคลังที่บริษัททําสัญญาขอ
ใช บริการขนถา ยผ านคลัง เพื่ อใชเปน จุ ดขนถายกาซที่จัดหาจากคลังกาซปตท.ในจังหวัดชลบุรี โดยขนถา ยกา ซจาก
รถบรรทุกขนาดใหญ (15 ตัน) ผานคลังกาซดังกลาวกอนขนถายสูรถบรรทุกขนาดเล็ก (8 ตันและ 4.3 ตัน) เพื่อจัดสงใหกับ
ลูกคา ทั้งนี้สาเหตุที่ตองใชคลังกาซเปนจุดขนถายกาซเนื่องจากกฎหมายกําหนดมิใหขนถายกาซโดยตรงระหวางรถบรรทุก
กาซ และตองมีใบกํากับการขนสงซึ่งระบุปริมาณกาซและสถานที่จัดสง ทําใหในการขนสงแตละเที่ยวจะสามารถจัดสง
ใหกับลูกคาปลายทางไดเพียงรายเดียวเทานั้น
รถขนส ง ทุ ก คั น ของกลุ ม บริ ษั ท ต อ งผ า นการขออนุ ญ าตและมี ก ารตรวจสภาพรถและถั ง บรรจุ บ นรถขนส ง อย า ง
สม่ําเสมอตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังไดติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามขอมูลรถขนสงแตละ
คัน ทั้งความเร็วที่ใช เสนทางการขนสง อัตราการใชน้ํามัน การหยุดพักจอดรถ ไปจนถึงตรวจจับการเหยียบเบรกเพื่อหยุด
รถอยางกะทันหัน (Hard Break) โดยเก็บบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรซึ่งสามารถแสดงผลไดแบบ Real-time การนํา
ระบบ GPS มาใชนี้ทําใหบริษัทสามารถควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถไดวาไดปฏิบัติตาม
นโยบายที่กลุมบริษัทกําหนดไวหรือไม เชน การขับรถดวยความเร็วตามเสนทางที่กําหนด และมีการขับรถในลักษณะที่อาจ
เปนอันตรายหรือไม นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและปองกันการทุจริตของพนักงานขับรถไดในอีกทางหนึ่ง
การสํารองกาซ LPG
บริษัทในฐานะผูคาตามมาตรา 7 จะตองแจงปริมาณกาซ LPG ที่จะจําหนายในแตละปตอกรมธุรกิจพลังงาน และมี
หนาที่ตองสํารองกาซ LPG อยางนอยรอยละ 1 ของปริมาณการคาประจําป และตองรักษาปริมาณสํารองกาซในแตละวัน
ไมต่ํากวารอยละ 70 ของปริมาณสํารองที่กําหนดและตองมีปริมาณเฉลี่ยในแตละเดือนไมต่ํากวาปริมาณสํารองที่กําหนด
โดยกาซที่สํารองไวถูกเก็บไวในคลังกาซของบริษัทในจังหวัดพิจิตร
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2.1.4 ภาวะอุตสาหกรรม
ความตองการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภายในประเทศ
แนวโนมความตองการใชกาซ LPG ในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอันเปนผลจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปโตรเคมี โดยความตองการใชกาซ LPG ทั้งประเทศในป 2554 - 2556 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น
โดยเพิ่มจาก 6.76 ลานตันตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 16,000 ตันตอวัน ในป 2554 เพิ่มเปน 7,43 ลานตันตอป หรือเฉลี่ย
ประมาณ 20,000 ตั น ต อ วั น ในป 2556 เนื่ อ งจากจากความ
สัดสวนการใชกาซ LPG
ตองการใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงยานยนตทดแทนการใชน้ํามันซึ่ง
ปรับราคาสูงมากขึ้น เนื่องจากกาซ LPG มีอัตราสิ้นเปลืองนอยกวา
และมีราคาถูกกวาอันเปนผลจากการนโยบายการควบคุมราคา
ครัวเรือน
ปโตรเคมี
กาซ LPG ของภาครัฐ
33%
35%
ปจจุบันความตองการใชกาซ LPG สวนใหญเปนความ
อุตสาหกรรม
ตองการใชในภาคปโตรเคมีซึ่งกาซ LPG ถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบ
ขนสง
8%
โดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 36 ของการใชกาซ LPG ใน
24%
ประเทศทั้งหมด รองลงมาเปนความตองการใชในภาคครัวเรือน
และการใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต และการใชในภาคอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 32 รอยละ 24 และรอยละ 8 ของ
ปริมาณความตองการใชกาซ LPG ทั้งหมด ตามลําดับ
ความตองการใชกาซ L PG เฉลี่ยรายวันในป 2553 – 2556
หนวย: ตัน/วัน

ความตองการใชกาซ L PG ในป 2553 – 2556
หนวย: ลานตัน

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การผลิตและนําเขากาซ LPG
แหลงที่มาของกาซ LPG ที่ใชภายในประเทศไทยมี 2 แหลง คือ
1. การผลิตในประเทศ
กาซ LPG ที่ผลิตภายในประเทศสวนใหญไดมาจากกระบวนการคัดแยกกาซธรรมชาติและการกลั่นน้ํามันดิบ ซึ่ง
กอใหเกิดกาซโปรเพนและบิวเทนซึ่งจะถูกนําไปผลิตเปนกาซ LPG อีกทอดหนึ่ง โดยกาซ LPG ที่ผลิตไดในประเทศบางสวน
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ถูกใชภายในกิจการโดยผูผลิต โปรเพนและบิวเทนบางสวนถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี นอกจากนี้ยังมี
กาซ LPG บางสวนไดที่จากผลพลอยไดจากการผลิตในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
-

โรงแยกกาซธรรมชาติ มีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 60 ของปริมาณกาซ LPG ที่ผลิตไดในประเทศ
ทั้งหมด ปจจุบันประเทศไทยมีโรงแยกกาซธรรมชาติจํานวน 6 แหง โดยเปนโรงแยกกาซธรรมชาติของปตท.
จํานวน 5 แหง และโรงแยกกาซธรรมชาติของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
จํานวน 1 แหง

-

โรงกลั่นน้ํามัน มีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 40 ของปริมาณกาซ LPG ที่ผลิตไดในประเทศทั้งหมด
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันจํานวน 6 แหง ไดแก โรงกลั่นไทยออยล โรงกลั่นไออารพีซี โรงกลั่น
สตาร โรงกลั่นเอสโซ โรงกลั่นปตท. โกลบอลเคมิคอล และโรงกลั่นบางจาก

ในป 2556 ประเทศไทยสามารถผลิตกาซไดทั้งสิ้น 4.64 ลานตัน ลดลงจากป 2555 ซึ่งผลิตได 4.93 ลานตัน คิดเปน
การลดลงรอยละ 5.99
2. การนําเขาจากตางประเทศ
เนื่องจากความตองการใชกาซ LPG เพื่อเปนพลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณ
การผลิตกาซ LPG ภายในประเทศไมเพียงพอตอการใช จึงทําใหมีการนําเขากาซ LPG รวมถึงโปรเพนและบิวเทนเพื่อ
นํามาผสมเปนกาซ LPG จากตางประเทศ ในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2556 มีการนําผลิตกาซ LPG จาก
การนําเขาโปรเพนและบิวเทนจากตางประเทศปริมาณทั้งสิ้น 2 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีการผลิตกาซ LPG จาก
การนําเขา 1.66 ลานตัน คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เนื่องจากปริมาณการผลิตกาซ LPG ภายในประเทศลดลงสวนทาง
กับปริมาณความตองการใชกาซ LPG ที่เพิ่มขึ้น จึงตองมีการนําเขาเพิ่มมากขึ้น
(หนวย : ลานตัน)

ปริมาณการผลิต นําเขาและสงออกกาซ LPG
การผลิตในประเทศ
การนําเขา*
การสงออก

ป 2554
4.91
1.41
0.02

ป 2555
4.93
1.66
0.009

ป 2556
4.64
1.99
0.006

หมายเหตุ : *ปริมาณกาซ LPG ที่ผลิตจากการนําเขาโปรเพนและบิวเทน
ที่มา :
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยกาซ LPG ที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ จะถูกใชเปนวัตถุดิบในภาคปโตรเคมี และใชเปน
เชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน ภาคการขนสง และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ประเทศไทยมีการสงออกกาซ LPG ไปยัง
ตางประเทศบางสวน โดยสวนใหญเปนการสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน
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การปรับราคากาซ LPG
โครงสรางราคากาซ LPG ในปจจุบันเปนแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐยังคงควบคุมราคาขาย ณ โรงกลั่น และให
ผูคาเปนผูกําหนดราคาขายปลีกโดยภาครัฐเปนผูกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับกาซ LPG ที่ใชใน
ภาคการขนสง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในแตละภาคเศรษฐกิจมีความ
แตกตางกัน
ราคาขายปลีกกาซ LPG ในป 2554 - 2556
หนวย : บาท / กิโลกรัม

ที่มา : กระทรวงพลังงาน

ตั้งแตป 2554 เปนตนมา กาซ LPG ไดทยอยปรับราคาขึ้นเพื่อใหสะทอนตนทุนโรงกลั่นน้ํามัน โดยเริ่มจาก
ภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มปรับราคาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนมา จนปจจุบันกําหนดราคาสูงสุดอยูที่ 30.13 บาท
ตอกิโลกรัม กาซ LPG ภาคขนสงไดมีการปรับตัวตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ปจจุบันมีราคาอยูที่ 21.38 บาทตอกิโลกรัม
และสําหรับภาคครัวเรือนนั้น ไดมีการปรับราคาขึ้นตั้งแตเดือนกันยายน 2556 เปนตนมา ปจจุบันมีราคาอยูที่ 21.13 บาท
ตอกิโลกรัม
แนวโนมของอุตสาหกรรมกาซ LPG
แมวาจะมีการปรับราคากาซ LPG ในภาคเศรษฐกิจตางๆ สูงขึ้นเพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริงมากขึ้น แตปริมาณ
ความตองการใชกาซ LPG ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศที่
สงผลใหมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับราคาน้ํามันที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นสงผลให
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสงหันมาใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ทําใหความตองการใชกาซ LPG เพิ่มมาก
ขึ้นจนปริมาณการผลิตภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ การนําเขากาซ LPG จากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง
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การแขงขันและสวนแบงทางการตลาด
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ปจจุบันประเทศไทยมีผูคากาซ LPG ซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรา 7 ที่จําหนายกาซ LPG เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม การขนสงและครัวเรือน ทั้งสิ้น 17 ราย ดังนี้
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมิคัลส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด ออยล จํากัด
บริษัท พลังอัศวิน จํากัด
บริษัท ออรคิด แกส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทยแกส คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท แสงทองปโตรเลียม จํากัด
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเอส แกส แอลพีจี จํากัด
บริษัท อูโนแกส จํากัด
บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ยูไนเต็ดแกส จํากัด
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
รวม
ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554
2555
ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ
1,702.93 39.74 1,828.27 38.80
770.98 17.99
877.73 18.63
638.29 14.89
651.75 13.83
536.79 12.53
598.28 12.70
206.08
4.81
228.12
4.84
98.63
2.30
121.76
2.58
17.40
0.37
76.07
1.61
17.28
0.37
81.29
1.90
82.09
1.74
40.32
0.94
48.56
1.03
54.52
1.27
56.04
1.19
30.85
0.72
35.08
0.74
51.12
1.19
40.34
0.86
9.28
0.20
3.16
0.07
4.15
0.09
70.46
1.64
20.13
0.43
4,285.42 100.00 4,712.33 100.00

(หนวย : พันตัน)
2556
ปริมาณ รอยละ
1,698.64 35.57
817.89 17.13
604.26 12.65
599.15 12.55
257.31
5.39
179.68
3.76
134.01
2.81
111.53
2.34
76.12
1.59
73.93
1.55
56.09
1.17
55.14
1.15
48.02
1.01
35.12
0.74
22.56
0.47
6.03
0.13
4,775.48 100.00

ผูป ระกอบการที่มี สว นแบ ง การตลาดในลํ า ดั บ ตน ๆ อาทิเช น บริ ษั ท ปตท. จํ า กัด (มหาชน) บริ ษั ท เวิ ลด แ ก ส
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมิคัลส
จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิต / ผูคารายใหญ ที่มีรายไดหลักจากการจําหนายกาซ LPG ในภาคครัวเรือน (กาซหุงตม) เปน
หลัก ในขณะที่ผูประกอบการที่มุงเนนการคากาซ LPG เพื่อเปนเชื้อเพลิงยานยนตเปนหลัก อาทิเชน บริษัท พี เอ พี แก็ส
แอนด ออยล จํากัด บริษัท พลังอัศวิน จํากัด บริษัท ไทยแกส คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
เปนตน
การแขงขันในอุตสาหกรรม
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการใชประกอบกับแนวโนมการปรับราคาลอยตัวของกาซ LPG โดยเฉพาะใน
สวนของกาซหุงตมและเชื้อเพลิงยานยนต สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวน
ผูคากาซ LPG ตามมาตรา 7 ที่เพิ่มขึ้นจาก 14 รายในป 2554 เปน 17 รายในป 2556 นอกจากนี้ จํานวนยานยนตที่ใชกาซ
LPG เปนเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหผูประกอบการหันมาดําเนินธุรกิจสถานีบริการกาซ LPG มากขึ้น รวมถึงผูคามาตรา
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7 รายใหญเชน ปตท. และสยามแกส เปนตน สงผลใหจํานวนสถานีบริการกาซ LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 1,037 สถานีในป
2554 เปน 1,558 สถานีในป 2556
การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูประกอบการดังกลาวสงผลใหมีการแขงขันในธุรกิจเพิ่มสูงมากขึ้น อยางไรก็ตาม ในการ
ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG ใหกับสถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงโรงบรรจุกาซนั้น จะตองไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผูขออนุญาตจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังนี้
คุณสมบัติของผูขออนุญาตเปนผูคาตามมาตรา 7
- มีทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท และมีทุนหมุนเวียนตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป
- มีปริมาณการคาประจําปตั้งแต 50,000 ตันขึ้นไป ซึ่งตองแจงตอกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสํารองกาซในอัตรารอยละ 1 ของปริมาณการคาประจําป
ดวยขอกําหนดทางคุณสมบัติของผูอ นุญาตดังกลาว ทําใหผูประกอบการขนาดเล็กเขาสูธุรกิจไดยากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้การแขงขันในธุรกิจคากาซ LPG ไมใชเพียงการแขงขันทางราคาเทานั้นแตยังรวมถึงการแขงขันในดานคุณภาพ
การบริการ ความรวดเร็วในการขนสงกาซ รวมถึงการใหบริการทางเทคนิคอื่นๆ แกลูกคา ซึ่งจะทําใหผูประกอบการรายใหม
แขงขันกับผูประกอบการรายเดิมที่อยูในธุรกิจไดลําบากมากขึ้น
นอกจากนี้การแขงขันในธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG ระหวางผูคามาตรา 7 ไมใชการแขงขันดานราคาเพียงอยาง
เดียว คุณภาพของการบริการยังเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนี้การขยายธุรกิจทั้งในเชิงกวางและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
การจัดจําหนายกาซ LPG เชน ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซสําหรับยานยนตและอุตสาหกรรม เปนตน
เปนการขยายชองทางการจัดจําหนาย และทําใหผูประกอบการสามารถใหบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรใหกับลูกคาที่
ชวยสรางคุณคาในธุรกิจและสรางความแตกตางจากผูประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
2.1.5

กฎหมายและหนวยงานกํากับที่เกี่ยวของ

จากการที่บริษัทเปนผูคาตามมาตรา 7 และ GG เปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศ
ที่สําคัญ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
2. พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
3. พระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวการณขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
4. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
5. กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานวาดวยเรื่องที่เกี่ยวของกับการคาและการขนสงน้ํามัน
เชื้อเพลิง
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2.1.6

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ในการดําเนินธุรกิจจัดหา จัดจําหนายและขนสงกาซ LPG ของบริษัท ในแตละขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการจัดหา
จัดเก็บ และขนสงกาซ LPG นั้น ไมมีกระบวนการใดที่มีการปลอยของเสียทิ้งลงสูสิ่งแวดลอมภายนอก อยางไรก็ตาม ดวย
ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บและขนสงวัตถุไวไฟ
กลุมบริษัทจึงตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ในดานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหนวยงานกํากับที่เกี่ยวของ อาทิเชน กรมธุรกิจ
พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนสงทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไมมีขอพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
2.1.7

งานระหวางสงมอบ
-ไมมี-
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2.2 ธุรกิจติดตั้งระบบกาซในรถยนตและติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม
การประกอบธุรกิจติดตั้งระบบกาซในรถยนตและติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรมของกลุมบริษัท
ดําเนินการโดย
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด: TT โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 27.33รอยละ 13.00และรอยละ 6.18ของ
รายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัทระหวางป 2554 – 2556
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
การใหบริการของ TT สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะตามประเภทของลูกคาและลักษณะของงาน คือ การติดตั้ง
ระบบกาซในรถยนต และการติดตั้งระบบทอกาซสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสัดสวนรายไดของ TT สําหรับการ
ใหบริการทั้ง 2 ประเภทระหวางป 2554 – 2556 สามารถสรุปไดดังนี้
ติดตั้งระบบกาซรถยนต
ติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม

1.

ป 2554
87.14%
12.86%

ป 2555
73.51%
26.49%

ป 2556
52.29%
47.71%

การใหบริการติดตั้งระบบกาซในรถยนต
TT ใหบริการติดตั้งกาซรถยนตแบบใชเชื้อเพลิง NGV และ LPG แกรถยนตทั่วไปโดยใชอุปกรณควบคุมการจายกาซ
ยี่หอ Zavoliซึ่งเปนผลิตภัณฑของประเทศอิตาลี ซึ่งการติดตั้งระบบกาซรถยนตของ TT นั้น สามารถจําแนกไดเปน 3
ระบบ คือ
ระบบ

เชื้อเพลิง

1.

ระบบเชื้อเพลิง 2 ชนิด (Bi-fuel)

เครื่องยนตเบนซิน ติดตั้งระบบกาซธรรมชาติอัด (NGV) หรือระบบกาซปโตรเลียมเหลว
(LPG) โดยผูใชรถยนตสามารถเลือกการใชเชื้อเพลิงเบนซิน หรือ เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติที่
เจาของรถยนตติดตั้งไดดวยตนเอง

2.

ระบบเชื้อเพลิงรวมกัน (Dual-fuel) เครื่องยนตดีเซล ติดตั้งระบบกาซ ธรรมชาติอัด (NGV) โดยจายเชื้อเพลิงดีเซลและ NGV
พรอมกัน ในอัตราสวนผสมที่เหมาะสม

3.

ระบบใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติอัด การดัดแปลงเครื่องยนตดีเซล เพื่อใชเชื้อเพลิงระบบกาซธรรมชาติอัด (NGV) ซึ่งสวนใหญ
(NGV) หรือระบบกาซปโตรเลียม เปนรถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญที่ใชเชื้อเพลิง กาซธรรมชาติอัด (NGV)
เหลว (LPG) เพียงอยางเดียว
(Dedicated)

ทั้งนี้ ในการใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนตTT จะมีพนักงานคอยใหคําแนะนําแกลูกคาเพื่อแนะนําระบบกาซรถยนต
ที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาภายในงบประมาณที่กําหนด โดยมีจุดใหบริการติดตั้ง 2 แหง คือ ที่สํานักงาน
ใหญ บางแค และที่สํานักงานสาขา จ.สมุทรปราการ ซึ่งสามารถรองรับการติดตั้งระบบกาซรถยนตไดประมาณ 200
คันตอเดือน ทั้งนี้ กลุมบริษัทไมมีนโยบายในการแตงตั้งรานติดตั้งกาซรถยนตทั่วไปใหเปนตัวแทนของบริษัทแตอยาง
ใดเพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งระบบกาซรถยนตใหไดตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากการใหบริการติดตั้งระบบ
กาซรถยนตแลว บริษัทมีการจําหนายอุปกรณควบคุมการจายกาซ และ อะไหล ใหแกลูกคาทั่วไปอีกดวย
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ตัวอยางอุปกรณควบคุมการจายเชื้อเพลิง NGV / LPG

อุปกรณควบคุมการจายเชื้อเพลิง NGV
สําหรับเครื่องยนต 4 สูบ

อุปกรณควบคุมการจายเชื้อเพลิง
NGV สําหรับเครื่องยนต 6 สูบ

ถังกาซ NGV

ตัวอยางอุปกรณ อะไหลที่จําหนายใหแกลูกคา

หัวฉีดกาซ NGV

หมอตมระบบหัวฉีด

กลองควบคุมการฉีดจายกาซ

การประกอบธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซรถยนตนั้น จะตองไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางบกในการเปนผูติดตั้ง
สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัด (NGV) และรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง
โดยใบอนุญาตในการติดตั้งระบบกาซรถยนตของ TT ที่สํานักงานใหญ และสาขาสมุทรปราการสามารถสรุปไดดังนี้
ใบอนุญาตติดตั้งอุปกรณจายเชื้อเพลิง LPG และ NGV จากกรมการขนสงทางบก
สํานักงานใหญ
สมุทรปราการ

ประเภทรถ
รถยนต
รถขนสง
รถยนต
รถขนสง

ประเภทเครื่องยนต
เบนซิน ดีเซล กาซธรรมชาติ
ไมระบุ
ดีเซลและเบนซิน
ไมระบุ

ประเภทอุปกรณกาซที่ติดตั้ง
กาซธรรมชาติอัด (NGV) / กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
กาซธรรมชาติอัด (NGV) / กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)

จํานวนรถยนตที่ TT ใหบริการติดตั้งระบบกาซระหวางป 2554 – 2556 สามารถแสดงไดดังนี้
ระบบ NGV
ระบบ LPG
รวม

ป 2554
940
535
1,475
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206
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2.

งานติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม
TT ใหบริการงานติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม ไดแก การเดินระบบทอกาซในคลังกาซ โรงบรรจุกาซ สถานีบริการ
กาซ รถบรรทุกกาซ ตลอดจนระบบทอกาซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งรานอาหารหรือหางสรรพสินคาที่ใชกาซ
เปนเชื้อเพลิงในการหุงตม ทั้งที่เปนลักษณะถังเก็บและจายกาซขนาด 1 ตันถึง 4.3 ตัน และที่เปนกลุมถังกาซ 48
กิโลกรัม ภายใตการกํากับดูแล ออกแบบ คํานวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชํานาญและประสบการณ โดยบริษัทไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :2008 ดานการผลิต ติดตั้ง และ การขาย จากสถาบัน UKAS

การเดินระบบทอกาซในคลังกาซ

การเดินระบบทอกาซในสถานีบริกาซ

การติดตั้งถังกาซขนาดใหญในรถบรรทุกกาซ

นอกจากการใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรมแลวTT มีการจําหนายอุปกรณกาซสําหรับโรงบรรจุกาซ สถานี
บริการ รถขนกาซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง ใหแกลูกคาทั่วไป โดยอุปกรณที่ TT จําหนายเปน
อุปกรณสามารถแบงได 2 ประเภทคือ
1) อุปกรณที่ TT ซื้อมาจากตัวแทนจําหนายรายอื่น
ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ ที่ ไ ด รั บ มาตรฐานเป น ที่ ย อมรั บ และใช กั น อย า งแพร ห ลาย โดยส ว นใหญ เ ป น อุ ป กรณ ที่ ผ ลิ ต จาก
ตางประเทศ และมีตัวแทนจําหนายในประเทศไทย เชน ยี่หอ Rego, Fischer , Blackmerเปนตน โดยอุปกรณ
ดังกลาวเปนอุปกรณที่ TT ใชในงานใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม และนํามาจําหนายใหแกลูกคาทั่วไปใน
กรณีลูกคาตองการ
ตัวอยางอุปกรณกาซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทมีการจําหนาย

วาลวนิรภัย

วาลวควบคุมการไหลของกาซ
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2) อุปกรณที่ TT ผลิตเองเพื่อจําหนาย
เปนอุปกรณที่บริษัททําการพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ตองทําการนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง เชน
เครื่องเตือนกาซรั่วในทองตลาด โดยTT ทําการพัฒนาแผงวงจรไฟฟาเพื่อผลิตเครื่องเตือนกาซรั่วรวมกับอาจารยคณะ
วิศวกรรมศาสตรทั้งในอุปกรณสวนใหญสามารถผลิตและจัดหาไดในประเทศไทย โดยทําการนําเขาเฉพาะเครื่อง
เซ็นเซอรตรวจจับกาซรั่วนําจากประเทศญี่ปุน, ขอตอสวมเร็ว (Coupling) หัวทอรับกาซ และฝาครอบหัวทอรับกาซ ซึ่ง
ใชในการสวมเพื่อสงและรับกาซ LPG โดย TT สั่งทําทองเหลือง อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ที่หลอขึ้นรูปชื้นเดียวจาก
ภายนอกมากลึงใหไดขนาดตามที่กําหนด ทําใหสินคาของ TT มีความคงทนไมแตกหักงายเพราะหลอขึ้นเปนชิ้นเดียว
ทั้งนี้ระหวางป 2554 – 2556 รายไดจากการจําหนายอุปกรณคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ20 ของรายไดรวมของ
TT และเปนอุปกรณที่บริษัทผลิตเองเพื่อจําหนายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ15 ของรายไดจากการจําหนาย
อุปกรณในป 2556 อยางไรก็ตาม หากไมรวมการจําหนายอุปกรณถังกาซขนาดใหญในป 2556 สัดสวนอุปกรณที่ TT
ทําการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการจําหนายอุปกรณของ TT
ตัวอยางอุปกรณกาซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทผลิตและประกอบเพื่อจําหนาย

ขอตอสวมเร็ว /หัวทอรับกาซ/ฝาครอบหัวทอรับกาซ
2.2.2

เครื่องเตือนกาซรั่ว

การตลาดและภาวการณแขงขัน

ในการประกอบธุรกิจใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต และระบบทอกาซอุตสาหกรรมนั้น บริษัทกําหนดนโยบายและ
กลยุทธทางการตลาด ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
งานติดตั้งระบบกาซในรถยนต
งานติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม
ลูกคา
ผูใชบริการติดตั้งกาซรถยนตระบบLPGซึ่งสวน ผูประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับระบบกาซ
กลุมเปาหมาย
ใหญเปนบุคคลธรรมดาทั่วไป
เช น ผู ค า ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว, โรงงาน
ผูใชบริการติดตั้งกาซรถยนตระบบ NGV เพื่อลด อุตสาหกรรมที่ใชกาซเปนเชื้อเพลิง
ตนทุนคาเชื้อเพลิง เชน รถบริการสาธารณะ รถ
ของหนวยงานสํานักงานตางๆ เปนตน
ชองทางการ
การลงโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ใ นนิ ต ยสารที่ ติ ด ต อ โดยตรงโดยกลุ ม บริ ษั ท มี พ นั ก งานของ
จําหนาย
เกี่ยวของกับแกสรถยนต เชน นิตยสารแกสไทย บริ ษั ท ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ต อ โดยตรงกั บ
การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน การจัดแสดง ลูกคาจํานวน 4 ทาน
สินคาตามพื้นที่โมเดอรนเทรดตางๆ
สําหรับ NGV จะมีการชองทางการจําหนาย
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นโยบาย
การกําหนดราคา
•

งานติดตั้งระบบกาซในรถยนต
งานติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม
เพิ่ม เติ ม ผ า นสมาคมรถเชา สหกรณร ถแทก ซี่
หรือ หน ว ยงานต า งๆ ที่ มีร ถยนตส ว นกลาง ซึ่ ง
กลุมบริษัทมีพนักงานที่รับผิดชอบในการติดตอ
เพื่ อ นํ า เสนอระบบก า ซรถยนต ใ ห แ ก ลู ก ค า 2
ทาน
กําหนดราคาโดยตนทุนสวนเพิ่ม และเทียบเคียง กําหนดราคาในลักษณะตนทุนสวนเพิ่ม โดยการ
ราคากับผูประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ประเมินระยะเวลาทํางาน และตนทุนคาสินคา
แยกตามแตละงาน

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจใหบริการติดตั้งระบบกาซ ทั้งในสวนของกาซรถยนตและระบบทอกาซอุตสาหกรรมนั้น กลุมบริษัท
ใหความสําคัญในการเลือกใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได เพื่อรักษาคุณภาพของงาน และลด
ตนทุนในการใหบริการภายหลังการขาย รวมทั้งเพื่อสรางภาพลักษณที่นาเชื่อถือใหแกกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีแนวนโยบายในการขยายตัวไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานระบบทออุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบัน กลุมบริษัท
เนนการใหบริการในสวนของกาซ LPG เปนหลัก โดยในอนาคตจะขยายธุรกิจไปยังงานระบบทออุตสาหกรรมของกาซ
NGV ซึ่งไดแก โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ที่มีทอ NGV ของปตท.ในการเขาถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายไดของบริษัทในอนาคต

2.2.3การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
•

การจัดหาผลิตภัณฑ
การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต
อุปกรณหลักในการติดตั้งระบบกาซรถยนตประกอบดวย อุปกรณในการติดตั้งระบบกาซ ถังกาซระบบตางๆ และวัสดุ
สิ้นเปลืองตางๆ ทั้งนี้ TT ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย รวมทั้งใหอุปกรณตางๆ มีอายุการ
ใชงานที่เหมาะสมกับอายุของรถยนตจึงนําเขาอุปกรณในการติดตั้งจากประเทศอิตาลีเปนหลัก โดยสัดสวนในการ
นําเขาอุปกรณติดตั้งดังกลาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 10ของการจัดหาผลิตภัณฑของ TT ในแตละป ในสวนของถัง
กาซระบบตางๆ นั้น บริษัททําการจัดหาโดยซื้อจากผูผลิตในประเทศสําหรับถังกาซเพื่อติดตั้งระบบ LPG และทําการ
ซื้อจากผูผลิตในตางประเทศซึ่งปจจุบันมีการตั้งบริษัทยอยในประเทศไทยสําหรับถังกาซเพื่อติดตั้งระบบ NGV
การใหบริการติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม
อุ ป กรณ ห ลั ก ในการติ ด ตั้ ง ระบบท อ ก า ซอุ ต สาหกรรม ประกอบด ว ย ท อ ก า ซ และอุ ป กรณ เ กี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพหรือความคลองตัวในใชงาน เชน การติดตั้งระบบหมอตมกาซอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนสถานะของกาซ
จากของเหลวใหเปนกาซ, การติดตั้งระบบปรับปริมาณกาซ, การติดตั้งเครื่องเตือนสัญญาณการรั่วของกาซเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย เปนตน ทั้งนี้ ในการจัดหาผลิตภัณฑและอุปกรณดังกลาว บริษัททําการซื้อจากทอกาซจากผูผลิตใน
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ประเทศ และในสวนของอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องในการติดตั้งนั้นสวนใหญจะเปนการซื้อจากตัวแทนจําหนายของผูผลิตใน
ตางประเทศที่มาตั้งในประเทศไทย
•

กระบวนการใหบริการ
การใหบริการของ TT สําหรับการติดตั้งระบบกาซ สามารถอธิบายพอสังเขปไดดังนี้
การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต
1. พนักงานของบริษัทใหคําแนะนําเรื่องระบบกาซรถยนตแกลูกคา

เพื่อใหลูกคาพิจารณาความตองการรวมทั้ง

ประเมินคาใชจายที่เกี่ยวของและนําเสนอระบบกาซรถยนตที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา
2. ใหบริการในการติดตั้งระบบกาซรถยนต โดยทั่วไป จะใชเวลา 2 วันทําการ ซึ่งกลุมบริษัทจะดําเนินการติดตั้ง
ระบบกาซและทําการออกใบรับรองการติดตั้งระบบกาซรถยนต

รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้ง

เพื่อใหลูกคาใชเปนเอกสารประกอบการยื่นแจงการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงตอกรมขนสงทางบก
ณ 31 มีนาคม 2557บริษัทมีการใหบริการติดตั้ง 2 แหง คือ ที่สํานักงานใหญ และสาขาสมุทรปราการ โดยมีการ
วาจางชางติดตั้งซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน 4ทีม ในการใหบริการติดตั้งและจายคาตอบแทนเปนจํานวนครั้งที่ให
ติดตั้ง โดยจะดําเนินงานภายใตการควบคุมของพนักงานตรวจสอบและหัวหนาชางซึ่งเปนพนักงานประจําของบริษัท
ทั้งนี้ กลุมบริษัท มีนโยบายที่จะรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งโดยแบงตามประเภทของรถยนตและ
การใชงานดังนี้ : ระยะเวลา 1 ป สําหรับรถบริการสาธารณะ 2 ป สําหรับรถยนตสวนบุคคล และ 3 ป สําหรับรถยนต
สวนบุคคลปายแดง โดยระหวางป 2554 – 2556 มีคาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรับประกันดังกลาวประมาณ
200,000 – 300,000 บาทตอป
ผูประกอบรายอื่นในอุตสาหกรรม :
การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนตเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการหลายราย ทั้งในลักษณะผูติดตั้งรายยอยและบริษัท
รายใหญ โดย TT ถือเปนผูใหบริการติดตั้งรายใหญสําหรับการติดตั้งกาซรถยนตระบบ NGV และถือเปนรายยอย
สําหรับการติดตั้งระบบกาซรถยนตระบบLPGซึ่งสวนใหญจะเปนผูคารายยอยและใชอุปกรณจากประเทศจีนเปนหลัก
ทั้งนี้ ผูประกอบการรายใหญของการติดตั้งระบบ NGV ไดแก บริษัท ซุปเปอรเซ็นทรัลแกสจํากัด, บริษัทสแกน
อินเตอรจํากัด และ บริษัทส.ศิริแสง จํากัด เปนตน ในสวนของผูประกอบการรายใหญของการติดตั้งระบบ LPG ไดแก
กลุมตัวแทนการติดตั้งของ บริษัท เอนเนอรจี รีฟอรม จํากัดและกลุมตัวแทนการติดตั้งของบริษัท เอ็ม.เอส.เซอรวิส
เซ็นเตอร จํากัด
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การใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม
1. พนักงานของบริษัทจะประเมินความตองการใชกาซของลูกคา เพื่อนําเสนอระบบทอในการกระจายกาซ และ
ระบบการจัดเก็บกาซเพื่อสํารองในการใชงานที่เหมาะสม
2. พิจารณาตนทุนในสวนของอุปกรณที่ใชในการติดตั้งระบบทอกาซ และระยะเวลาในการกอสรางเพื่อกําหนด
แผนงานนําเสนอตอลูกคา รวมทั้งอาจนําเสนอบริการในการยื่นขออนุญาตใชงานระบบกาซตอกรมธุรกิจพลังงาน
ในกรณีที่ปริมาณการใชกาซของลูกคาเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
3. นําเสนอการใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรมใหแกลูกคาและใหบริการตามขอบเขตงานที่กําหนด ทั้งนี้
โดยทั่วไประยะเวลาในการใหบริการสวนใหญจะประมาณ 2 – 4 สัปดาห ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการยื่นขอ
อนุญาตตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
ณ 31 มีนาคม 2557 กลุมบริษัทมีทีมในการใหบริการติดตั้งระบบทออุตสาหกรรม 2ทีม โดยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น
ประมาณ 10 - 15คน
ผูประกอบรายอื่นในอุตสาหกรรม :
การใหบริการติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม

ผูใหบริการสวนใหญเปนผูรับเหมารายยอยซึ่งมักใหบริการแกโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อยางไรก็ตาม ลูกคาสวนใหญของ TT จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ
ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย

จึงมักใชบริการติดตั้งจากผูประกอบการที่เชื่อถือไดในรูปแบบ

บริษัทซึ่งมีนอยราย เชน บริษัท ทอปแกส จํากัด, บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท จํากัด, บริษัท ซุปเปอรเซ็นทรัลแกส
จํากัด
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2.3ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจใหบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรมของกลุมบริษัท ดําเนินการโดย
บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด : RE โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 3.04 รอยละ
3.45และรอยละ 3.11ของรายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัทในป 2554 – 2556
2.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

การใหบริการของ RE ถือเปนการใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) เพื่อทําการทดสอบ และ
เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความ
ใหความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผูเชี่ยวชาญอิสระใหกับองคกรตางๆ
ปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซอมบํารุง ซึ่งอาจเปนผลมาจากขอบังคับทางกฎหมาย หรือความตองการของลูกคา
เอง
ทั้งนี้ การใหบริการของ RE สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะหลัก คือ
1. การใหบริการทดสอบโดยไมทําลาย (Non-Destructive Testing)
เปนกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือขอบกพรองของชิ้นงาน โดยใชกระบวนการทางฟสิกสซึ่งไม
กอใหเกิดความเสียหายตอชิ้นงานนั้นๆ เชน
-

การทดสอบดวยรังสี : เปนการตรวจสอบหารอยตําหนิภายในวัสดุ โดยใชสารกัมมันตภาพรังสีและใช
แผนฟลมบันทึกขอมูล โดยสวนใหญใชทดสอบรอยเชื่อม เชน ในโรงกลั่นน้ํามัน ทอขนสง เปนตน

-

การทดสอบดวยคลื่นเสียง : เปนการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพรองของเนื้อวัสดุ เชน ถัง ระบบ
ทอ และอุปกรณตางๆ ดวยการใชคลื่นเสียง

-

การทดสอบดวยอนุภาคแมเหล็ก : เปนการวัดรอยบกพรองของผิววัสดุโดยใชการเหนี่ยวนําจาก
สนามแมเหล็กไฟฟากระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยสวนใหญใชตรวจสอบงานทอ หรืองานโครงสรางโลหะ

-

การทดสอบดวยสารแทรกซึม : เปนการตรวจสอบความบกพรองของผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ไมมีรูพรุน โดย
การแทรกซึมของน้ํายา เพื่อหารอยเคลือบที่ไมเรียบรอยอันอาจจะเกิดความชื้นหรือน้ําซึมผานได

-

การทดสอบดวยสายตา : เปนการตรวจสอบความบกพรองของผิวชิ้นงาน เชน รอยขีดขวน หรือรอยเคลือบที่
ไมเรียบรอย อันอาจสงผลตอความแข็งแรงของชิ้นงานได

2. การใหบริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)
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เปนกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายชิ้นงาน เพื่อประมวลผล
และรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ โดยอาจเปนการตรวจสอบกอนการ
เปดโรงงานใหม, การตรวจสอบระหวางทําการติดตั้ง หรือ การตรวจสอบภายหลังการใชงาน รวมทั้งการ
ตรวจสอบเพื่อเปนการรับรองทางกฎหมายใหแกลูกคา เชน การรับรองถังบรรจุ LPG NGV, การทดสอบครบวาระ
ณ คลังเก็บกาซโรงบรรจุกาซสถานีใหบริการกาซ เปนตน
ทั้งนี้ การใหบริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่จะใหตรวจสอบ โดยหากเปนการตรวจสอบ
ระบบทอกาซในคลังกาซหรือสถานีบริการกาซ เพื่อหารอยรั่ว อาจใชเครื่องมือทั่วไป โดยไมตองใชเครื่องมือพิเศษแบบ
การตรวจแบบ NDTแตหากเปนงานที่ตองหารอยตําหนิภายในโครงสรางของวัสดุที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา
จะตองใชกระบวนการ NDT ตัวอยางของการทดสอบดวย NDT อาทิเชนการตรวจสอบและทดสอบระบบความ
ปลอดภัยตอการใชงานของภาชนะรับแรงดันสูงอาทิเชนถังบรรจุกาซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid
Petroleum Gas) ขนาดใหญหมอตมไอน้ํา (Boiler) เปนตน
2.3.2
•

การตลาดและภาวะการแขงขัน

ลูกคากลุมเปาหมาย
ลูกคากลุมเปาหมายของ RE ไดแก ผูประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับกาซปโตรเลียมเหลว เชน ผูคากาซปโตรเลียม
เหลว, โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว, สถานีบริการเปนตน อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2556 กรมธุรกิจพลังงานไดขยาย
ขอบเขตในการตรวจสอบความปลอดภัยของการใชกาซปโตรเลียมเหลวครอบคลุมถึงผูใชกาซปโตรเลียมเหลวใน
ลักษณะกาซหุงตมที่มีปริมาณการจัดเก็บเกินกวา 250 กิโลกรัม ทําใหโมเดอรนเทรดซึ่งมีการใชระบบทอกาซเปน
เชื้อเพลิงในการหุงตม หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใชกาซหุงตมเปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน ตองทําการ
ทดสอบคุณภาพของการจัดเก็บและการกระจาย จากเดิมกรมธุรกิจพลังงานควบคุมเฉพาะผูประกอบการที่มีถังเก็บ
กาซปโตรเลียมเหลวขนาดใหญเทานั้น สงผลใหลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทมีขอบเขตที่กวางขึ้น

•

ชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายในการเขาถึงลูกคาของ RE สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1.ลูกคาภายในกลุมบริษัททาคูนิเชน สถานีบริการซึ่งซื้อกาซปโตรเลียมจาก TG, ลูกคาติดตั้งงานทอกาซอุตสาหกรรม
ของ TT, ลูกคางานติดตั้งระบบกาซรถยนตของ TT เปนตน
2.ลูกคาทั่วไป ที่ RE ทําการติดตอโดยตรง โดยอาจจะอาศัยฐานขอมูลที่เปดเผยของหนวยงานภาครัฐ เชน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อผูประกอบการในกลุมธุรกิจพลังงาน เปนตน โดยวิศวกรของ RE จะติดตอเพื่อนําเสนอ
การใหบริการตางๆ ตามกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญของ RE ในปจจุบันเปนการติดตอโดยตรงเปนหลัก

•

นโยบายการกําหนดราคา
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ดวยการประกอบธุรกิจในลักษณะงานใหบริการ RE มีนโยบายกําหนดราคาในลักษณะตนทุนสวนเพิ่ม โดยการ
ประเมินระยะเวลาทํางาน ความยากงายของงาน และตนทุนคาวัสดุอุปกรณในการตรวจสอบตามแตละงาน
•

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
RE ขยายขอบเขตในการใหบริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ที่มีความซับซอนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
มูลคาเพิ่มของงานทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว RE มีกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทใน
ลักษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
รวมทั้ง พิจารณาการลงทุนในเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรูปแบบในการ
ใหบริการดานอื่นๆ

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
ในการใหบริการดานการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ศักยภาพในการใหบริการของ

ผูประกอบการแตละรายจะขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยหลัก คือ
1. การไดรับใบอนุญาตในการทดสอบดานตางๆ ซึ่งจําแนกไดเปน 2 กลุมยอย คือ ใบอนุญาตสําหรับบริษัท และ
ใบอนุญาตสําหรับผูปฏิบัติงานดานการทดสอบ ทั้งนี้ RE ที่มีประสบการณและมีคุณวุฒิดานการตรวจสอบและ
ทดสอบเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน ASNT , PCN , ASME ทั้งยังไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดาน
การใหบริการตรวจสอบและทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไมทําลาย ณ 31 มีนาคม 2557 RE ไดรับ
ใบอนุญาตจากหนวยงานตางๆดังนี้
หนวยงานที่อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงาน

ประเภทการรับรอง
เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใชกาซธรรมชาติประเภทที่ 1
มีคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถวนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ ถังขนกาซ ระบบทอกาซ
และอุปกรณกาซธรรมชาติ
เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา ประเภทนิติบุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
การกําหนดบริเวณอันตรายอุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา
การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ

กรมการขนสงทางบก

ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณและ
การติดตั้งสวนควบและอุปกรณตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณและสวนควบตาม
กฎกระทรวงกําหนด เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใชกาซ
ธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
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หนวยงานที่อนุญาต

ประเภทการรับรอง
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบ
และเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดเครื่อง
อุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2551

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคล

สภาวิศวกร

ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม

The American Society for รับรองวา คุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณสุข ไดรับการรับรองใหเปนผูตรวจสอบ NDT
Nondestructive Testing Inc. Level III
(ASNT)
จํานวนวิศวกร (ณ 31 มี.ค. 57)

RE มีวิศวกร 16 คนซึ่งเปนวิศวกรที่สามารถทําการทดสอบ NDT ระดับ 2 และ ระดับ
3 ดังนี้
- ผูชํานาญการทดสอบ NDT ระดับ 3 จํานวน 1 ทาน ในสาขาการทดสอบดวยรังสี
การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม และการทดสอบดวย
สายตา
- ผูชํานาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จํานวน 4 ทาน ในสาขาการทดสอบดวยรังสี
การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม และการทดสอบดวย
คลื่นเสียงความถี่สูง

2. ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ
ทั้งนี้ การใหบริการสวนใหญของ RE สวนใหญเปนการใหบริการซึ่งระบบการทดสอบที่ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของบุคคลากรเปนหลัก ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณที่นํามาใช จะเปนเครื่องมือพื้นฐานที่ผูประกอบการ NDT
ระดับ 3 ตองจัดหา และจัดเตรียมเปนทรัพยสินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตใหบริการ NDT โดยเครื่องมือ
ดังกลาวสวนใหญใชเงินลงทุนไมสูงมากนักเชน

เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยคลื่นอุลตราโซนิก,

เครื่อง

ตรวจสอบแนวเชื่อมดวยการฉายรังสี, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมดวยอนุภาคแมเหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อม
ดวยสารแทรกซึมเครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบอัดน้ําแรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการ
ขยายตัวของถังแกส เปนตน
•

กระบวนการใหบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัย
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กระบวนการใหบริการของ REสามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้
1. RE ทําการติดตอลูกคา และเสนอราคาในการใหบริการ
2. ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ระบุ ซึ่งจะตองมีเจาหนาที่ของภาครัฐเขารวมดวย RE จะทําการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกําหนด
วันในการตรวจสอบ
3. ทดสอบ และออกใบรับรองใหแกลูกคา โดยในกรณีที่พบวาชิ้นงานหรืออุปกรณของลูกคามีความบกพรองไม
เปนไปตามมาตรฐาน RE จะนําเสนอบริการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแกไข
โดยทั่วไปแลว ระยะเวลาในการใหบริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใชเวลาประมาณ 2-3 วัน เวนแตกรณี
ตรวจสอบระบบการจัดเก็บกาซขนาดใหญ ซึ่งตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถังจัดเก็บเมื่อถึงระดับความดัน
ที่กําหนดเพื่อปองกันการระเบิดของกาซซึ่งจะใชเวลาเกินกวา 1 สัปดาห
•

ภาวการณแขงขันและผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ธุรกิจใหบริการทดสอบและตรวจสอบของ RE เปนวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมไมมากนัก
สงผลใหการแขงขันในอุ ตสาหกรรมอยูในระดับ ที่ไ มสูงมาก โดยผูประกอบการแตละรายมักมีลูกคา กลุ มเปาหมายที่
แตกตางกัน โดยการแขงขันในอุตสาหกรรมเปน การแขงขั นดานการสรางความนาเชื่อเปนหลัก ทั้งนี้ RE ถือ เปน
ผูประกอบการขนาดกลาง ซึ่งมีผูประกอบการขนาดกลางในระดับใกลเคียงกันประมาณ 12 ราย โดยผูประกอบการราย
ใหญในอุตสาหกรรมที่ใหบริการในลักษณะเดียวกับ RE ไดแก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง
อินสเพ็คชั่นแอนด คอนซัลติ้ง จํากัดเปนตน
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