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. ธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซและจําหนายอุปกรณ
ดําเนินการโดยบริษัทยอย (TT) ใหบริการติดตั้งระบบกาซ LPG และ NGV สําหรับยานยนตและบริการติดตั้ง
ระบบทอกาซสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบกาซ
3. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดําเนินการโดยบริษัทยอย (RE) ใหบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสําหรับระบบงาน
ทอกาซและอุปกรณนิรภัยสําหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการ
ไปจนถึงการใหบริการตรวจสอบระบบกาซ
สําหรับยานยนตตามที่กฎหมายกําหนด
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 โดยมีรายไดเปนสัดสวนรอยละ 69.63 - รอย
ละ 91.37 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ดังจะเห็นไดจากโครงสรางรายได
ของแตละกลุมธุรกิจ ดังนี้
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ป 2554
ป 2555
ป 2556
ไตรมาส 1 /2557
รายไดจากธุรกิจ
ลาน
รอยละ
ลาน
รอยละ
ลาน
รอยละ ลาน รอยละ
บาท
บาท
บาท
บาท
1. จัดหา จําหนายและขนสงกาซ LPG
659.60
69.63 912.78 83.55 1,096.83 90.71 239.60 91.37
- จัดหาและจัดจําหนายกาซ LPG
TG 655.42
69.19 901.01 82.47 1,087.10 89.90 234.39 89.38
- บริการขนสง
GG
4.18
0.44
11.77
1.08
9.73
0.81
5.21
1.99
2. บริการติดตั้งระบบกาซและจําหนายอุปกรณ
TT 258.89
27.33 142.05 13.00
74.77
6.18 13.39
5.11
3. บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม RE 28.81
3.04
37.64
3.45
37.61
3.11
9.25
3.52
รวมรายไดจากการขาย/บริการ
947.30
100.00 1,092.47 100.00 1,209.21 100.00 262.24 100.00
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 “แชมปเปยนแกส” และบริษัทยอยไดแก บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด (GG) ซึ่งไดรับอนุญาตใหสามารถขนสง
น้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เปนผูดําเนินเนินธุรกิจบริการขนสง
กาซทางบก
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 โดยจัดหาจากคลังกาซปตท. โรงกลั่นน้ํามัน และผูคาตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อ
จัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา “แชมปเปยนแกส” ใหกับสถานีบริการกาซ LPG ที่เปนตัวแทนคาตางของบริษัทและ
ภาคอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากธุรกิจจัดหา จัดจําหนายและขนสงกาซ LPG ในป 2554 –
2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557 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
ป 2556
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
655.42 99.37 901.01
98.71 1,087.10 99.11
624.75 94.72 854.76
93.64 1,035.14 94.37
30.67
4.65
46.25
5.07
51.95
4.74
4.18
0.63
11.77
1.29
9.73
0.89
659.60 100.00 912.78 100.00 1,096.83 100.00

ไตรมาส 1/2557
ลานบาท
รอยละ
234.39
97.83
222.19
92.74
12.20
5.09
5.21
2.17
239.60 100.00

รายไดเกือบทั้งหมดของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาเกิดจากการจัดหาและจําหนายกาซ LPG โดยสวนใหญเปน
การจําหนายใหกับสถานีบริการกาซ LPG คิดเปนสัดสวนระหวางรอยละ 92.74 – รอยละ 94.37 ของรายไดจากธุรกิจ และ
รายไดจากการจําหนายใหกับลูกคาในกลุมอื่นๆ อาทิเชน โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงและมีถังบรรจุ
กาซ LPG เปนของตนเอง อีกประมาณรอยละ 4.65 – รอยละ 5.09 ของรายไดจากธุรกิจ
บริษัทจัดสงกาซใหกับลูกคาโดยใชรถบรรทุกขนสงติดตั้งถังบรรจุกาซ โดยมีบริษัทยอย GG ซึ่งไดรับอนุญาตให
สามารถขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 เปนผูดําเนินการขนสง
กาซใหกับบริษัท ทั้งนี้รายไดจากการขนสงกาซของ GG สวนใหญเกิดจากการใหบริการขนสงกับบริษัท ทําใหในชวง 3 ปที่
ผานมา กลุมบริษัทยังมีรายไดจากการขนสงกาซ LPG ใหกับลูกคาภายนอกในสัดสวนเฉลี่ยเพียงประมาณรอยละ 0.63 –
รอยละ 2.17 ของรายไดจากธุรกิจ ซึ่งมาจากการรับจางขนสงกาซใหกับลูกคาสถานีบริการและปตท. เปนหลัก
2.1.2

การตลาดและการแขงขัน
ลูกคากลุมเปาหมาย

ลูกคากลุมเปาหมายหลักในธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG ของกลุมบริษัทไดแก ผูประกอบการในภาคธุรกิจ
ตางๆ ที่ใชกาซ LPG เพื่อเปนเชื้อเพลิง อาทิเชน สถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิง เปนตน
ปจจุบันกลุมบริษัทจําหนายกาซใหกับสถานีบริการกาซ LPG เปนหลัก โดยกลุมบริษัทมีลูกคาสถานีบริการประมาณ 250
รายทั่วประเทศ
ทั้งนี้รายไดจากการจําหนายใหกับสถานีบริการสวนใหญมาจากการจําหนายใหกับสถานีบริการในเขต
กรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
สําหรับลูกคากลุมอื่นๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรมนั้น ปจจุบันยังมีสัดสวนรายไดไมมากนัก เนื่องจากกาซ LPG
ภาคอุตสาหกรรมมีอัตรากําไรตอหนวยต่ํากวาเพราะอัตราเงินสมทบกองทุนน้ํามันที่สูงกวากาซ LPG ภาคขนสง ประกอบ
กับอํานาจตอรองของลูกคาและระยะเวลาการใหเครดิตเทอมที่นานกวาลูกคาในกลุมสถานีบริการ ทําใหปจจุบันบริษัท
เลือกในการทําตลาดในสวนของสถานีบริการเปนหลัก อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่
สั่งซื้อกาซ LPG จากผูคารายเดิมอยางตอเนื่องและมีปริมาณการจัดซื้อสม่ําเสมอ บริษัทจึงเห็นวาลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนกลุมที่มีศักยภาพและจะเปนโอกาสของบริษัทในการขยายธุรกิจของกลุมบริษัทในอนาคต โดยบริษัทคาด
วาภายหลังการเปดใชคลังกาซในจังหวัดปทุมธานี
จะทําใหบริษัทสามารถขยายธุรกิจไปยังสวนของลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก

สวนที่ 2.2/2 หนา 3

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

ชองทางการจําหนาย
เนื่องจากลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนผูประกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทจึงใชวิธีการ
ติดตอโดยตรงกับลูกคาโดยมีทีมงานฝายขายเปนผูทําหนาที่ติดตอดูแลลูกคาแบงตามพื้นที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให
สามารถดูแลลูกคาไดอยางทั่วถึง และดวยลักษณะธุรกิจของลูกคาสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความตองการ
ใชกาซ LPG อยางตอเนื่อง ทีมงานฝายขายจึงตองติดตอประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบถึงปริมาณ
ความตองการใชกาซของลูกคา และนําเสนอการขายตามระยะเวลาที่คาดวาลูกคาจะตองสั่งซื้อกาซเพิ่มเติมเพื่อเปนการ
กระตุนใหเกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถนําเสนอการบริการอื่นของกลุมบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของลูกคาไดอีก
ดวยเพื่อใหสามารถบริการลูกคาไดอยางครบวงจร เชน การใหบริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณนิรภัยสําหรับ
ระบบกาซภายในสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งผูประกอบการจะตองทําการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด เปนตน
การติดตอลูกคารายใหม
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
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2.1.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

การจัดหาและขนสงกาซ LPG

ในการจัดหากาซ LPG นั้น แตละปบริษัทจะตองยื่นขออนุมัติปริมาณคากาซ LPG ประจําปตอกรมธุรกิจพลังงานและ
สงรายงานแจงปริมาณการขายกาซ LPG ทุกเดือน พรอมกับตองสํารองแกสในสัดสวนรอยละ 1 ของปริมาณการคาที่ยื่น
ขออนุมัติ โดยกรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาอนุมัติปริมาณคาตามศักยภาพในการขายของบริษัทตามโดยดูจากปริมาณ
ขายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้บริษัทสามารถยื่นขออนุมัติปริมาณคาเพิ่มขึ้นไดหากพิจารณาเห็นวาปริมาณการขายมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นเกินกวาปริมาณการคาที่ไดรับอนุมัติ ปจจุบันบริษัทไดรับอนุญาตใหสามารถจําหนายกาซ LPG ไดปละ 55,000
ตัน โดยสํารองกาซ LPG ตามที่กฎหมายกําหนดที่คลังกาซของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ภายหลังบริษัทไดรับอนุมัติปริมาณการคาประจําปจากกรมธุรกิจพลังงานแลว บริษัทจะดําเนินการจัดหาและรับกาซ
จากปตท. หรือผูคาตามมาตา 7 รายอื่นๆ ปจจุบันบริษัทจัดหากาซ LPG จากสองแหลงหลักคือ
1. ผูคาตามมาตรา 7 ที่มีการประกอบธุรกิจโรงแยกกาซและโรงกลั่นน้ํามัน เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท
บางจาก จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนตน ซึ่งมีสัดสวนการจัดซื้อเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 75 ของปริมาณการจัดซื้อทั้งหมด โดยสวนใหญเปนการจัดซื้อจากปตท.
2. ผูคาตามมาตรา 7 รายอื่น โดยมีสัดสวนการจัดซื้อเฉลี่ยประมาณรอยละ 25 ของปริมาณกาซ LPG ที่จัดซื้อ
ทั้งหมด
โดยทั่วไปแลวบริษัททําสัญญาซื้อกาซ LPG กับปตท. และผูคามาตรา 7 รายอื่นเปนรายปและตอสัญญาครั้งละหนึ่งป
โดยแจงแผนการจัดซื้อในแตละเดือนใหกับผูจําหนาย รวมทั้งมีการทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อทุกเดือน
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การจําหนายใหกับลูกคาและการขนสงกาซจากคลังกาซ
บริษัทมีทีมงานฝายขายทําหนาที่ติดตอกับลูกคาโดยตรงอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามความตองการ
สั่งซื้อและกระตุนใหเกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เปนการสงเสริมการขาย โดยความถี่ในการสั่งซื้อของลูกคา
ขึ้นอยูกับปริมาณขายของแตละสถานีบริการ เมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา บริษัทจะไปรับกาซจากคลังกาซของปตท.หรือ
ผูคาตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดสงใหกับลูกคานั้น โดยเกณฑในการเลือกคลังกาซที่จะไปรับกาซนั้นจะพิจารณาจากระยะ
ทางการขนสงไปยังลูกคา ราคากาซของแตละคลัง และคาผานคลังกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนถายกาซ ทั้งนี้ปจจุบันบริษัทรับ
กาซ LPG จากปตท. ที่คลังกาซบานโรงโปะ คลังกาซเขาบอยา และคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี และคลังกาซของผูคา
มาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ในการขนสงกาซจากคลังกาซทุกครั้งจะตองออกใบกํากับการขนสง
ซึ่งระบุปริมาณกาซที่ขนสงและสถานที่ปลายทาง
ภาพรวมการจัดซื้อและขนสงกาซ LPG ของกลุมบริษัท
คลัง TG
(พิจิตร)

คลังปตท.
(นครสวรรค)

ลูกคา
(ภาคเหนือตอนลาง)
8 ตัน / 4 ตัน

คลังปตท.
(บานโรงโปะ)

คลัง TG
(ปทุมธานี)*
15 ตัน

คลังปตท.
(เขาบอยา/PTT Tank)

8 ตัน / 4 ตัน

ขนสงทางเรือ

คลังผูคา
มาตรา 7 รายอื่น

ลูกคา
(กทม. / ภาคกลาง)

รับและเปลี่ยนถายกาซ

8 ตัน / 4 ตัน

สําหรับการจัดสงกาซใหกับลูกคาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคกลาง บริษัทจะรับกาซจากคลังบาน
โรงโปะ คลังเขาบอยาหรือคลัง PTT Tank ในจังหวัดชลบุรี โดยวิธีการขนสงทางบกโดยรถขนสงกาซขนาดบรรจุ 15 ตันหรือ
การขนสงทางน้ําโดยเรือขนสงกาซ ซึ่งกาซทั้งหมดจะถูกขนสงไปยังคลังที่บริษัทใชบริการเพื่อรับและเปลี่ยนถายกาซสู
รถบรรทุกขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตัน รวมทั้งใชเปนจุดกระจายสินคาเพื่อจัดสงใหกับลูกคา ทั้งนี้ บริษัทมีการใชบริการคลัง
กาซ 2 แหง คือ คลังกาซของบริษัท เอ็นเอส แกส แอลพีจี จํากัด ตั้งอยูในอําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัท
ใชในการเปลี่ยนถายกาซจากคลังบานโรงโปะของปตท. และคลังกาซของบริษัท เอส ซี คอรปอเรชั่น จํากัด ตั้งอยูในอําเภอ
บางปะกง จังหวัดชลบุรี ซึ่งบริษัทไดเริ่มใชบริการตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2557 เปนตนมา เพื่อใชในการรับและเปลี่ยนถาย
กาซซึ่งขนสงทางบกจากคลังบานโรงโปะ และกาซซึ่งขนสงทางเรือจากคลังเขาบอยาและคลัง PTT Tank ของปตท. โดย
บริษัทใชบริการเรือบรรทุกกาซของบริษัท เอส ซี คอรปอเรชั่น จํากัด ในการขนสงกาซทางเรือดังกลาว
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การใชบริการคลังกาซเพื่อเปลี่ยนถายกาซของบริษัทเปนการบริหารตนทุนการขนสง เนื่องดวยลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของผูคาตามมาตรา 7 ซึ่งกฎหมายไดกําหนดมิใหเปลี่ยนถายกาซระหวางคันรถทําใหโดยปกติการขนสงกาซแตละ
เที่ยวจะจัดสงใหกับลูกคาเพียงรายเดียว และเนื่องจากสถานีบริการกาซสวนใหญสามารถบรรจุกาซไดประมาณ 4 – 8 ตัน
จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนถายกาซจากรถขนสงขนาดใหญเปนรถขนสงขนาดเล็กลงที่คลังกาซดังกลาว อยางไรก็ตามใน
กรณีที่ลูกคาอยูใกลกับคลังกาซที่บริษัทจัดซื้อกาซ บริษัทจะใชรถขนสงขนาดบรรจุ 8 ตันหรือ 4 ตันเพื่อขนสงกาซไปยัง
ลูกคาโดยตรง
สําหรับการขนสงกาซใหกับลูกคาในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนลาง สวนใหญบริษัทจะรับกาซจากคลัง
กาซของปตท.ในจังหวัดนครสวรรค โดยใชรถขนสงขนาดบรรจุ 15 ตันในการขนสงเพื่อไปจัดเก็บและกระจายสินคาผาน
คลังกาซของบริษัทในจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ ดวยนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหราคาทุนกาซ LPG ในทุกภูมิภาคมีราคา
เทากันจึงกําหนดใหมีการจายชดเชยคาขนสงใหกับปตท.สําหรับกาซที่ขนสงจากคลังปตท.ในจังหวัดชลบุรีไปยังคลังกาซ
ของปตท. ในภูมิภาคตางๆ รวมถึงคลังกาซในจังหวัดนครสวรรค ทําใหทางปฏิบัตินั้นปตท. จะใหบริษัทรับกาซจากคลังกาซ
บานโรงโปะในจังหวัดชลบุรี และขนสงไปยังคลังกาซปตท.ที่จังหวัดนครสวรรค และไดรับคาขนสงจากปตท. จากนั้นจึง
ขนสงไปยังคลังของบริษัทที่จังหวัดพิจิตรอีกทอดหนึ่ง โดยที่ในระหวางการขนสงไปยังคลังปตท.ที่จังหวัดนครสวรรคนั้นน้ํา
กาซที่ขนสงยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของปตท.
ทั้งนี้ สําหรับการขนสงกาซทางบกทั้งหมดของบริษัทนั้นดําเนินการโดย บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยและเปนผูขนสงกาซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยปจจุบันกลุม
บริษัทมีจํานวนรถขนสงกาซ LPG ดังนี้
ประเภทรถขนสง
จํานวนพาหนะ (คัน)
ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)
รถบรรทุกหัวลาก
11
15
รถบรรทุก 10 ลอ
14
8
รถบรรทุก 6 ลอ
8
4.3
รถขนสงสวนใหญมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 – 15 ป โดยรถขนสงของกลุมบริษัททุกคันตองผานการขออนุญาตและมี
การตรวจสภาพรถและถังบรรจุบนรถขนสงอยางสม่ําเสมอตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้บริษัทมี
การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามขอมูลรถขนสงแตละคัน ทั้งความเร็วที่ใช เสนทางการขนสง อัตราการใชน้ํามัน การหยุด
จอดรถ ไปจนถึงตรวจจับการหยุดรถอยางกะทันหัน (Hard Break) โดยเก็บบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรซึ่งสามารถ
แสดงผลไดแบบ Real-time การนําระบบ GPS มาใชนี้ทําใหบริษัทสามารถควบคุมและติดตามพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถไดวาไดปฏิบัติตามนโยบายที่กลุมบริษัทกําหนดไวหรือไม เชน การขับรถดวยความเร็วตามเสนทางที่กําหนด
และมีการขับรถในลักษณะที่อาจเปนอันตรายหรือไม นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือในการตรวจสอบและปองกันการทุจริต
ของพนักงานขับรถไดในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใชระบบในการควบคุมติดตามการขนสงดังกลาว ทําใหที่ผานมาบริษัทไม
เคยเกิดอุบัติเหตุรายแรงและสามารถจัดสงกาซใหกับลูกคาไดทันตามกําหนดอยางสม่ําเสมอ
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คลังกาซของบริษัท
ปจจุบันกลุมบริษัทมีคลังเก็บกาซ 2 แหง เพื่อใชเปนจุดกระจายสินคาและสํารองกาซ ดังนี้
คลังกาซ
ที่ตั้ง
ปริมาณความจุ (ตัน)
1. พิจิตร
นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ถนนนครสวรรค-พิษณุโลก ต. หนองหลุม
1,000
อ. วชิรบารมี จ. พิจิตร
2. ปทุมธานี*
อ. บานปทุม จ. ปทุมธานี
400
หมายเหตุ : * กอสรางแลวเสร็จ อยูระหวางการขออนุญาตใชงาน โดยคาดวาจะสามารถใชงานไดภายในป 2557

บริษัทใชคลังกาซในจังหวัดพิจิตรเปนจุดกระจายสินคาและเปนคลังสํารองกาซ LPG ตามกฎหมายของบริษัท โดย
ปจจุบันมีการสํารองอยูที่ 550 ตัน ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบปริมาณกาซรับเขา-ออก ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทจะตองรักษา
ปริมาณสํารองกาซในแตละวันไมต่ํากวารอยละ 70 ของปริมาณสํารองที่กําหนดและตองมีปริมาณเฉลี่ยในแตละเดือนไม
ต่ํากวาปริมาณสํารองที่กําหนด นอกจากนี้ บริษัทไดใหสิทธิ์แก บริษัท ไทยแกส คอรปอเรชั่น จํากัด ในการสํารองกาซ LPG
จํานวน 300 ตัน โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนเปนคาเชาพื้นที่ถังกาซและคาสํารองกาซ
สําหรับคลังกาซของบริษัทในจังหวัดปทุมธานี ปจจุบันกําลังอยูระหวางการขออนุญาตและคาดวาจะเริ่มเปดใชงานได
ภายในป 2557 ซึ่งภายหลังการเปดใชคลังปทุมธานี จะทําใหบริษัทมีจุดกระจายสินคาใหกับลูกคาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และพื้นที่ภาคกลางตอนลางเพิ่มมากขึ้น
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นโยบายการกําหนดราคา
ตนทุนในการจัดหากาซของผูคาตามมาตรา 7 ไดแก ราคาขายสงหนาคลัง และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดหาเชน
คาใชจายในการบริหารจัดการของผูขาย เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหราคาขายสงกาซ LPG หนาโรงกลั่น และราคาขายสงกาซ
LPG จากคลังกาซของปตท. ที่กระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศใหมีราคาเทากัน รัฐบาลจึงไดใหกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงจายชดเชยคาขนสงกาซ LPG ไปยังคลังเก็บกาซของปตท.ทั้ง 5 แหงในจังหวัด ลําปาง นครสวรรค สุราษฎรธานี
และสงขลา โดยกรมธุรกิจพลังงานเปนผูกําหนดอัตราการจายเงินชดเชยในแตละคลังกาซโดยขึ้นอยูกับเสนทางการขนสง
และวิธีการขนสง
การจายชดเชยดังกลาวทําใหราคาขายสงกาซ LPG หนาคลังของปตท. ในแตละจังหวัดมีราคาเทากัน ปจจัยที่จะ
ทําใหตนทุนในการจัดหากาซของผูคาตามมาตรา 7 แตกตางกันจึงมาจากคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดหาและขนสง
กาซ อาทิเชน คาบริการผานคลัง
(Throughput) ซึ่งเปนคาบริการขนถายกาซเขา – ออกจากคลังกาซแตละแหง คา
ขนสงระหวางคลังกาซ และคาบริหารจัดการ เปนตน
ภาพรวมการกําหนดราคาขายของบริษัท
ราคาหนาโรงกลั่นและคาผานคลังปตท.
คาขนสงไปยังคลังเปลี่ยนถายกาซ
คาผานคลังผูคามาตรา 7 รายอื่น
คาใชจายในการดําเนินงานของบริษัท
คาขนสงไปยังลูกคา
กําไรที่บริษัทตองการ
เงินนําสงกองทุนน้าํ มัน

ราคาขาย
ในกรณีที่บริษัทจัดหากาซจากคลังของปตท. ราคากาซที่จัดหาไดเทากับราคาหนาโรงกลั่นเพิ่มดวยคาผานคลัง
ของปตท. ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละคลัง และในกรณีที่ตองทําการเปลี่ยนถายกาซจากรถขนสงขนาดใหญสูรถ
ขนสงขนาดเล็กผานคลังที่บริษัทใชบริการ จะทําใหมีตนทุนคาขนสงจากคลังของปตท.ไปยังคลังดังกลาวและมีคาผานคลัง
ที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนถายกาซ จากนั้นจึงรวมคาใชจายในการดําเนินงาน คาขนสงไปยังลูกคา กําไรที่บริษัทตองการ และ
เงินนําสงกองทุนน้ํามันซึ่งบริษัทจะเปนผูนําสงใหกับกรมธุรกิจพลังงานทุกเดือน ทั้งนี้ เงินนําสงกองทุนน้ํามันสําหรับกาซ
LPG ที่ใชในแตละภาคธุรกิจจะแตกตางกัน โดยสําหรับภาคการขนสงปจจุบันมีอัตราอยูที่ 3.04 บาทตอกิโลกรัม
ภาคอุตสาหกรรม 11.22 บาทตอกิโลกรัม และภาคครัวเรือน 4.20 บาทตอกิโลกรัม
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2.1.4

กลยุทธในการแขงขัน

เนื่องจากกาซ LPG เปนสินคาที่ไมมีความแตกตางในแตละผูผลิต และกาซของปตท.ที่จําหนายผานคลังภูมิภาค
แตละแหงมีราคาเทากัน ทําใหลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัทซึ่งไดแก สถานีบริการกาซและโรงงานอุตสาหกรรม มี
ความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคากาซ LPG ที่จําหนายโดยผูคามาตรา 7 แตละราย ผูคา
มาตรา 7 จึงกําหนดราคาขายใหใกลเคียงกันเพื่อใหสามารถแขงขันทางราคาได ปจจัยดานราคาจึงมิใชปจจัยหลักเพียง
อยางเดียวในการแขงขันในธุรกิจจัดหาและจําหนายกาซ LPG แตยังรวมถึงปจจัยดานคุณภาพการบริการและความเชื่อถือ
ไววางใจในตัวผูคา ผูบริหารกลุมบริษัทจึงไดพิจารณาปจจัยที่มีผลตอการแขงขันในธุรกิจ เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธเพื่อ
สรางความแตกตางและเสริมความแข็งแกรงในการแขงขันทางธุรกิจของกลุมบริษัท ดังนี้
1. การเพิ่มคลังกาซเพื่อจัดเก็บและขนถายกาซ
ในธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG นั้นการมีคลังกาซเพื่อจัดเก็บและเปนจุดกระจายสินคามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การแขงขันทั้งในดานการลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกาซ การบริหารการขนสงและตนทุนคาขนสง ซึ่งจะสงผลตอ
ยอดขายและผลประกอบการโดยตรง เนื่องจากการจัดหากาซหรือใชบริการคลังกาซจากผูคาตามมาตรา 7 รายอื่นนั้นจะ
ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เชน คาบริการผานคลัง คาจัดเก็บกาซ เปนตน ทั้งยังมีขอขอจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลาทําการและปริมาณที่จัดซื้อไดจากคลังกาซแตละแหงทําใหขาดความคลองตัวและมีขอจํากัดในการเพิ่มยอดขาย
การมีคลังกาซเปนของตนเองจึงเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของผูคาตามมาตรา 7
กลุมบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการมีคลังกาซของตนเองจึงไดลงทุนกอสรางคลังกาซเพิ่มขึ้นในจังหวัด
ปทุมธานีซึ่งเปนพื้นที่กลุมลูกคาหลักของกลุมบริษัท โดยคลังกาซดังกลาวสามารถจุกาซไดถึง 400 ตัน (กอสรางแลวเสร็จ
และคาดวาจะสามารถเปดใชงานไดภายในป 2557) และจะยายการสํารองพักกาซมายังคลังปทุมธานี ซึ่งจะชวยลด
คาใชจายโดยเฉพาะในสวนคาบริการผานคลัง ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนกาซ และสามารถขยายฐานลูกคาไปยัง
พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของกรุงเทพฯ ได ซึ่งปจจุบันยังไมมีคลังของผูคามาตรา 7 รายใดตั้งอยูในพื้นที่ดังกลาว
2. การขนสงกาซที่ทันตอเวลา
สําหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทนั้น ความนาเชื่อถือของผูจัด
จําหนายกาซในการที่จะจัดหาและจัดสงกาซใหทันตอความตองการใชงานนั้น มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางมาก
เพื่อไมใหเกิดการขาดแคลนกาซซึ่งจะกระทบตอการดําเนินธุรกิจ แมวาโดยทั่วไปลูกคาจะมีการวางแผนสั่งซื้อกาซ LPG
ลวงหนาแตสําหรับลูกคาสถานีบริการซึ่งมีปริมาณการขายในแตละชวงเวลาที่ไมแนนอน ทําใหมักมีกรณีที่ลูกคามีความ
ตองการสั่งซื้อกาซเรงดวน โดยเฉพาะลูกคาในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีขอจํากัดในดานระยะเวลาขนสง โดยสามารถนํารถบรรทุก
กาซเขาไดระหวางเวลา 22.00 น. – 6.00 น. เทานั้น ความสามารถในการจัดหากาซและการบริหารการขนสงของผูจัด
จําหนายกาซจึงเปนปจจัยสําคัญในการสรางความไววางใจใหกับลูกคาและรักษาฐานลูกคาไวได
กลุมบริษัทใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อถือในตัวธุรกิจ โดยอาศัยความชํานาญในการบริหารการขนสง
จากประสบการณในธุรกิจขนสงกาซกวาสิบป การมีจํานวนรถขนสงกาซเพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
รวมไปถึงการกอสรางคลังกาซในจังหวัดปทุมธานีเพื่อสํารองกาซและใชเปนจุดขนถายกาซ เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถ
จัดหาและขนสงใหกับลูกคาไดตลอดเวลา
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3. การใหบริการแกลูกคาอยางใกลชิดและครบวงจร
การใหบริการแกลูกคาอยางใกลชิดและนําเสนอบริการแบบครบวงจรใหกับลูกคาเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่สราง
ความแตกตางใหกับการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยในสวนของธุรกิจจัดจําหนายและขนสงกาซ LPG นั้น บริษัทมี
นโยบายใหทีมงานฝายขายติดตอประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาและกระตุน
ใหเกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ จากการที่กลุมบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาซ LPG หลายธุรกิจ ทําใหบริษัทสามารถ
นําเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจําหนายและบริการขนสงกาซ LPG เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา
สถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม เชน บริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่
กฎหมายกําหนด และการจัดอบรมบุคลากรในดานความปลอดภัย เปนตน
4. การบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
ดวยลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมมีความแตกตางในแตละผูผลิต ทําใหผูคากาซ LPG ตองพยายามควบคุมราคา
ขายใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได การควบคุมตนทุนและคาใชจายโดยเฉพาะตนทุนกาซ LPG ตนทุนคาขนสงและ
คาใชจายในการบริหารจัดการจึงมีสวนกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของกลุมบริษัทอยางมาก กลุมบริษัทจึงใช
แนวทางตางๆ เพื่อควบคุมตนทุนและคาใชจายดังกลาว อาทิเชน การวางแผนการจัดหาและขนสงกาซ LPG จากแหลงที่มี
ตนทุนกาซและตนทุนการขนสงต่ําที่สุด การกําหนดเสนทางและติดตามรถขนสงดวยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเสนทาง
การขนสงและความเร็วที่ใชไปจนถึงการกําหนดปริมาณน้ํามันที่เหมาะสมในแตละเที่ยวเพื่อใหการบริหารตนทุนคาขนสง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับดานคาใชจายในการบริหารจัดการนั้น กลุมบริษัทใชกลยุทธรวมศูนยโดยรวมเอาหนวยงานสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดไวที่บริษัทเพียงแหงเดียว เพื่อลดจํานวนบุคลากร ลดความซ้ําซอน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการคิดคาใชจายในการบริหารจัดการระหวางกันตามความเหมาะสม
5. การขยายธุรกิจสถานีบริการ
บริษัทมีนโยบายขยายการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจสถานีบริการมากขึ้นเพื่อใหสามารถ
เขาถึงผูบริโภคขั้นสุดทายโดยตรง ซึ่งจะชวยเพิ่มอัตราการทํากําไรใหกับบริษัท
กลุมบริษัทจึงไดมีนโยบายขยายสวนธุรกิจจัดจําหนายกาซไปยังธุรกิจสถานีบริการ
ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เพื่อเพิ่มอัตราการทํากําไรและโอกาสในการสราง เครื่องหมายการคา
แชมปเปยน แกส
รายไดอื่นๆ เชน คาเชาที่ภายในสถานีบริการ เปนตน และยังเปนการพัฒนาตราสินคา “แชมปเปยน
แกส” ใหเปนที่รูจักมากขึ้นในหมูผูบริโภค (โปรดอานรายละเอียดในหัวขอ โครงการในอนาคต) นอกจากนี้ บริษัทยังให
ความสนับสนุนแกลูกคาสถานีบริการที่เปนตัวแทนคาตางของบริษัทเพื่อติดตั้งปายเครื่องหมายการคา “แชมปเปยนแกส”
ของบริษัท เชน การสนับสนุนคาใชจายในการตกแตงสถานีบริการ เปนตน เพื่อเปนการสรางการรับรูตราสินคา (Brand
Awareness) ของกลุมบริษัท โดยปจจุบันมีสถานีบริการกาซซึ่งเปนตัวแทนคาตางของบริษัทและใชเครื่องหมายการคา
“แชมปเปยนแกส” จํานวนทั้งสิ้น 9 ราย
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2.1.5 ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมปริมาณการใชกาซ LPG ในประเทศไทย
กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซ LPG ถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและใชเปนเชื้อเพลิงพลังงานทั้งใน
ภาคการขนสง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัว
สูงขึ้น ทําใหความตองการใชกาซ LPG ในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยความตองการใชกาซ LPG ทั้ง
ประเทศในป 2554 - 2556 มีไดปรับตัวสูงขึ้นโดยเพิ่มจากปริมาณ 6.76 ลานตันตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 16,000 ตันตอวัน
ในป 2554 เพิ่มเปน 7.43 ลานตันตอป หรือเฉลี่ยประมาณ 20,000 ตันตอวั น ในป 2556 เนื่องจากการเติบโตใน
ภาคอุตสาหกรรมปโตรเคมี และจากการที่ผูใชรถยนตหันมาใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงยานยนตทดแทนการใชน้ํามันซึ่ง
ปรับราคาสูงมากขึ้นจากการที่กาซ LPG มีอัตราสิ้นเปลืองนอยกวาและมีราคาถูกกวาน้ํามันเบนซิน อันเปนผลจากการ
นโยบายการควบคุมราคากาซ LPG ของภาครัฐ
ปจจุบันความตองการใชกาซ LPG สวนใหญเปนความตองการใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งใชกาซ LPG เปน
วัตถุดิบโดยคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 36 ของการใชกาซ LPG ทั้งหมดในประเทศ สําหรับความตองการใชในภาค
ครัวเรือน และการใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต และการใชในภาคอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 32 รอยละ 24 และรอยละ 8
ของปริมาณความตองการใชกาซ LPG ทั้งหมด ตามลําดับ
สัดสวนการใชกาซ LPG ในป 2556

ความตองการใชกาซ LPG ในป 2553 – 2556
หนวย: ลานตัน

ครัวเรือน
33%

ปโตรเคมี
35%

ขนสง
24%

อุตสาหกรรม
8%

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แหลงที่มาของกาซ LPG ในประเทศ
แหลงที่มาของกาซ LPG ที่ใชภายในประเทศไทยมี 2 แหลง คือ
1. การผลิตในประเทศ
กาซ LPG ประกอบดวยกาซโปรเพนและบิวเทน ซึ่งกาซ LPGที่ผลิตภายในประเทศสวนใหญไดมาจากกระบวนการ
คัดแยกกาซธรรมชาติและการกลั่นน้ํามันดิบ นอกจากนี้กาซ LPG บางสวนยังมาจากผลพลอยไดจากการผลิตใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ปจจุบันมีแหลงผลิตกาซ LPG ในประเทศดังนี้

สวนที่ 2.2/2 หนา 12

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

-

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
การลดลงร อ ยละ 5.99 โดยก า ซบางส ว นถู ก ใช ภ ายในกิ จ การของผู ผ ลิ ต และบางส ว นถู ก นํ า ไปใช เ ป น วั ต ถุ ดิ บ ใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
2. การนําเขาจากตางประเทศ
เนื่องจากความตองการใชกาซ LPG เพื่อเปนพลังงานเชื้อเพลิงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหปริมาณ
การผลิตกาซ LPG ภายในประเทศไมเพียงพอตอการใชงาน จึงตองนําเขากาซ LPG รวมถึงโปรเพนและบิวเทนเพื่อนํามา
ผสมเปนกาซ LPG จากตางประเทศ โดยในป 2554 – 2556 มีสัดสวนการนําเขากาซ LPG เฉลี่ยประมาณรอยละ 25 ของ
ปริมาณการใชกาซ LPG ในประเทศ
ในป 2556 มีการนําผลิตกาซ LPG จากการนําเขาโปรเพนและบิวเทนจากตางประเทศปริมาณทั้งสิ้น 2 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีการผลิตกาซ LPG จากการนําเขา 1.66 ลานตัน คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เนื่องจากปริมาณ
การผลิตกาซ LPG ภายในประเทศลดลงไมสอดคลองกับปริมาณความตองการใชกาซ LPG ที่เพิ่มขึ้น จึงตองมีการนําเขา
เพิ่มมากขึ้น
(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

กาซ LPG ที่ผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศจะถูกใชเปนวัตถุดิบในภาคปโตรเคมีและเปนเชื้อเพลิงใน
ภาคครัวเรือน ภาคการขนสง และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ประเทศไทยมีการสงออกกาซ LPG ไปยังตางประเทศบางสวน
โดยสวนใหญเปนการสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน
ปริมาณการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคการขนสง
ในป 2553 – 2556 ความตองการใชกาซ LPG ในภาคการขนสงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก
ปริมาณการใชกาซ LPG ในระหวางป 2553 – 2556 ที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.7 ลานตันตอป เปน 1.77 ลานตันตอป ทั้งนี้ในป
2556 มีปริมาณการใช LPG เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 67 จากปกอน สวนหนึ่งเปนผลมาจากมาตรการเขมงวดตรวจสอบและ
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ปราบปรามการลักลอบจําหนาย LPG ผิดประเภท ทําใหการลักลอบนํา LPG ภาคครัวเรือนเพื่อมาจําหนายใหกับภาคขนสง
มีปริมาณลดลง สงผลใหปริมาณการใชกาซ LPG ในภาคการขนสงสะทอนความเปนจริงมากขึ้น
นอกจากนี้สาเหตุหนึ่งของปริมาณการใชกาซที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ผูใชรถยนตเบนซินและดีเซลหันมาติดตั้งระบบกาซ
LPG มากขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก ประกอบกับผลจากนโยบายรถยนตคันแรก
ของภาครัฐในป 2555 ซึ่งใหสิทธิขอคืนภาษีแกผูที่ซื้อหรือจองรถยนตใหมทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อรถคันใหมเพิ่มมากขึ้น
สงผลใหยอดจําหนายรถยนตในป 2555 – 2556 มีจํานวนถึง 1.38 ลานคัน และ 1.33 ลานคัน ตามลําดับ จากสาเหตุ
ดังกลาวสงผลให ณ สิ้นป 2556 มีจํานวนรถยนตที่สามารถใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงไดทั้งสิ้น 1.13 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากป
2555 ซึ่งมีจํานวน 1.00 ลานคัน
ปริมาณการใชกาซ LPG ในภาคการขนสงและจํานวนรถยนตที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหมี
จํานวนผูประกอบการสถานีบริการกาซ LPG เพิ่มมากขึ้น จาก 865 สถานีในป 2553 เพิ่มเปน 1,558 สถานีในป 2556 และ
มีปริมาณขายเฉลี่ยตอสถานีบริการเพิ่มมากขึ้น จากปริมาณขายเฉลี่ยเดือนละ 67 ตันตอสถานีในป 2553 เปนเฉลี่ยเดือน
ละ 96 ตันในป 2556
ปริมาณการใชกาซ LPG ในภาคการขนสงป 2553 – 2557
หนวย: ลานตัน

จํานวนสถานีบริการกาซ LPG ป 2553 - 2556

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ขอมูลลาสุด ณ เดือนเมษายนป 2557)

การกําหนดราคากาซ LPG
โครงสรางราคากาซ LPG ในปจจุบันเปนแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐยังคงควบคุมราคาขาย ณ โรงกลั่น และให
ผูคาเปนผูกําหนดราคาขายปลีกโดยภาครัฐเปนผูกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับกาซ LPG ที่ใชใน
ภาคการขนสง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรม สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในแตละภาคเศรษฐกิจมีความ
แตกตางกัน
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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 22.63 บาท
ตอกิโลกรัม
แนวโนมของอุตสาหกรรมกาซ LPG
แมวาภาครัฐจะมีการปรับราคากาซ LPG ในภาคเศรษฐกิจตางๆ สูงขึ้นผานอัตราเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อให
สะทอนตนทุนที่แทจริงมากขึ้น แตปริมาณความตองการใชกาซ LPG ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศที่สงผลใหมีความตองการใชพลังงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาน้ํามันที่มี
แนวโนมปรับตัวสูงขึ้นสงผลใหภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนสงหันมาใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น ทําใหความ
ตองการใชกาซ LPG ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนปริมาณการผลิตภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ
การนําเขากาซ LPG จากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
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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

โดยสามารถจําแนกผูคาตามมาตรา 7 ออกเปน 2 กลุมตามสวนแบงการตลาด คือ ผูคาตามมาตรา 7 รายใหญ ซึ่ง

แตละรายมีสวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 10 ปจจุบันมีทั้งหมด 4 ราย ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท
เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตร
เคมิคัลส จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสวนแบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 78 และผูคาตามมาตรา 7 ขนาดกลางและขนาด
เล็ก ซึ่งมีสวนแบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 22
ทั้งนี้ผูคาตามมาตรา 7 รายใหญเปนผูผลิต / ผูคารายใหญ ที่มีรายไดหลักจากการจําหนายกาซ LPG ในภาค
ครัวเรือน (กาซหุงตม) เปนหลัก ในขณะที่ผูคาตามมาตรา 7 ขนาดกลางและขนาดเล็กจะมุงเนนการคากาซ LPG เพื่อเปน
เชื้อเพลิงยานยนตเปนหลัก อาทิเชน บริษัท พี เอ พี แก็ส แอนด ออยล จํากัด บริษัท พลังอัศวิน จํากัด บริษัท ไทยแกส คอร
ปอเรชั่น จํากัด และบริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนตน
การแขงขันในอุตสาหกรรม
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณความตองการใชประกอบกับแนวโนมการปรับราคาลอยตัวของกาซ LPG โดยเฉพาะใน
สวนของกาซหุงตมและเชื้อเพลิงยานยนต สงผลใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวน
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ผูคากาซ LPG ตามมาตรา 7 ที่เพิ่มขึ้นจาก 14 รายในป 2554 เปน 17 รายในป 2556 นอกจากนี้ ผูคาตามมาตรา 7 ราย
ใหญยังมีแนวโนมเขาสูธุรกิจสถานีบริการกาซ LPG มากขึ้นตามจํานวนยานยนตที่ใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น
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
2.1.6

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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2.1.7

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
2.1.8

งานระหวางสงมอบ
-ไมมี-
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2.2 ธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซและจําหนายอุปกรณ
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซในรถยนต ระบบทอกาซอุตสาหกรรม ไปจนถึงการจําหนายอุปกรณที่
เกี่ยวของกับระบบกาซ โดยบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด: TT เปนผูดําเนินการโดยมีสัดสวน
รายไดประมาณรอยละ 27.33 รอยละ 13.00 รอยละ 6.18 และรอยละ 5.11 ของรายไดจากการขายและบริการของ
กลุมบริษัทระหวางป 2554 – 2556 และไตรมาส 1 ของป 2557 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ
แลวพบวา TT มีผลกําไรในป 2556 ในสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของกําไรสุทธิของกลุมบริษัท อยางไรก็ตามสัดสวน
กําไรดังกลาวปรับลดลงเหลือประมาณรอยละ 2 ในชวงไตรมาส 1 ของป 2557 จากการปรับลดลงของรายไดของ TT
และการเพิ่มขึ้นของผลกําไรจากธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG ของกลุมบริษัท
2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
การใหบริการของ TT สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะตามประเภทของลูกคาและลักษณะของงาน คือ การติดตั้ง
ระบบกาซในรถยนตและการติดตั้งระบบทอกาซสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสัดสวนรายไดของ TT สําหรับการ
ใหบริการทั้ง 2 ประเภทระหวางป 2554 – 2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557สามารถสรุปไดดังนี้
ป 2554
87.14%
12.86%

ติดตั้งระบบกาซในรถยนต
ติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรม

ป 2555
73.51%
26.49%

ป 2556
52.29%
47.71%

ไตรมาส 1 ป 2557
46.90%
53.10%

1. การใหบริการติดตั้งระบบกาซในรถยนต
TT ใหบริการติดตั้งกาซรถยนตแบบใชเชื้อเพลิง NGV และ LPG แกรถยนตทั่วไปโดยใชอุปกรณควบคุมการจายกาซ
ยี่หอ Zavoli ซึ่งเปนผลิตภัณฑของประเทศอิตาลี 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 ในการใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต TT จะมีพนักงานคอยใหคําแนะนําแกลูกคาเพื่อแนะนําระบบกาซ
รถยนตที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคาภายในงบประมาณที่กําหนด โดยมีจุดใหบริการติดตั้ง 2 แหง คือ ที่
สํานักงานใหญ บางแค และที่สํานักงานสาขา จ.สมุทรปราการ ซึ่งสามารถรองรับการติดตั้งระบบกาซรถยนตได
ประมาณ 200 คันตอเดือน ทั้งนี้ กลุมบริษัทไมมีนโยบายในการแตงตั้งรานติดตั้งกาซรถยนตทั่วไปใหเปนตัวแทนของ
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บริษัทแตอยางใดเพื่อควบคุมคุณภาพการติดตั้งระบบกาซรถยนตใหไดตามมาตรฐานเดียวกัน นอกจากการใหบริการ
ติดตั้งระบบกาซรถยนตแลว บริษัทมีการจําหนายอุปกรณควบคุมการจายกาซ และ อะไหล ใหแกลูกคาทั่วไปอีกดวย
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

ป 2555
615
581
1,196
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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

การเดินระบบทอกาซในสถานีบริการ

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 รายไดจากการจําหนายอุปกรณคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของรายไดรวมของ
TT และเปนอุปกรณที่บริษัทผลิตเองเพื่อจําหนายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 15 ของรายไดจากการจําหนาย
อุปกรณในป 2556 อยางไรก็ตาม หากไมรวมการจําหนายอุปกรณถังกาซขนาดใหญในป 2556 สัดสวนอุปกรณที่ TT
ทําการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 50 ของรายไดจากการจําหนายอุปกรณของ TT
ตัวอยางอุปกรณกาซ LPG อุตสาหกรรมที่บริษัทผลิตและประกอบเพื่อจําหนาย

ขอตอสวมเร็ว /หัวทอรับกาซ/ฝาครอบหัวทอรับกาซ

เครื่องเตือนกาซรั่ว
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2.2.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

ในการประกอบธุรกิจใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต ระบบทอกาซอุตสาหกรรมและจําหนายอุปกรณนั้น บริษัท
กําหนดนโยบายและกลยุทธทางการตลาด ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ลูกคากลุมเปาหมาย

ชองทางการจําหนาย

นโยบายการกําหนดราคา

•

งานติดตั้งระบบกาซในรถยนต

งานติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม

ผูใชบริการติดตั้งกาซรถยนตระบบLPGซึ่งสวน
ใหญเปนบุคคลธรรมดาทั่วไป
ผูใชบริการติดตั้งกาซรถยนตระบบ NGV เพื่อลด
ตนทุนคาเชื้อเพลิง เชน รถบริการสาธารณะ รถ
ของหนวยงานสํานักงานตางๆ เปนตน
การลงโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ใ นนิ ต ยสารที่
เกี่ยวของกับแกสรถยนต เชน นิตยสารแกสไทย
การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน การจัดแสดง
สินคาตามพื้นที่โมเดอรนเทรดตางๆ
สําหรับ NGV จะมีการชองทางการจําหนาย
เพิ่ม เติ ม ผ า นสมาคมรถเชา สหกรณร ถแทก ซี่
หรือ หน ว ยงานตา 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
ราคากับผูประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

ผูประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับระบบกาซ
เช น ผู ค า ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว, โรงงาน
อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ก า ซเป น เชื้ อ เพลิ ง และศู น ย
อาหารของห า งโมเดอร น เทรด ที่ มี ก ารใช ก า ซ
LPG เปนเชื้อเพลิงในการหุงตม
ติ ด ต อ โดยตรงโดยกลุ ม บริ ษั ท มี พ นั ก งานของ
บริ ษั ท ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ต อ โดยตรงกั บ
ลูกคาจํานวน 4 ทาน

กําหนดราคาในลักษณะตนทุนสวนเพิ่ม โดยการ
ประเมินระยะเวลาทํางาน และตนทุนคาสินคา
แยกตามแตละงาน

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจใหบริการติดตั้งระบบกาซ ทั้งในสวนของกาซรถยนตและระบบทอกาซอุตสาหกรรมนั้น กลุมบริษัท
ใหความสําคัญในการเลือกใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเชื่อถือได เพื่อรักษาคุณภาพของงาน และลด
ตนทุนในการใหบริการภายหลังการขาย รวมทั้งเพื่อสรางภาพลักษณที่นาเชื่อถือใหแกกลุมบริษัท
กลุมบริษัทมีแนวนโยบายในการขยายตัวไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานระบบทอกาซอุตสาหกรรม ซึ่งปจจุบัน กลุม
บริษัทเนนการใหบริการในสวนของกาซ LPG เปนหลัก โดยในอนาคตจะขยายธุรกิจไปยังงานระบบทออุตสาหกรรม
ของกาซ NGV ซึ่งไดแก โรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ที่มีทอ NGV ของปตท.ในการเขาถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของรายไดของบริษัทในอนาคต
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2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
•

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 บริษัททําการซื้อทอกาซจากผูผลิตใน
ประเทศ ในสวนของอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องในการติดตั้งนั้นสวนใหญจะเปนการซื้อจากตัวแทนจําหนายของผูผลิตใน
ตางประเทศที่มาตั้งในประเทศไทย

•

กระบวนการใหบริการ
การใหบริการของ TT สําหรับการติดตั้งระบบกาซ สามารถอธิบายพอสังเขปไดดังนี้
การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนต
1. พนักงานของบริษัทใหคําแนะนําเรื่องระบบกาซรถยนตแกลูกคา
เพื่อใหลูกคาพิจารณาความตองการรวมทั้ง
ประเมินคาใชจายที่เกี่ยวของและนําเสนอระบบกาซรถยนตที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา
2. ใหบริการในการติดตั้งระบบกาซรถยนต โดยทั่วไป จะใชเวลา 2 วันทําการ ซึ่งกลุมบริษัทจะดําเนินการติดตั้ง
ระบบกาซและทําการออกใบรับรองการติดตั้งระบบกาซรถยนต รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้ง
เพื่อใหลูกคาใชเปนเอกสารประกอบการยื่นแจงการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงตอกรมขนสงทางบก
ณ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีการใหบริการติดตั้ง 2 แหง คือ ที่สํานักงานใหญ และสาขาสมุทรปราการ โดยมีการ
วาจางชางติดตั้งซึ่งเปนบุคคลภายนอก จํานวน 4 ทีม 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 บาทตอปซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.50 ของรายไดของ TT
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ผูประกอบรายอื่นในอุตสาหกรรม :
การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนตเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการหลายราย ทั้งในลักษณะผูติดตั้งรายยอยและบริษัท
รายใหญ โดย TT ถือเปนผูใหบริการติดตั้งรายใหญสําหรับการติดตั้งกาซรถยนตระบบ NGV และถือเปนรายยอยสําหรับ
การติดตั้งระบบกาซรถยนตระบบ LPG ซึ่งสวนใหญจะเปนผูคารายยอยและใชอุปกรณจากประเทศจีนเปนหลัก
ทั้งนี้ ผูประกอบการรายใหญของการติดตั้งระบบ NGV ไดแก บริษัท ซุปเปอรเซ็นทรัลแกสจํากัด, บริษัทสแกน
อินเตอรจํากัด และ บริษัท ส.ศิริแสง จํากัด เปนตน ในสวนของผูประกอบการรายใหญของการติดตั้งระบบ LPG ไดแก
กลุมตัวแทนการติดตั้งของ บริษัท เอนเนอรจี รีฟอรม จํากัดและกลุมตัวแทนการติดตั้งของบริษัท เอ็ม.เอส.เซอรวิส เซ็น
เตอร จํากัด
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 2 ทีม โดยมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น
ประมาณ 10 – 15 คน
ผูประกอบรายอื่นในอุตสาหกรรม :
การใหบริการติดตั้งทอกาซอุตสาหกรรม
ผูใหบริการสวนใหญเปนผูรับเหมารายยอยซึ่งมักใหบริการแกโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในสวนของ TT ถือเปนผูประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ ที่อยูในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
กาซโดยตรง ทําให ลูกคาสวนใหญของ TT จะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ ซึ่งใหความสําคัญใน
เรื่องของระบบความปลอดภัย
จึงมักใชบริการติดตั้งจากผูประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญที่เชื่อถือไดในรูปแบบ
บริษัทซึ่งมีนอยราย เชน บริษัท ทอปแกส จํากัด บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท จํากัด บริษัท ซุปเปอรเซ็นทรัลแกส จํากัด
เปนตน
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2.3 ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
การประกอบธุรกิจใหบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรมของกลุมบริษัท ดําเนินการโดย
บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด : RE โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 3.04 รอยละ 3.45
รอยละ 3.11 และรอยละ 3.52 ของรายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัทในป 2554 – 2556 และไตรมาส 1 ป
2557 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในสวนงบการเงินเฉพาะกิจการพบวาในป 2556 มีผลกําไรในสัดสวนประมาณรอยละ
20 ของกําไรสุทธิของกลุมบริษัท อยางไรก็ตามสัดสวนดังกลาวปรับตัวลดลงเปนรอยละ 7 ในชวงไตรมาส 1 ป 2557จาก
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหาร ทําใหผลกําไรของ RE ปรับตัวลดลง ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผลกําไร
จากธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG ของกลุมบริษัท
2.3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ

การใหบริการของ RE เปนการใหบริการทางวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering) ในการทดสอบและให
ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผูเชี่ยวชาญอิสระใหกับองคกรตางๆ เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือ
ประเมินสภาพเพื่อซอมบํารุง ซึ่งอาจเปนผลมาจากขอบังคับทางกฎหมาย หรือความตองการของลูกคาเอง
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)
เปนกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไมทําลายชิ้นงาน เพื่อประมวลผล
และรับรองสภาพการใชงานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงคของการตรวจสอบ โดยอาจเปนการตรวจสอบกอนการ
เปดโรงงานใหม การตรวจสอบระหวางทําการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใชงาน รวมทั้งการตรวจสอบ
เพื่อเปนการรับรองทางกฎหมายใหแกลูกคา เชน การรับรองถังบรรจุ LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ คลัง
เก็บกาซโรงบรรจุกาซสถานีใหบริการกาซ เปนตน
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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 สถานีบริการ เปนตน ซึ่งผูประกอบการดังกลาวมีขอกําหนดตามกฎหมายที่ตองทําการ
ตรวจสอบและทดสอบเมื่อครบวาระ เชน ทุก 1 ป ทุก 3 ป หรือทุก 5 ป ทําใหลูกคาสวนใหญมักมีการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนั้นตั้งแตป 2556 กรมธุรกิจพลังงานไดขยายขอบเขตในการตรวจสอบความปลอดภัยของการใชกาซ
ปโตรเลียมเหลวครอบคลุมถึงผูใชกาซปโตรเลียมเหลวในลักษณะกาซหุงตมที่มีปริมาณการจัดเก็บเกินกวา 250 กิโลกรัม
ทําใหโมเดอรนเทรดซึ่งมีการใชระบบทอกาซเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม หรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใชกาซหุงตม
เปนเชื้อเพลิงในการใหความรอน ตองทําการทดสอบคุณภาพของการจัดเก็บและการกระจาย จากเดิมกรมธุรกิจพลังงาน
ควบคุมเฉพาะผูประกอบการที่มีถังเก็บกาซปโตรเลียมเหลวขนาดใหญเทานั้น สงผลใหลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทมี
ขอบเขตที่กวางขึ้น
•

ชองทางการจําหนาย
ชองทางการจําหนายในการเขาถึงลูกคาของ RE สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ลูกคาภายในกลุมบริษัททาคูนิเชน สถานีบ ริการซึ่งซื้อกาซปโตรเลียมจาก TG,
อุตสาหกรรมของ TT, ลูกคางานติดตั้งระบบกาซรถยนตของ TT เปนตน

ลูกคา ติดตั้งงานทอ กา ซ

2. ลูกคาทั่วไป ที่ RE ทําการติดตอโดยตรง โดยอาจจะอาศัยฐานขอมูลที่เปดเผยของหนวยงานภาครัฐ เชน กรม
โรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อผูประกอบการในกลุมธุรกิจพลังงาน เปนตน โดยวิศวกรของ RE จะติดตอเพื่อ
นําเสนอการใหบริการตางๆ ตามกฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญของ RE ในปจจุบันเปนลูกคาที่ RE ทําการติดตอโดยตรงเปนหลัก
•

นโยบายการกําหนดราคา

ดวยการประกอบธุรกิจในลักษณะงานใหบริการ RE มีนโยบายกําหนดราคาในลักษณะตนทุนสวนเพิ่ม โดยการ
ประเมินระยะเวลาทํางาน ความยากงายของงาน และตนทุนคาวัสดุอุปกรณในการตรวจสอบตามแตละงาน
•

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ

RE มีนโยบายที่จะขยายขอบเขตในการใหบริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบดาน NDT ที่มีความซับซอนเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของงานทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว RE มีกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทใน
ลักษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบตางๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
สวนที่ 2.2/2 หนา 27

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รวมทั้ง พิจารณาการลงทุ นในเครื่องมือที่ใชใ นการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อ เพิ่มโอกาสและรูปแบบในการ
ใหบริการดานอื่นๆ
2.3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

ในการใหบริการดานการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ผูประกอบการแตละรายจะขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยหลัก คือ

ศักยภาพในการใหบริการของ

1. การไดรับใบอนุญาตในการทดสอบดานตางๆ ซึ่งจําแนกไดเปน 2 กลุมยอย คือ ใบอนุญาตสําหรับบริษัท และ
ใบอนุญาตสําหรับผูปฏิบัติงานดานการทดสอบ ทั้งนี้ใบอนุญาตสวนใหญของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ป และทํา
การตออายุเมื่อครบกําหนดRE ถือเปนบริษัทมีประสบการณและมีคุณวุฒิดานการตรวจสอบและทดสอบเปนไป
ตามมาตรฐานสากล เชน ASNT , PCN , ASME ทั้งยังไดรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ดานการใหบริการ
ตรวจสอบและทดสอบและการตรวจสอบและทดสอบโดยไมทําลาย โดย ณ 31 มีนาคม 2557 RE ไดรับ
ใบอนุญาตจากหนวยงานตางๆดังนี้
หนวยงานที่อนุญาต
กรมธุรกิจพลังงาน

กรมการขนสงทางบก

คณะกรรมการควบคุมอาคาร
สภาวิศวกร

ประเภทการรับรอง
เปนวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใชกาซธรรมชาติประเภทที่ 1
มีคุณสมบัติและคุณวุฒิครบถวนตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและ
คุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจายกาซ ถังขนกาซ ระบบทอกาซ
และอุปกรณกาซธรรมชาติ
เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟา ประเภทนิติบุคคล ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง
การกําหนดบริเวณอันตรายอุปกรณไฟฟา เครื่องใชไฟฟา มาตรฐานขั้นต่ําระบบไฟฟา
การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองใหผูตรวจสอบ
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบสวนควบและเครื่องอุปกรณและ
การติดตั้งสวนควบและอุปกรณตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณ
ของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบเครื่องอุปกรณและสวนควบตาม
กฎกระทรวงกําหนด เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใชกาซ
ธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดสวนควบ
และเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
ไดรับความเห็นชอบใหเปนผูตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกําหนดเครื่อง
อุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2551
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคล
ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
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หนวยงานที่อนุญาต
ประเภทการรับรอง
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
•

กระบวนการใหบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
กระบวนการใหบริการของ RE สามารถสรุปไดพอสังเขปดังนี้
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
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•

ภาวะการแขงขันและผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ธุรกิจใหบริการทดสอบและตรวจสอบของ RE เปนวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมไมมากนัก
สงผลใหการแขงขันในอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ไมสูงมาก ซึ่งผูประกอบการแตละรายมักมีลูกคากลุมเปาหมายที่แตกตาง
กัน และการแขงขันในอุตสาหกรรมเปนการแขงขันดานการสรางความนาเชื่อเปนหลัก ทั้งนี้ RE ถือเปนผูประกอบการขนาด
กลาง โดยมีผูประกอบการขนาดกลางในระดับใกลเคียงกันประมาณ 12 ราย โดยผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมที่
ใหบริการในลักษณะเดียวกับ RE ไดแก บริษัท ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด
คอนซัลติ้ง จํากัดเปนตน
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