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6. โครงการในอนาคต
1. สถานีบริการกาซ
กลุมบริษัทมีนโยบายในการขยายการประกอบธุรกิจในสวนของการจําหนายกาซ LPG ไปยังผูบริโภครายสุดทาย
เพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้งสถานีบริการกาซ LPG จากปจจุบันกลุมบริษัททําหนาที่เปนผูคาสงกาซใหแกสถานีบริการ ซึ่งการ
ขยายการประกอบธุรกิจดังกลาวนั้น จะกอใหผลตางของราคาตนทุนกับราคาจําหนายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอความสามารถ
ในการหารายไดและความสามารถในการทํากําไรในอนาคตของกลุมบริษัทได รวมทั้งเปนการสรางตราผลิตภัณฑชื่อ
Champion Gas ใหเปนที่รูจักในวงกวางเพิ่มขึ้น
กลุมบริษัทมีเปาหมายในการเปดสถานีบริการกาซ LPG อยางนอย 3 สถานีภายในระยะเวลา 1 ปหลังจากการ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และมีเปาหมายที่จะเพิ่มขึ้นเปน 10 สถานีภายในระยะเวลา 3 ป และ 20
สถานีภายในระยะเวลา 5 ป โดยในการเปดสถานีบริการกาซ LPG นั้น ถือเปนการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ในลักษณะ
สถานีบริการตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งบริษั ทมีหนาที่ที่จะตองยื่นขอ
อนุญาตและดําเนินการใหสถานประกอบการมีความปลอดภัยตามที่กฏหมายกําหนด
ทั้งนี้ การขยายธุรกิจไปยังการจัดตั้งสถานีบริการกาซ LPG เบื้องตนกลุมบริษัทมีแนวนโยบายที่จะดําเนินการดังนี้
• โครงสรางจัดการภายในองคกร
ดําเนินการโดยบริษัท TG โดยเบื้องตน กลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะบริหารจัดการภายใตบริษัท TG เปนหลัก โดยการ
จัดตั้งฝายสถานีบริการ ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการสถานีบริการกาซ LPG โดยตรง ทั้งนี้ฝายสถานีบริการ จะ
แบงเปน 2 แผนกยอย คือ แผนกจัดตั้งสถานีบริการกาซ LPG และแผนกบริหารจัดการสถานีบริการ
แผนกจัดตั้งสถานีบริการกาซ LPG มีหนาที่
1. พิจารณาพื้นที่จัดตั้งสถานีบริการกาซ LPG โดยชวงแรกกลุมบริษัทจะจัดตั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล หรือ
พื้นที่ที่อยูใกลเคียงกับคลังจัดเก็บกาซของบริษัท หรือจุดรับกาซ เพื่อบริหารตนทุนในการขนสง รวมทั้งเพิ่มความ
สะดวกในการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงาน ทั้งนี้ กลุมบริษัทอาจพิจารณาจัดตั้งสถานีบริการกาซ
LPG โดยการหาพื้นที่และทําการกอสรางสถานีบริการกาซ LPG ขึ้นใหมโดยบริษัทเอง และการเขาซื้อสถานี
บริการกาซ LPG ที่มีอยูในปจจุบันที่กลุมบริษัทเล็งเห็นวาอยูในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ โดยในการพิจารณาพื้นที่จัดตั้ง
สถานีบริการ 5 สถานีแรก กลุมบริษัทจะนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการรวมพิจารณา เพื่อความ
รัดกุมในการพิจารณา
•
กรณีจัดตั้งสถานีบริการใหม : กลุมบริษัทจะมอบหมายให TT เปนผูกอสรางสถานีบริการกาซ LPG และ RE
เปนผูตรวจสอบทางวิศวกรรม ซึ่งเบื้องตนภายหลังจากการไดมาซึ่งที่ดินแลวคาดวาจะใชเวลากอสราง
สถานีบริการกาซ LPG ประมาณ 6 เดือน สําหรับสถานีบริการขนาดถังเก็บกาซ LPG ความจุ 8.6 ตัน โดย
คาดวาจะใชตนทุนในการกอสรางไมรวมคาที่ดินประมาณ 12 - 15 ลานบาทตอสถานี แบงเปนการลงทุนใน
ระบบทอกาซประมาณ 5 ลานบาท และงานกอสรางอื่นๆ ประมาณ 7-10 ลานบาท และตองใชเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับสถานีบริการที่จัดเก็บกาซ 8.6 ตันประมาณ 200,000 บาท
•
กรณีซื้อสถานีบริการ : กลุมบริษัทจะทําการพิจารณาสถานีบริการปจจุบันที่เล็งเห็นวาอยูในพื้นที่ ที่มี
ศักยภาพ ซึ่งจะทําใหสามารถกอใหเกิดรายไดใหแกกลุมบริษัทไดทันที อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ทําการซื้อ
สถานีบริการจากผูอื่นนั้น กลุมบริษัทอาจทําการพิจารณาในลักษณะการเขาถือหุนในสถานีบริการนั้นๆ
หรือซื้อทรัพยสิน ขึ้นอยูกับเงื่อนไขและขอกําหนดกฎหมายตางๆ
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กลุมบริษัทกําหนดเปาหมายระยะเวลาคืนทุนสําหรับสถานีบริการกาซ LPG ทั้งในกรณีสรางหรือซื้อตอจาก
ผูอื่นที่ 5 - 7 ป
2. ดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องในดานกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการยื่นขออนุญาตหรือยื่นเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 เชน เช็คผังเมือง, ยื่นขออนุญาตตออบต.หรือ
เทศบาลในการขออนุญาตกอสรางอาคาร ยื่นขออนุญาตตอกรมธุรกิจพลังงานในการจัดตั้งสถานีบริการ เปนตน
แผนกบริหารจัดการสถานีบริการกาซ LPG
1. บริหารจัดการในการจัดหา จัดเก็บ จําหนายกาซ LPG ในสถานีบริการกาซ LPG
2. บริหารพื้นที่เชาในสถานีบริการกาซ LPG
3. จัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประจําวัน ประจําสัปดาห และประจําเดือน
• ระบบการบริหารจัดการ
ในการบริหารจัดการสถานีบริการ กลุมบริษัทมีแนวนโยบายที่จะใหความสําคัญในการดําเนินงาน 3 ดานหลัก คือ
ดานความปลอดภัย ดานการตรวจสอบปริมาณกาซ และดานการนําสงรายได
ดานความปลอดภัย
กลุมบริษัท ใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของสถานีบริการเปนหลัก ในกรณีที่บริษัททําการซื้อสถานีบริการ
จากบุคคลอื่น TG จะมอบหมายให RE เขาไปทําการตรวจสอบระบบความปลอดภัยตางๆ ของสถานีบริการอยาง
ละเอี ย ด พร อ มทั้ ง ประเมิ น อายุ ใ ช ง านคงเหลื อ และหากต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบท อ ก า ซ หรื อ อุ ป กรณ ใ ดๆ จะ
มอบหมายให TT เปนผูดําเนินการ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาสถานีบริการมีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอ ตลอดจนมี
นโยบายที่จะทําประกันสถานีบริการ ใหเหมาะสมและเพียงพอตอความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดานการตรวจสอบปริมาณกาซที่จัดเก็บ และจําหนาย
กลุมบริษัท มีแนวทางที่จะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเดียวกันที่ใชที่คลังจัดเก็บกาซที่จ.พิจิตร และที่จ.
ปทุมธานี มาใชกับสถานีบริการ ซึ่งจะทําใหสามารถตรวจสอบปริมาณกาซที่จัดเก็บอยูที่ถังเก็บกาซ ณ สถานีบริการ
และที่จายออกในเพื่อจําหนายแตละวันได นอกจากนั้น โดยลักษณะการประกอบธุรกิจสถานีบริการนั้น โดยทั่วไปจะมี
การสั่งกาซเพิ่มทุกๆ 2-3 วัน ซึ่งกลุมบริษัท จะมอบหมายใหพนักงานขนสงกาซ ของ GG ทําการตรวจสอบปริมาณ
กาซทางกายภาพ ณ จุดจัดเก็บประกอบดวย เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาปริมาณกาซที่แสดงในระบบและที่จัดเก็บจริงนั้น มี
ยอดที่สอดคลองกัน
ดานการนําสงรายได
จากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในเรื่องการตรวจสอบปริมาณกาซที่จัดเก็บ ณ สถานีบริการ และที่หัวจาย
นั้น ทําใหสามารถทราบขอมูลรายไดที่จําหนายที่เกิดขึ้นในแตละวันและตรวจสอบกระทบการนําสงรายได โดยกลุม
บริษัทมีแนวนโยบายที่จะใหนําสงรายไดตามกําหนดเวลาที่จะระบุ เชน ทุกวัน หรือทุก 2 วันทําการ ขึ้นอยูกับยอด
จําหนายของแตละสถานีบริการ
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2. โรงบรรจุกาซ
กลุมบริษัทอยูระหวางการพิจารณาลงทุนกอสรางสวนตอขยายเพื่อใชในการตอระบบบรรจุกาซที่คลังจัดเก็บกาซ
ของบริษัท ที่จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลวหากกอสรางโรงบรรจุกาซจะใชเงินลงทุนประมาณ 30 – 35 ลานบาท อยางไร
ก็ตาม หากกอสรางในลักษณะสวนตอขยายของคลังจัดเก็บกาซจะใชเงินลงทุนไมเกิน 5-7 ลานบาท ทําใหกลุมบริษัท
เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังกลาวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใหแกคลังจัดเก็บกาซ โดยกลุมบริษัทกําหนดลูกคา
กลุมเปาหมายในระยะแรก คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง ทั้งในสวนของโรงงานและรานอาหารของโรงงาน
เปนหลักโดยยังมิมุงเนนภาคครัวเรือน เพื่อใหสามารถควบคุมและตรวจสอบปริมาณถังแกสไดโดยงาย อยางไรก็ตาม กลุม
บริษัทจะทําการพิจารณา ปริมาณความตองการใชกาซในพื้นที่ใกลเคียงคลังจัดเก็บกาซ จ.ปทุมธานีโดยละเอียดในชวง
ครึ่งปหลังของป 2558 เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนกอสรางสวนตอขยาย และระยะเวลาคุมทุนอีกครั้ง โดยคาด
วาหากทําการกอสรางคงสามารถเริ่มใชงานไดในชวงตนป 2559
ในสวนของ TT และ RE นั้น กลุมบริษัทมีแนวนโยบายที่จะขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังลูกคาในพื้นที่ภาค
ตะวันออก เชน ชลบุรี ระยอง เปนตน เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวถือเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งกลุมบริษัท
เล็ ง เห็น โอกาสในด า นงานระบบท อ อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง กลุ ม บริ ษัท ถื อ วา มี ค วามได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น เมื่ อ เที ย บกั บ
ผูประกอบการงานระบบทออุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางรายอื่น เนื่องจากอยูในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซและ
สามารถใหบริการไดในลักษณะครบวงจรทั้งการติดตั้งและการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาได
เพิ่มขึ้นเนื่องจากงานที่เกี่ยวเนื่องกับกาซนั้น โดยทั่วไปแลวลูกคามักจะใหความสําคัญกับความปลอดภัยเปนหลัก
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