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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท (หากสามารถขอจาก
บริษัทไดดวย) หรืออาจศึกษาขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษัทไดยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [•] – [•])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย: บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ: จัดหา จัดสง จัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว และใหบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และ
ทดสอบที่เกี่ยวเนื่องกับระบบกาซ
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ราคาเสนอขายตอประชาชน: [•] บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย: [•] บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว (par): 0.50 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value): [•] บาท/หุน
อัตราสวนราคาตอกําไร (P/E ratio): [•] เทา ซึ่งคํานวณจาก [•] โดยเมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระ
แลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 400 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [•] บาท
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: [•]
ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
หมวดธุรกิจ: ไมมี
เกณฑการเขาจดทะเบียน: เกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test)
วัตถุประสงคการใชเงิน :
ลงทุนในสถานีบริการ และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตาง ๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม
บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับความจําเปนในการ
ใชเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผานการบริหารจัดการของบริษัท และ
บริษัทยอย โดยสามารถจําแนกไดเปน 4 ธุรกิจหลัก คือ
1. การจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูประกอบกิจการ
เชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
2. การใหบริการขนสง ประกอบธุรกิจโดย บริษัท จี แกส โลจิสติกส จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการขนสงน้ํามันตาม
มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
3. การใหบริการติดตั้งระบบกาซรถยนตและระบบทอกาซอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
4. การใหบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ราชพฤกษ
วิศวกรรม จํากัด
โดยในป 2555 ครอบครัวตรีวรี านุวัฒน ไดมีการปรับโครงสรางของกลุมบริษัท โดยให บมจ. ทาคูนิ กรุป ถือหุนในบริษัทยอย
คือ บริษัท ทาคูนิไทย จํากัด บริษัท จีแกส จํากัด และบริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุน
ชําระแลวของแตละบริษัท เพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
รายชื่อผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน
1

กลุมครอบครัวนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
- นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
- นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
- นายฐากูร
ตรีวีรานุวัฒน
- นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
2 นายวิเชียร
ริมพณิชยกิจ
3 นางปราณี
ตรีวีรานุวัฒน
4 นางพรสินี
ตรีวีรานุวัฒน
5 นายวิชิต
ตรีวีรานุวัฒน
6 นางลักขณา
ตั้งสุขสันต
7 นายชัยรัตน
ตรีวีรานุวัฒน
8 นายพีระพันธ
ทนงศักดิ์
9 นางสาวนพวรรณ
รุงเรือง
10 ผูถือหุนรายยอย (IPO)
รวม

กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
240,000,000
80.00
75,616,000
25.21
50,615,600
16.87
88,200,400
29.40
25,568,000
8.52
18,000,000 6.00%
14,000,000 4.67%
8,000,000 2.67%
6,000,000 2.00%
4,000,000 1.33%
4,000,000 1.33%
4,000,000 1.33%
2,000,000 0.67%
300,000,000 100.00
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ภายหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
240,000,000
60.00
75,616,000
18.90
50,615,600
12.65
88,200,400
22.05
25,568,000
6.39
18,000,000 4.50%
14,000,000 3.50%
8,000,000 2.00%
6,000,000 1.50%
4,000,000 1.00%
4,000,000 1.00%
4,000,000 1.00%
2,000,000 0.50%
100,000,000
25.00
400,000,000 100.00

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
1.นายวิศิษฎ อัครวิเนค
2.นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
3.นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
4.นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน
5.นายเจริญ
ประจําแทน
6.นายธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ
7.นายชูพงศ ธนเศรษฐกร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

สัดสวนและโครงสรางรายได
โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ
ป 2554
ลานบาท
รอยละ
จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
บริการขนสง
บริการติดตัง้ ระบบกาซและ
จําหนายอุปกรณ
บริการตรวจสอบความ
ปลอดภัย
รวมรายไดจากการขาย/บริการ

ป 2555
ลานบาท
รอยละ

ป 2556
ลานบาท
รอยละ

TG
GG
TT

655.42
4.18
258.89

69.19
0.44
27.33

901.01
11.77
142.05

82.47
1.08
13.00

1,087.10
9.73
74.77

89.90
0.80
6.18

RE

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

สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนาย
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
5. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
6. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
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สรุปฐานะทางการเงิน
สินทรัพยรวม (ลานบาท)
หนี้สินรวม (ลานบาท)
สวนของผูถือหุน (ลานบาท)
รายไดจากการขายและบริการ (ลานบาท)
ตนทุนขายและบริการ (ลานบาท)
กําไรขั้นตน (ลานบาท)
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

ป 2554
399.99
185.60
211.55
947.30
867.11
80.19
31.57
24.81
0.25
0.89
6.20
11.73

ป 2555
436.23
262.89
173.34
1,092.47
1,002.38
90.09
36.94
27.62
0.11
1.52
6.61
14.35

ป 2556
374.75
152.90
221.85
1,209.21
1,125.55
83.66
35.84
28.55
0.10
0.69
7.04
14.45

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดหลักของการประกอบธุรกิจระหวางป 2554 – 2556 มาจากการจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวเปนหลักในสัดสวนเกิน
กวารอยละ 90 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว เปน ธุรกิจในลักษณะการ
ซื้อมาจําหนายไป ซึ่งมีอัตราการทํากําไรในระดับที่ไมสูงมากนัก สงผลใหเมื่อพิจารณาในสวนของผลกําไรแลว ธุรกิจทั้ง 3
สวนมีการทํากําไรในสัดสวนที่ใกลเคียงกันเมื่อพิจารณาถึงการทํากําไรในเชิงภาพรวมของกลุมบริษัท
ทั้งนี้ ในป 2554 – 2556 กลุมบริษัทมีในป 2554 – 2556 รายไดจากการขายและบริการของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จาก 947.30 ลานบาท เปน 1,092.47 ลานบาท และ 1,209.21 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเทากับรอยละ 15.32
และรอยละ 10.69 ในป 2555 และ 2556 ตามลําดับ และมีกําไรสุทธิเทากับ 24.81 ลานบาท 27.62 ลานบาท และ 28.55
ลานบาทตามลําดับ
ในสวนของโครงสรางของทรัพยสินของกลุมบริษัทนั้น กลุมบริษัทมีการเติบโตของสินทรัพยอยางตอเนื่องตลอดระหวางป
2554 – 2556 โดยสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 399.99 ลานบาท 436.23 ลานบาท และ 374.55
ลานบาทในชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ ทั้งนี้การขยายตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพยของกลุมบริษัทมาจากการลงทุนในสินทรัพย
ถาวรของกลุมบริษัทเปนการลงทุนในสวนของคลังจัดเก็บกาซ และรถขนสงเปนหลัก ซึ่งสงผลใหสินทรัพยรวมของกลุม
บริษัท มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในสวนของโครงสรางของทุนนั้น กลุมบริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจากเงินกูยืม
ระยะยาวจากธนาคารพาณิชยเพื่อใชในการกอสรางคลังสินคา และจัดหารถขนสงเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยถาวรของกลุมบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ: นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน หมายเลขโทรศัพท 02-455-2888
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