บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 รายละเอียดทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31ธันวาคม2556กลุมบริษัทมีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
รายการ
1. ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน
1.1 ทีด่ ิน 2 แปลง ที่ ต.บานปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
พื้นที่รวม 7 ไร
การใชงาน : กอสรางคลังเก็บกาซ
1.2 ที่ดิน 17 แปลง ที่ซ.นาวีเจริญทรัพย ถ.กาญจนาภิเษก
แขวงบางแค เขตบางแค กทม
การใชงาน : ที่ตั้งสํานักงานใหญของกลุมบริษัท และ
พื้นที่ใหเชา
1.3 ที่ดิน1 แปลงที่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
พื้นที่รวม6 ไร 9/10 ตารางวา
รวมที่ดิน
2. อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
2.1 คลังเก็บกาซจ.ปทุมธานี
2.2 อาคาร 6 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินรายการ 1.2 ซึ่งใชที่ตั้ง
สํานักงานใหญ และเปนพื้นที่ใหเชา
รวมอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
3. ถังบรรจุแกสและอุปกรณแกส
4. เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณสํานักงาน
5. ยานพาหนะ
5.1 เพื่อใชในการขนสง
จํานวน 33 คัน
- ความจุ 5 ตัน จํานวน 8 คัน
- ความจุ 8 ตัน จํานวน 14 คัน
- ความจุ 15 ตัน จํานวน 11 คัน
5.2 เพื่อใชภายในการดําเนินงาน

กรรมสิทธิ์

มูลคาทาง
บัญชี

ภาระผูกพัน

TG

25.70

ไมมี

TT

44.60

GG

6.85

ที่ดิน 8 แปลง
ค้ําประกันเงินกู TT TG
GG RE รวม 151.78 ลาน
บาท
ไมมี

77.15
TG
TT

11.12
21.68

ไมมี
ค้ําประกันเงินกู
TT TG GG RE
รวม 151.78 ลานบาท

32.80
32.51
6.45

ไมมี
ไมมี

GG

34.02

ค้ําประกันเงินกูของ GG

TG/TT/GG/

7.71

TG
TG/TT/GG/
RE
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บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายการ

กรรมสิทธิ์

มูลคาทาง
บัญชี

ภาระผูกพัน

RE
รวมยานพาหนะ
6. งานระหวางกอสราง
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ

TG

40.32
26.75
215.98

5.2 เครื่องหมายการคา
บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

กับกรมสํานักงานเครื่องหมายทางการคา กรมทรัพยสินทางปญญา

5.3 ใบอนุญาตและสัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
• ใบอนุญาตที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจ
บริษัท
ผูออก
วันที่ออก
วันที
ใบอนุญาต
หมดอายุ
TG
กรมธุรกิจ
17 ก.ย.53
พลังงาน

สาระสําคัญของใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตเปนผูคาน้ํามันตามมาตรา 7
- อนุญาตใหเปนผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณการคาเกินกวา 50,000
เมตริกตันตอป
- มีหนาที่
1. ชําระคาธรรมเนียมรายป
2. ยื่นแบบแสดงปริมาณการคาน้ํามันประจําป
- กอนทําการคาไมนอยกวา 45 วันโดย
ระหวางปสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การคาได
- นําสงบัญชีถึงปริมาณ ที่ซื้อ ผลิต ไดมา
จําหนายไปแลว และที่คงคาง รวมทั้ง
สถานที่เก็บ ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
- ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน นําสงแผนการ
นําเขา ซื้อ กลั่น ผลิต ในชวง 3 เดือนถัดไป
3. สํารองน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตรารอยละ 1 ของปริมาณ
การคาที่ไดยื่นขอความเห็นชอบ โดยในแตละวันตอง
ไมต่ํากวารอยละ 70 ของปริมาณน้ํามันที่ตองสํารอง

สวนที่ 2.2/5หนา3

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท

TT

ผูออก
ใบอนุญาต

วันที่ออก

วันที
หมดอายุ

กรมธุรกิจ
พลังงาน

13 พ.ย. 56

31 ธ.ค.57

การนิคม
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย

1 ก.พ. 55

31 ธ.ค.59

อบต.บาน
ปทุม
กระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานัก
วิศวกรรม
ความ
ปลอดภัย
กรมขนสง
ทางบก

25 พ.ค. 55

23 มิ.ย.54

6 ม.ค.57
5 มี.ค.55

25 ม.ค.60
4 มี.ค.58

สาระสําคัญของใบอนุญาต
และเฉลี่ยทั้งเดือนตองไมต่ํากวาอัตราที่ตองสํารอง
4. นําสงเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตามประเภทการ
จําหนายตามอัตราที่กําหนดเปนงวดรายเดือน
ภายใน 60 วันนับจากสิ้นเดือน
2. ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังกาซปโตรเลียมเหลว
(ธพ.ก.2)
3. บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการคลังกาซ
ปโตรเลียมเหลวที่คลังกาซ
เลขที่ 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร .นครสวรรคพิษณุโลก ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
อนุญาตใหใชถังเก็บกาซและจายกาซปโตรเลียมเหลว จํานวน
10 ถัง แตละถังไดรับการจดทะเบียนโดยมีหมายเลขถังเรียงกัน
ตั้งแตหมายเลข ธพ.1-142/54 ถึง ธพ.1-51/54 ซึ่งเก็บกาซ
ปโตรเลียมเหลวไดทั้งสิ้นจํานวน 2,001,380 ลิตร โดยแตละถัง
ถูกกําหนดวันทดสอบครบวาระครั้งตอไปวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
4. หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินและประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม กนอ01/2
5. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร
6. ใบแจงการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
7. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
8. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

1. หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง :
สําหรับเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงประเภท กาซธรรมชาติอัด
ดีเซล และเบนซิน
2. หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง :
สําหรับเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงประเภท กาซปโตรเลียม

สวนที่ 2.2/5หนา4

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ผูออก
ใบอนุญาต
สํานักงาน
ขนสง

วันที่ออก

4 ก.พ.54
16 มี.ค.55

วันที
หมดอายุ
7 ก.พ.57
18 มี.ค.58

.
สมุทรปราการ

GG

RE

กระทรวง
อุตสาหกรรม
สํานักการ
ขนสงสินคา
กรมการขนสง
ทางบก
กรมธุรกิจ
พลังงาน

กรมธุรกิจ
พลังงาน

4 ก.พ.57
11 พ.ค.53

1 มิ.ย. 54

10 พ.ค.58

31 พ.ค. 57

สาระสําคัญของใบอนุญาต
เหลว และเบนซิน
3. หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง :
สําหรับเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงประเภท กาซธรรมชาติอัด
ดีเซล และเบนซิน
4. หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูติดตั้งสวนควบและ
เครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลวเปน
เชื้อเพลิง
5. ใบรับแจงการประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.2)
1. ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางดวยรถที่ใชใน
การขนสงดวยสัตวหรือสิ่งของ (ขส.บ. 12 ง.)

2. ใบรับแจงเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง (นพ. 110)
ไดแจงเปนผูขนสงน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แหง
พ.ร.บ. การคาน้ํามัน
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
(ธพ.ก. 2)
ใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนสงกาซปโตรเลียมเหลว
จํานวน 7 ใบ ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานออกใหแกบริษัท จี
แกส โลจิสติกส จํากัด เพื่อแสดงวาบริษัทเปนผูไดรับ
อนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
4. ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ (ป.ล.2)
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซที่ใหประกอบกิจการ
บรรจุกาซเพื่อการจําหนาย ขาย หรือการใชเอง จากถัง
ขนสงกาซลงในถังเก็บและจายกาซโดยยานพาหนะขนสง
ทางบก ซึ่งบริษัทไดรับอนุญาตจํานวน 26 ใบ ระบุตาม
ทะเบียนรถยนต และเลขที่ถังขนสง
1 ใบรับรองเปนผูทดสอบและผูตรวจสอบประเภท 1 (ร1)
- บริษัทไดใบรับรองการประกอบธุรกิจเปนผูทดสอบ

สวนที่ 2.2/5หนา5

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ผูออก
ใบอนุญาต

วันที่ออก

วันที
หมดอายุ

สาระสําคัญของใบอนุญาต

กรมธุรกิจ
พลังงาน
กรมธุรกิจ
พลังงาน

23 มี.ค.55

22 มี.ค.58

2

25 มี.ค.54

24 มี.ค.57 3
(อยูระหวาง
ตอ
ใบอนุญาต)

กรมธุรกิจ
พลังงาน

27 มิ.ย.56

26 มิ.ย.59

4

กรมธุรกิจ
พลังงาน
กรมการขนสง
ทางบก

26 ก.พ.56

25 ก.พ.61

5

20 ก.ค. 56

25 ก.พ. 61

6

กรมการขนสง
ทางบก

20 ก.ค. 55

19 ก.พ. 58

7

กรมการขนสง
ทางบก

9 มี.ค.54

13 พ.ค. 57

8

และตรวจสอบสภาพคุณภาพมาตรฐานของภาชนะ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว และตรวจสอบระบบทอ
กาซ อุปกรณตางๆ และสภาพความเรียบรอยของ
การติดตั้งระบบทอกาซและอุปกรณตางๆ
- โดยมีการแจงชื่อหัวหนาควบคุมการทดสอบ 8 ทาน
วิศวกรทดสอบ 3 ทานและผูชํานาญการทดสอบ
กรรมวิธีไมทําลายสภาพเดิม
ใบรับรองผูตรวจสอบระบบไฟฟาสถานที่ใชกาซธรรมชาติ
(ประเภทนิติบุคคล) (สธช./ฟ2/1)
ใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใชแกส
ธรรมชาติ (ประเภท 1) (สธช./ร2/1)
- มีหนาที่สงรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
ใหแกกรมธุรกิจพลังงานภายใน 7 วันทําการนับแต
วันทดสอบเสร็จสิ้น
ใบรับรอง เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบ
และตรวจสอบถังแกสและจายกาซ ถังขนสงกาซ ระบบ
ทอกาซและอุปกรณกาซธรรมชาติ (ธช./ร.1)
หนังสือรับรอง เรื่องการเปนผูฝกอบรมบุคลากรเฉพาะที่
รับผิดชอบดูแลสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (ธพ.กฝ.2)
หนังสือการใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณและสวนควบของรถที่ใชในการขนสงที่ใช
กาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง
- กรมขนสงทางบกไดอนุญาตใหแกบริษัท โดยระบุชื่อ
วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบจํานวน 4 ทาน
หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบสวน
ควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว
เปนเชื้อเพลิง
- กรมขนสงทางบกไดอนุญาตใหแกบริษัท โดยระบุชื่อ
วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบจํานวน 4 ทาน
หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณและสวนควบและการติดตั้งเครื่องอุปกรณ
และสวนควบของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง

สวนที่ 2.2/5หนา6

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ผูออก
ใบอนุญาต

วันที่ออก

วันที
หมดอายุ

สาระสําคัญของใบอนุญาต
-

กรมการขนสง
ทางบก

9 มี.ค.54

13 พ.ค. 57

สภา
วิศวกรรม

10 เม.ย.56

9 เม.ย.57

กรมขนสงทางบกไดอนุญาตใหแกบริษัท โดยระบุชื่อ
วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบจํานวน 4 ทาน
9 หนังสือใหความเห็นชอบการเปนผูตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณและสวนควบและการติดตั้งเครื่องอุปกรณ
และสวนควบของรถที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง
- กรมขนสงทางบกไดอนุญาตใหแกบริษัท โดยระบุชื่อ
วิศวกรผูทําการตรวจและทดสอบจํานวน 4 ทาน
10 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

• สัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัท

คูสัญญา

วันที่เริ่มตน

วันที
หมดอายุ

TG

การนิคม
อุตสาหกรรม
แหงประเทศ
ไทย

1 ก.พ. 55

20 ก.ย.77

อายุสัญญา 2. สัญญาซื้อขายกาซปโตรเลียมเหลว (ทางบก)
1 ป
TGทําสัญญาซื้อขายกาซปโตรเลียมเหลว (ทางบก) กับผูคา
มาตรา 7 จํานวน 2 ราย โดยมีเงื่อนไขตองวางหลักประกันตาม
วงเงินซื้อขายเปนมูลคา 40 ลานบาทและ 10 ลานบาท

จํานวน 2
ราย

ผูคามาตรา 7

1. สัญญาเชาพื้นที่
TG ทําการที่เชาดินแปลงเลขที่ 2G-6 เนื้อที่ประมาณ 8 ไร 2
งาน 56.60 ตารางวาจากการนิคมฯ โดยมีอัตราคาเชา
394,484.48 บาท ตอป โดยชําระทุกวันที่ 5 กุมภาพันธ ทุกป

ผูคามาตรา 7

บริษัท ไทย
แกส คอร
ปอเรชั่น
จํากัด

สาระสําคัญของสัญญา

28 ก.พ.56

27 ก.พ.59

3. สัญญามอบหมายเก็บสํารองกาซปโตรเลียมเหลวแทนกัน
4. สัญญาเชาพื้นที่คลังเก็บกาซปโตรเลียมเหลว
-

TG ทําหนาที่เก็บสํารองกาซปโตรเลียมเหลวในอัตรา
1,650 บาทตอเมตริกตันตอเดือน

-

TG ใหเชาพื้นที่เก็บกาซรวม 5 ถังคความจุรวม 500
เมตริกตัน ที่คลังเก็บกาซ จ.พิจิตร โดยคิดอัตราคาเชา
5,000 บาทตอเดือน

อายุสัญญา 5. สัญญาใหบริการใชคลังเพื่อขนถายกาซปโตรเลียมเหลว
1 ป
ระหวางกัน (ทางบก)
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บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

บริษัท

คูสัญญา

วันที่เริ่มตน

วันที
หมดอายุ

สาระสําคัญของสัญญา
TG ใชบริการคลังเก็บกาซของผูคามาตรา 7 รายหนึ่งในการพัก
กาซ หรือเปลี่ยนถายรถขนสงกาซ โดยกําหนดคาบริการเปน
ราคาตอกิโลกรัมตามปริมาณกาซ LPG

ผูคา มาตรา
7

อายุสัญญา 6. สัญญาใหบริการใชคลังเพื่อขนถายกาซปโตรเลียมเหลว
1 ป
ระหวางกัน (ทางบก)
7. สัญญายืมกาซปโตรเลียมเหลว
TG ใชบริการคลังเก็บกาซของผูคามาตรา 7 รายหนึ่งในการพัก
กาซ หรือเปลี่ยนถายรถขนสงกาซ โดยกําหนดคาบริการเปน
อัตราตอกิโลกรัมตามปริมาณกาซ LPG
ผูคามาตรา 7 รายดังกลาว สามารถยืมกาซ LPG ของ TG ได
โดยมีการกําหนดคาบริการเปนราคาตอกิโลกรัม และตองทํา
การคืนภายใน 48 ชั่วโมง
อยางไรก็ตาม บริษัทไมเคยมีการใชบริการคลังกาซและใหยืม
กาซปโตรเลียมเหลวกับคูสัญญารายดังกลาว

TT

จินดา วิวัฒ
รางกูล

4 ม.ค.57

3 ม.ค.58

1. สัญญาเชาพื้นที่เพื่อเปนสํานักงานสาขาของบริษัท
TT ทําการเชาบานเลขที่ 547 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ในอัตราคาเชา 5,000 บาทตอ
เดือน

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและการบริหารงานในบริษัทยอยและกิจการรวมคาของบริษัทยอย
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชนกับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดย
การลงทุนในบริษัทยอยบริษัทจะตองมีอํานาจควบคุมหรือกําหนดนโยบายบริหาร สวนในบริษัทรวมจะตองมีสิทธิในการสง
ตัวแทนของบริษัทเขารวมในการเปนกรรมการตามสัดสวนการถือหุน
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