บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศนและเปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท
กลุม บริ ษัท ประกอบธุ รกิจ จํา หน า ยก า ซปโ ตรเลีย มเหลวและธุ รกิ จที่เ กี่ ย วเนื่อ งอื่น ๆ ทั้ ง นี้ กลุ ม บริ ษั ท ได กํา หนด
วิสัยทัศน และเปาหมายในการดําเนินงาน เพื่อการขยายตัวและเติบโตในอนาคตไวดังนี้
วิสัยทัศน
กลุมบริษัทกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวม โดยจะมีการขยายตัวและเติบโตไปพรอมกันทุก
บริษัทในกลุม และประกอบธุรกิจในลักษณะที่สามารถเกื้อหนุนกันได โดยเนนการการทําธุรกิจในลักษณะครบวงจร
แกลูกคาแตละราย ทั้งการจําหนายกาซ การใหบริการติดตั้งระบบกาซ การใหบริการตรวจสอบ ทดสอบและให
คําปรึกษาทางดานวิศวกรรมระบบกาซเพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุด ตลอดจนเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับ
ลูกคา รวมทั้งเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาใหมไปพรอมกัน
ทั้งนี้ กลุมบริษัทกําหนดเปาหมายที่จะเปนอยูระดับแนวหนาของกลุมผูประกอบการในขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ธุรกิจจําหนายกาซ ทั้งในสวนของกาซปโตรเลียมเหลว LPG รวมถึงขยายการประกอบธุรกิจไปในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบกาซ NGV เพิ่มขึ้น
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
•

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) : TG

TG กําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ที่จะขยายไปยังธุรกิจปลายน้ําเพิ่มขึ้น เพื่อเขาถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย ซึ่งจะ
นอกจากจะทําให TG มีการใหบริการในลักษณะครบวงจรเพิ่มขึ้น ยังเปนการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทอีกดวย ทั้งนี้ TG มีเปาหมายที่จะจัดตั้งจะจัดตั้งสถานีบริการน้ํามันเพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคโดยตรง โดย
คาดวาจะมีสถานีบริการเปนของตนเองอยางนอย 3 แหง ภายใน 1 ป และเพิ่มขึ้นเปน 10 แหงภายใน 3 ป และเพิ่ม
เปน 20 แหงภายใน 5 ป รวมทั้ง กลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะจัดสรางโรงบรรจุ เพื่อทําการบรรจุแกสเพื่อจําหนายใหแก
โรงงานอุตสาหกรรม
•

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด : TT

TT กําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะมุงเนนไปยังการใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในสวนของทอกาซ LPG ซึ่งปจจุบันภาครัฐมีการขยายการควบคุมและกําหนดมาตรฐานในการติดตั้งและระบบความ
ปลอดภัยไปยังกลุมผูใชกาซ LPG เปนเชื้อเพลิงในการหุงตมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําให TT มีฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง TT มี
แนวทางที่จะขยายเขาสูการใหบริการติดตั้งระบบทอกาซอุตสาหกรรมในสวนของทอกาซ NGV ซึ่งปจจุบันเปนระบบ
เชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจใหมีการขยายตัวและการเติบโตใน
อนาคตอยางตอเนื่อง
•

บริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด : RE

RE กําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการประกอบธุรกิจไปยัง การใหบริการตรวจสอบในลักษณะ
NDT เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติ NGV และน้ํามัน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐที่มีการขยาย กฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสวนดังกลาว รวมทั้งจะมุงเนนการใหบริการในลักษณะ
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การอบรม เรื่อง การทดสอบ และตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณ
ในการประกอบธุรกิจของ RE ใหมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกดวย
•

บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด : GG

GG กําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยจะขยายการใหบริการไปยังลูกคานอกกลุมบริษัทเพิ่มขึ้น จากปจจุบัน
มุงเนนการใหบริการแก TG เปนหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได รวมทั้ง จะพิจารณาโอกาสและความ
เปนไปไดในการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ NGV เพิ่มขึ้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน เขาสูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับกาซปโตรเลียมเหลวตั้งแตป 2538 โดยกอตั้งบริษัท ราช
พฤกษ วิศวกรรม จํากัด (“RE”) เพื่อใหบริการที่เกี่ยวของกับการทดสอบและตรวจสอบทางดานวิศวกรรมแกสถานี
บริการกาซ LPG ตอมาไดขยายขอบเขตในการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบกาซ และ
เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในธุรกิจดังกลาว โดยจัดตั้ง บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”) ขึ้นในป 2545 เพื่อ
จํ า หน า ยอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบก า ซ ต อ มาได ข ยายการประกอบธุ ร กิ จ ไปยั ง บริ ก ารติ ด ตั้ ง ระบบท อ ก า ซ
อุตสาหกรรมและระบบกาซรถยนตอีกดวย
นอกจากนั้น ในชวงป 2543 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ในการใหบริการขนสงกาซ
ปโตรเลียมเหลว จึงไดจัดตั้งบริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด (“GG”) ขึ้นเพื่อใหบริการขนสงแกสใหแก บริษัท เชฟรอน
(ประเทศไทย) จํากัด เนื่องจาก ณ ขณะนั้น บริษัทดังกลาวมีนโยบายยกเลิกหนวยงานขนสงภายในองคกรโดยใชการ
วาจางจากบุคคลภายนอกทดแทน จากการดําเนินธุรกิจรวมกับเชฟรอน ทําใหกลุมบริษัท เล็งเห็นโอกาสในการทํา
ธุรกิจคากาซปโตรเลียมเหลว และในป 2550 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน จึงไดจัดตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “TG”) เดิมชื่อ “บริษัท แคปปตอล จี” ขึ้น เพื่อประกอบกิจการคากาซปโตรเลียมเหลว (Liquid
Petroleum Gas หรือกาซ LPG) โดยใชเครื่องหมายการคา “แชมปเปยน แกส” ตอมาไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลวอยางตอเนื่องเพื่อใชในการขยายการประกอบธุรกิจ และใน 2553 บริษัทยื่นขอใบอนุญาตเปนผูประกอบ
กิจการคา น้ํา มัน เชื้อ เพลิงตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญ ญัติการคา น้ํา มันเชื้ อ เพลิ ง พ.ศ. 2543 เพื่ อ ใหสามารถ
จําหนายกาซ LPG ใหกับสถานีบริการไดโดยตรง และไดเริ่มจําหนายกาซในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในป 2554 บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด กอสรางคลังเก็บกาซ LPG ขนาดบรรจุ 1,000 ตันบนพื้นที่ 8 ไรในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิจิตร เพื่อเปนคลังสํารองกาซ LPG ตามกฎหมายและเปนจุดกระจายกาซ
LPG ไปยังลูกคาในจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง ซึ่งทําใหกลุมบริษัทมีการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้นจาก
เดิม
ในป 2555 บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด ไดกอสรางคลังเก็บกาซ LPG แหงที่ 2 บนพื้นที่ของบริษัทขนาด 7 ไรในจังหวัด
ปทุมธานี เพื่อรองรับการเติบโตของกลุมบริษัทในอนาคต โดยมีเปาหมายที่จะใชเปนจุดกระจายกาซ LPG ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคลังกาซแหงที่ 2 นี้จะสามารถบรรจุกาซได 400 ตัน ปจจุบันดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จและอยูระหวางการขออนุญาตเปดใชงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้น ในป 2555 กลุมบริษัทไดทําการปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อเตรียมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ โดย บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด ไดออกหุนเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนจากผูถือหุนเดิม ซึ่งไดแก ครอบครัวตรีวีรา
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นุวัฒน โดยครอบครัวตรีวีรานุวัฒน ทําการชําระคาหุนเพิ่มทุนดวยหุนของบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จี
แกส โลจิสติกส จํากัด และ บริษัท ราชพฤกษ วิศวกรรม จํากัด ที่แตละทานถืออยู ทําใหภายหลังการปรับโครงสราง
แลว บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด ไดถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของแตละบริษัท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาไดดังนี้
ป
ป 2553

ป 2554

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
พ.ค เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปน 50 ลานบาท เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบกิจการ
. คาน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ การคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และเริ่ม
จําหนายกาซ LPG ไปยังสถานีบริการทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ม.ค ยายสํานักงานใหญมายัง 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบาง
. แค กรุงเทพฯ
ก.ย. กอสรางคลังเก็บกาซ LPG ขนาด 1,000 ตัน ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง จังหวัด
พิจิตร และขยายการจัดจําหนายกาซ LPG ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง
:

ป 2555

ป 2556
ป 2557

ส.ค เริ่มกอสรางคลังกาซที่ จ. ปทุมธานี
.
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทเปน 130 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางทางธุรกิจของ
กลุมบริษัทซึ่งอยูภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยการออกหุนเพิ่มทุนเพื่อเปนการจายชําระการซื้อหุน
ของ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด บริษัท ราชพฤกษ วิศวกรรม
จํากัด จากครอบครัวตรีวีรานุวัฒน เพื่อรวมเขาเปนบริษัทยอยภายใตการควบคุมเดียวกัน
นอกจากนั้น ในการปรับโครงสรางของกลุมธุรกิจ ผูถือหุนของบริษัทไดทําการขายหุนในสถานีบริการ
กาซ และโรงบรรจุ กา ซซึ่งตนเองถือครองอยู ใหแก ผูถือ หุนเดิมของบริษัท ดัง กล าวเพื่อขจัดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
ธ.ค. เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเปน 150 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนในการดําเนินงานของ และ
ซื้อรถขนสงกาซของบริษัทยอย
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาทตอหุนเปน 0.50 บาทตอหุน
และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท (400 ลานหุน) เพื่อเตรียมเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 100 ลานหุนใหแกประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ณ 25 เมษายน 2557 กลุมบริษัทมีโครงสรางการถือหุนดังนี้
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
(“TG”)
ทุนชําระแลว 150 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG
99.99%
บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด
(“TT”)
ทุนชําระแลว: 50 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจติดตั้ง
ระบบกาซ LPG และ NGV

99.99%
บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด
(“GG”)
ทุนชําระแลว: 15 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจขนสงกาซ LPG

99.99%
บริษัท ราชพฤกษ วิศวกรรม จํากัด
(“RE”)
ทุนชําระแลว: 20 ลานบาท
ดําเนินธุรกิจตรวจสอบทางวิศวกรรมโดย
ไมทําลาย (NDT)

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานขอแตละบริษัทดังนี้
1) บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TG”)
กอตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายกาซ LPG โดยเปนผูประกอบกิจการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งสามารถจัดจําหนายกาซ
LPG ใหกับสถานีบริการและโรงบรรจุกาซได ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 150 ลานบาท
2) บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
กอตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 ดําเนินธุรกิจติดตั้งระบบกาซ LPG/NGV ในรถยนต และติดตั้งระบบทอ
กาซ LPG สําหรับอุตสาหกรรม และมีสถานบริการติดตั้งกาซรถยนตที่สํานักงานใหญของบริษัทบนถนน
กาญจนาภิเษก ปจจุบัน TT มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50 ลานบาท
3) บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด (“GG”)
กอตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2543 ดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซ LPG ทางรถยนต โดยไดรับอนุญาตใหเปนผู
ขนสงน้ํามันตามาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติผูคาน้ํามัน พ.ศ. 2543 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 15
ลานบาท
4) บริษัท ราชพฤกษ วิศวกรรม จํากัด (“RE”)
กอตั้งเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2538 ดําเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบดานความปลอดภัยทางวิศวกรรม
ดวยเทคนิคไมทําลาย (Non-Destructive Testing) โดยมุงเนนการตรวจสอบระบบกาซในโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานีบริการ และยานยนตเปนหลัก ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท
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โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ

จําหนายกาซ
ปโตรเลียมเหลว
บริการขนสง
บริการติดตัง้ ระบบ
กาซและจําหนาย
อุปกรณ
บริการตรวจสอบ
ความปลอดภัย
รวมรายไดจากการ
ขาย/บริการ

TG

ป 2554
ลานบาท รอยละ
655.42
69.19

ป 2555
ลานบาท รอยละ
901.01
82.47

ป 2556
ไตรมาส 1 ป 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1,087.10
89.90
234.39
89.38

GG
TT

4.18
258.89

0.44
27.33

11.77
142.05

1.08
13.00

9.73
74.77

0.80
6.18

5.21
13.39

1.99
5.11

RE

28.81

3.04

37.64

3.45

37.61

3.11

9.25

3.52

947.30

100.00

1,092.47

100.00

1,209.21

100.00

262.24

100.00

1.4 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
ภายหลังการปรับโครงสรางกลุมบริษัทในป 2555 ทําใหกลุมบริษัทและผูถือหุนใหญไดแก ครอบครัวของคุณประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน ไมมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรืออาจแขงขันกับบริษัทได โดยในอดีตครอบครัวของผูถือหุนใหญ
มีการประกอบธุรกิจในสถานีบริการกาซ และโรงบรรจุกาซ ไดแก บริษัท มิดเดิลจี จํากัด บริษัท แพรกษา จํากัด บริษัท วัง
วิจิตร จํากัด และ บริษัท ไพโอเนียร ปโตรเลียม จํากัด รวมกับพี่นองและเพื่อนโดยเปนผูถือหุนสวนนอย อยางไรก็ตาม ใน
การปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ ครอบครัวคุณประเสริฐไดขายหุนสามัญของบริษัทดังกลาวใหแกผูถือหุนหลักของแตละ
บริษัท เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นได นอกจากนั้น เพื่อปองกันมิใหมีการทําธุรกิจทับซอนระหวาง
ครอบครัวกับบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนอาจเหตุใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไดในอนาคต และเพื่อรักษาสิทธิ
ของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน โดยคุณประเสริฐ คุณกาญจนา คุณนิตา และ
คุณฐากูร ไดทําสัญญากับบริษัทวาแตละทานรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 จะไมประกอบธุรกิจ เปนพนักงาน
หรือเปนผูถือหุน ในธุรกิจที่แขงขันไดกับบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งไมประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซปโตรเลียมเหลว
กาซธรรมชาติ และน้ํามัน โดยสัญญานี้มีผลผูกพันจนกวาครอบครัวตรีวีรานุวัฒนทั้ง 4 ทานถือหุนรวมกันต่ํากวารอยละ 10
ของทุนชําระแลวของบริษัทและไมมีทานใดเปนผูบริหารของบริษัท
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