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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลสําคัญนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูล
สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษาขอมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูล
ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทไดยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่
website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : 6 – 8 สิงหาคม 2557)
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: 1.60 บาท/หุน
มูลคาการเสนอขาย: 160,000,000 บาท
การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว (par): 0.50 บาท/หุน
มูลคาตามราคาบัญชี (book value): 0.76 บาท/หุน
อัตราสวนราคาตอกําไร (P/E ratio): 25.54 เทา ซึ่งคํานวณจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสยอนหลัง
โดยเมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 400 ลานหุน (Fully
Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.063 บาท
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน:
P/E สูงสุด
P/E ต่ําสุด
P/E เฉลี่ย
บริษัท
(เทา)
(เทา)
(เทา)
บริษัท ปคนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
NA
NA
NA
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
11.13
7.39
8.95
บริษัท สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน)
140.14
9.64
21.38
ตลาดรอง: ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
หมวดธุรกิจ: ไมมี
เกณฑการเขาจดทะเบียน: เกณฑกําไรสุทธิ (Profit Test)
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บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

วัตถุประสงคการใชเงิน :
ลงทุนในสถานีบริการ และเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตาง ๆ ทั้งหมด อยางไรก็ตาม
บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับความจําเปนในการใช
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
กลุมบริษัทประกอบธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (“LPG”) และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ผานการบริหารจัดการของ
บริษัทและบริษัทยอย โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ธุรกิจหลัก คือ
1. ธุรกิจจัดหา จําหนายและขนสงกาซ LPG ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน) (“TG”) ซึ่งเปนผู
ประกอบกิจการเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 และบริษัท จี แกส
โลจิสติกส จํากัด (“GG”) ซึ่งเปนผูประกอบการขนสงน้ํามันตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
2. ธุรกิจบริการติดตั้งระบบกาซและจําหนายอุปกรณ ประกอบธุรกิจโดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จํากัด (“TT”)
3. ธุรกิจ บริการทดสอบและตรวจสอบดา นความปลอดภัยทางวิศวกรรม ประกอบธุรกิจ โดย บริษัท ราชพฤกษ
วิศวกรรม จํากัด (“RE”)
โดยในป 2555 ครอบครัวตรีวีรานุวัฒน ไดมีการปรับโครงสรางของกลุมบริษัท โดยให บมจ. ทาคูนิ กรุป ถือหุนในบริษัทยอย
คือ บริษัท ทาคูนิไทย จํากัด บริษัท จีแกส โลจิสติกส จํากัด และบริษัท ราชพฤกษวิศวกรรม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.99
ของทุนชําระแลวของแตละบริษัท เพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยแกประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
รายชื่อผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน
1

2
3
4
5

กลุมครอบครัวนายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน
- นายประเสริฐ
ตรีวีรานุวัฒน
- นางสาวนิตา
ตรีวีรานุวัฒน
- นายฐากูร
ตรีวีรานุวัฒน
- นางสาวกาญจนา
ริมพณิชยกิจ
นายวิเชียร
ริมพณิชยกิจ
นางปราณี
ตรีวีรานุวัฒน
นางพรสินี
ตรีวีรานุวัฒน
นายวิชิต
ริมพณิชยกิจ

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
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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
6.40
18,000,000
4.50
14,000,000
3.50
8,000,000
2.00
6,000,000
1.50

บริษัท ทาคูนิ กรุป จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผูถือหุน
6
7
8
9
10

นางลักขณา
นายชัยรัตน
นายพีระพันธ
นางสาวนพวรรณ
ผูถือหุนรายยอย (IPO)
รวม

ตั้งสุขสันต
ตรีวีรานุวัฒน
ทนงศักดิ์
รุงเรือง

กอนการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
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

ภายหลังการเพิ่มทุน
จํานวนหุน
รอยละ
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

ทั้งนี้ ผูถือหุนลําดับที่ 2 – 8 ซึ่งเปนญาติของคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ไมนับรวมเปน
กลุมครอบครัวคุณประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน เนื่องจากไมมีความเกี่ยวของตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และผูถือหุนดังกลาวมิไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร รวมถึงมิไดแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมในการโหวตใชสิทธิออกเสียงในในทิศทางเดียวกันแตอยางใด
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

หมายเหตุ: *นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถทางดานบัญชี
**จากการที่บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทในการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นในฐานะ
กรรมการอิสระของนายชูพงศ ธนเศรษฐกร ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการฝายวาณิชธนกิจชองบริษัทหลักทรัพย คันทรี่
กรุป จํากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ไดพิจารณาและมีมติวาการดํารง
ตําแหนงดังกลาวมิไดเปนการขัดขวางการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นอยางเปนอิสระของนายชูพงศ ธนเศรษฐกร และ
เห็นสมควรใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอไป
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สัดสวนและโครงสรางรายได
โครงสรางรายไดตามประเภทธุรกิจ
รายไดจากธุรกิจ
1. จัดหา จําหนายและขนสงกาซ LPG
- จัดหาและจัดจําหนายกาซ LPG
- บริการขนสง
2. บริการติดตั้งระบบกาซและจําหนายอุปกรณ
3. บริการตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
รวมรายไดจากการขาย/บริการ

ป 2554
ป 2555
ป 2556
ไตรมาส 1 /2557
ลาน
รอยละ
ลาน
รอยละ
ลาน
รอยละ ลาน รอยละ
บาท
บาท
บาท
บาท
659.60
69.63 912.78 83.55 1,096.83 90.71 239.60 91.37
TG 655.42
69.19 901.01 82.47 1,087.10 89.90 234.39 89.38
GG
4.18
0.44
11.77
1.08
9.73
0.81
5.21
1.99
TT 258.89
27.33 142.05 13.00
74.77
6.18 13.39
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

สรุปปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายตางๆ
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนาย
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
4. ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจไปยังสถานีบริการกาซ LPG และโรงบรรจุกาซ
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
6. ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
7. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
สรุปฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กําไรขั้นตน
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)

ป 2554
399.99
188.43
211.56
947.30
867.11
80.19
31.57
24.81
0.25
0.89
6.20
11.73
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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

หนวย : ลานบาท
ไตรมาส 1/2557
371.96
144.03
227.93
262.24
242.41
19.83
7.60
6.08
0.02
0.63
6.51
10.80
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คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
รายไดหลักของการประกอบธุรกิจระหวางป 2554 – 2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557 มาจากการจําหนายกาซปโตรเลียม
เหลวเปนหลักในสัดสวนประมาณรอยละ 69.19 – รอยละ 89.90 ของรายไดรวมของกลุมบริษัท ในชวง 3 ปที่ผานมาและ
ไตรมาสที่ 1 ป 2557 อยางไรก็ตาม ธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวเปนธุรกิจในลักษณะการซื้อมาจําหนายไป ซึ่งมีอัตรา
การทํากําไรในระดับที่ไมสูงมากนัก สงผลใหเมื่อพิจารณาในสวนของผลกําไรแลว ธุรกิจทั้ง 3 สวนมีผลกําไรในสัดสวน
ประมาณรอยละ 50 รอยละ 30 และรอยละ 20 ตามลําดับสําหรับป 2556 อยางไรก็ตาม สําหรับไตรมาส 1 ของป 2557 นั้น
ผลกําไรของบริษัทแตละธุรกิจมีสัดสวนประมาณรอยละ 90 รอยละ 2 และรอยละ 8 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมาจากการที่
รายไดของธุรกิจของ TT มีการปรับตัวลดลงอยางมากทําใหมีผลกําไรลดลง ในขณะที่ RE มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มบุคคลากรในสวนของสํานักงาน สงผลใหผลกําไรของ 2 ธุรกิจดังกลาวมีการปรับตัวลดลง
ในป 2554 – 2556 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 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 โดยการเติบโต
ของรายไดในชวงเวลาที่ผานมามีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวเปนหลัก จากการ
จําหนายเปนปริมาณที่เพิ่มขึ้น สําหรับไตรมาส 1 ของป 2557 กลุมบริษัทมีรายได และกําไรสุทธิเทากับ 262.24 ลานบาท
และ 6.08 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งปรับตัวลดงลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป 2556 ที่มีรายไดเทากับ 338.14 ลาน
บาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 9.56 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว
ซึ่งไดรับผลกระทบจากการเมืองทําใหการใชกาซในภาคขนสงลดลง ประกอบกับการลดลงของรายไดจากการติดตั้งระบบ
กาซรถยนตเปนหลัก ทําใหยอดขายและกําไรของบริษัทปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา
ในสวนของโครงสรางของทรัพยสินของกลุมบริษัทนั้น กลุมบริษัทมีการเติบโตของสินทรัพยอยางตอเนื่องตลอดระหวางป
2554 – 2556 และไตรมาส 1 ป 2557 โดยสินทรัพยรวมของกลุมบริษัทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 399.99 ลานบาท 436.23
ลานบาท และ 374.55 ลานบาทและ 371.96 ลานบาท ในชวงเวลาดังกลาวตามลําดับ ทั้งนี้การขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยของกลุมบริษัท มาจากการลงทุนในคลังจัดเก็บกาซ และรถขนสงเปนหลัก ซึ่งสงผลใหสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท
มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ในชวงป 2556 สินทรัพยปรับตัวลดลงซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของ
สินคาคงเหลือในสวนของ TT เปนหลัก เนื่องจากมีการจําหนายถังติดตั้งกาซรถยนตคืนกลับใหแกผูผลิตจากประเทศเกาหลี
ซึ่งไดเขามาตั้งสาขาในประเทศไทยซึ่งจากเดิมบริษัททําการนําเขาสินคาดังกลาวเพื่อใชในการติดตั้งในรถยนต ในสวนของ
โครงสรางของทุนนั้น กลุมบริษัทมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจากเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยเพื่อใชในการกอสราง
คลังสินคาและจัดหารถขนสงเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวรของกลุมบริษัท
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