ที่ LT_MSR 013/2561
วันที่ 29 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

บริ ษัทย่อยเข้ าลงทุนในบริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (บริษัท) ครัง้ ที่ 11/2561 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ บริ ษัท ดับบลิวพี แก๊ ส จากัด (บจก. ดับบลิวพี
แก๊ ส) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเข้ าลงทุนในบริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (บจก. ไทยแก๊ ส) โดยการซื ้อหุ้น
จากผู้ถือหุ้นเดิมของบจก. ไทยแก๊ ส รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ไทยแก๊ ส ในราคาซื ้อ
ขายหุ้นละ 154.24 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน 168,800,256 บาท
รายละเอียดผู้ขายเป็ นดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายธาตรี เหล่าศิริชน โดยจะเป็ นการซื ้อหุ้นทังจ
้ านวนที่นายธาตรี เหล่าศิริชน ถืออยู่ในบจก.
ไทยแก๊ ส คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ไทยแก๊ ส
นายนภสิทธิ์ อภิปญ
ุ ญา โดยจะเป็ นการซื ้อหุ้นทังจ
้ านวนที่นายนภสิทธิ์ อภิปญ
ุ ญา ถืออยู่ในบ
จก. ไทยแก๊ สคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ไทยแก๊ ส
นางฐานิตา อภิปญ
ุ ญา โดยจะเป็ นการซื ้อหุ้นทังจ
้ านวนที่นางฐานิตา อภิปญ
ุ ญา ถืออยู่ในบจก.
ไทยแก๊ ส คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบจก. ไทยแก๊ ส
นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชน โดยเป็ นการซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ไทยแก๊ ส ที่นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชนถืออยู่ในบจก. ไทยแก๊ ส (ภายหลังการขายหุ้นของบจก. ไทย
แก๊ ส นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชนจะถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนของบจก.
ไทยแก๊ ส)

ผู้ข ายทัง้ 4 รายดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ มีความสัมพันธ์ ที่ เข้ าข่ ายเป็ น บุคคลที่ เกี่ ย วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุ นที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
บจก. ดับบลิวพี แก๊ สจะเข้ าลงนามสัญญาซื ้อขายหุ้นกับผู้ขาย ภายหลังที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 และจะชาระค่าหุ้นด้ วยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรื อเงินเพิ่มทุนและ/
หรื อเงินกู้ยืมจากบริ ษัท ซึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องหรื อการดาเนินงานของบริ ษัท และ/หรื อบจก. ดับบลิว
พี แก๊ ส ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562
1

รายละเอียดเบื ้องต้ นของ บจก. ไทยแก๊ ส
ชื่อกิจการ
ลั ก ษณะการประกอบ
ธุรกิจ
โครงสร้ างเงินทุน

บริ ษัท ไทยแก๊ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ประกอบธุรกิจจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 บจก. ไทยแก๊ ส มีทุนจดทะเบียนจานวน 130,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยชาระค่าหุ้น
เต็มมูลค่าหุ้นแล้ ว และมีผ้ ถู ือหุ้นจานวน 4 คน คือ
ลำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น)

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(%)

1.
2.
3.
4.

นายธาตรี เหล่าศิริชน
นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชน
นายนภสิทธิ์ อภิปญ
ุ ญา
นางฐานิตา อภิปญ
ุ ญา
รวม

325,000
325,000
325,000
325,000
1,300,000

25.00
25.00
25.00
25.00
100.00

อย่างไรก็ดี บจก. ไทยแก๊ ส มีแผนจะดาเนินการเพิ่มทุนอีกจานวน 6,800,000 บาท
แบ่งออกเป็ น 68,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมทุกรายตามสัดส่วนการถื อหุ้น ซึ่งเป็ น การดาเนิ น การตามเงื่ อนไขบังคับ ก่อ นที่
กาหนดไว้ ในสัญญาซื ้อขายหุ้น
โดยภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บจก. ไทยแก๊ ส จะมีทุนจดทะเบียน
จานวน 136,800,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 1,368,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 100 บาท โดยชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นแล้ ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี ้
ลำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่
ถือ (หุ้น)

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(%)

1.
2.
3.
4.

นายธาตรี เหล่าศิริชน
นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชน
นายนภสิทธิ์ อภิปญ
ุ ญา
นางฐานิตา อภิปญ
ุ ญา
รวม

342,000
342,000
342,000
342,000
1,368,000

25.00
25.00
25.00
25.00
100.00

ทัง้ นี ้ โครงสร้ างผู้ ถื อหุ้ น ภายหลังการเข้ า ลงทุ น ของ บจก. ดับ บลิ วพี แก๊ ส และ
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ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบจก. ไทยแก๊ ส เป็ นดังนี ้
ลำดับที่

ผู้ถือหุ้น

1.
2.
คณะกรรมการ

บจก. ดับบลิวพี แก๊ ส
นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชน
รวม

จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(%)

1,094,400
273,600
1,368,000

80.00
20.00
100.00

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีกรรมการจานวน 2 คน ดังนี ้
1.
2.

นายธาตรี เหล่าศิริชน
นายวีรพงษ์ เหล่าศิริชน

โคงสร้ างกรรมการของบจก. ไทยแก๊ สจะเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับสัดส่วนการถือ
หุ้นภายหลังการเข้ าลงทุนของบจก. ดับบลิวพี แก๊ ส
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

หน่วย – บาท

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน
114,489,130.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
218,871,790.45
รวมสินทรัพย์
333,360,920.46
หนี ้สินหมุนเวียน
212,146,232.62
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
40,421,779.50
รวมหนี ้สิน
252,568,012.12
รายได้
กาไร/ (ขาดทุน) สุทธิ

1,518,084,645.15
(5,326,840.92)

2560
122,182,031.21
200,014,125.26
322,196,156.47
187,251,646.36
37,048,671.34
224,300,317.70

1,657,322,886.56
17,102,930.43
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การซื ้อหุ้นดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ องหลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มีนัย ส าคัญ ที่ เ ข้ าข่ ายเป็ น การได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่งทรั พ ย์ สิ น ลงวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกำศฯ เรื่ องได้ มำหรื อจำหน่ ำยไป) และเมื่อคานวณ
ขนาดของรายการแล้ วมีขนาดรายการสูง สุดเท่ากับร้ อยละ 11.1 ซึง่ ขนาดของรายการมีมลู ค่าน้ อยกว่าร้ อย
ละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (เกณฑ์ที่คานวณได้ ขนาด
รายการที่ มีมูล ค่าสูงสุด) จึงถื อว่ามีข นาดของรายการได้ มาซึ่งทรั พย์ สิ นที่ ไม่เข้ าข่ ายเป็ น รายการที่ ต้อง
เปิ ดเผยการเข้ าทารายการตามประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป และเมื่อรวมคานวณขนาดรายการกับ
รายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริ ษัท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ
12.4 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริ ษัทจึงไม่มีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการเข้ าทารายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้
ถือหุ้น ตามประกาศฯ เรื่ องได้ มาหรื อจาหน่ายไป โดยมี รายละเอียดการคานวณขนาดรายการซึง่ ใช้ ข้อมูล
ทางการเงินตามงบการเงินของบจก. ไทยแก๊ ส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบการเงินรวมของบริ ษัท ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ดังนี ้
เกณฑ์ กำรคำนวณ
1. เกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

วิธีกำรคำนวณ
= สินทรั พย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบจก. ไทยแก๊ ส ตามสัดส่วนการเข้ า
ลงทุน / สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท
= 97.9 ล้ านบาท / 702.9 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 11.1

2. เกณฑ์กาไรสุทธิ

= กาไรสุทธิ ของบจก. ไทยแก๊ ส ตามสัดส่วนการเข้ าลงทุน / กาไร
สุทธิของบริ ษัท
= 17.1 ล้ านบาท / 207.89 ล้ านบาท
= ร้ อยละ 6.6

3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบแทน

= มูลค่าสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริ ษัท
= 168.8 ล้ านบาท / 5,649.8ล้ านบาท
= ร้ อยละ 3.0
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4. เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์ที่บริ ษัท

= ไม่นามาคานวณ เนื่องจากบริ ษัทไม่มีการออกหลักทรั พย์ ของ
บริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนการได้ มาซึง่ สินทรัพย์

ออกให้

บจก. ไทยแก๊ ส เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่และมีสว่ นแบ่งการตลาดในธุรกิจจาหน่ายก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวอยู่ที่
ลาดับที่ 7 ของประเทศ (ข้ อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน) และมีคลังเก็บและบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว ตังอยู
้ ่บน
ที่ดินที่เช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมพิจิตรประมาณ 10 ไร่ และมีบริ ษัทย่อย ชื่อบริ ษัท พรี เมียร์ แคร์ ริเออร์
จากัด (บจก. พรี เมียร์ ) ซึง่ ประกอบธุรกิจบริ การขนส่งแก๊ สและเชื ้อเพลิง โดยบจก. ไทยแก๊ ส ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบจก. พรี เมียร์
คณะกรรมการของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่าการเข้ าลงทุน โดยการเข้ าซื อ้ หุ้น ของบจก.
ไทยแก๊ สดังกล่าว ถือเป็ นการดาเนินการขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ของกลุ่มบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ เปิ ดเผยไว้
เมื่อครั ง้ ที่บริ ษัทขอให้ ห้ นุ ของบริ ษัทกลับเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 การเข้ า
ลงทุนในครัง้ นีม้ ีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทจะส่งผลให้ บริ ษัทมีคลังในการเก็บสารองก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเพิ่มขึ ้นที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ ในทันที และด้ วยจังหวัดพิจิตรซึง่ เป็ นสถานที่ตงคลั
ั ้ งเก็บก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลวของบจก. ไทยแก๊ สเป็ นพื ้นที่จุดยุทธศาสตร์ ในภาคเหนือตอนล่างซึง่ จะประโยชน์กบั บริ ษั ทใน
การขยายฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมพื ้นที่ในภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี ้ บริ ษัทคาดว่าจะมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจาก
การประสานทางานร่ วมกัน (synergy) ซึง่ จะนาไปไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในที่สดุ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
-ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
(นางสาวชมกมล พุม่ พันธุ์มว่ ง)
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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