[ร่างเพื่อพิจารณา]
- หัวจดหมายบริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) -

ที่ BGRIM 1/2564
วันที่ 13 มกราคม 2564
เรื่อง

การร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) และรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการซื้ อหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ บีจพี ี จากัด

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ("บี.กริม เพาเวอร์") ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าลงทุนในบริษทั ยูนิเวนเจอร์ บีจพี ี จากัด ("UVBGP") ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์
จากัด (มหาชน) ("UV") โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดาเนินการโครงการในด้านพลังงาน
ร่วมกับ UV ในการนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP จานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 10 บาท ในราคาจองซื้อหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 22,500,000 บาท ซึ่ง UVBGP ได้ดาเนินการ
จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วในวันเดียวกัน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ UVBGP ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ และ UV มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน UVBGP
เท่ากับร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP ตามลาดับ ข้อมูลโดยสรุปของ
UVBGP ภายหลังการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการร่วมลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ กับ UV มีดงั นี้
สรุปข้อมูลของ UVBGP ภายหลังการเพิ่ มทุนจดทะเบียนและการร่วมลงทุน
ชื่อบริษทั

บริษทั ยูนิเวนเจอร์ บีจพี ี จากัด

ทุนจดทะเบียน

50,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท

สัดส่วนการถือหุน้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

• บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 2,250,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 45.00
• บริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 2,749,999 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.00
• บริษทั เลิศรัฐการ จากัด* จานวน 1 หุน้
หมายเหตุ *เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
ลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดาเนินการโครงการในด้านพลังงาน

โครงสร้างกรรมการ

กรรมการจานวน 7 คน แต่งตัง้ ตามสัดส่วนการถือหุน้

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะเกิดขึ้น การเป็ นพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ กั บ UV ซึ่ ง เป็ นผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น และพั ฒ นา
ต่อ บี.กริม เพาเวอร์
อสังหาริมทรัพย์ทม่ี ผี ลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย จะเป็ นการช่วยขยายโอกาสทาง
ธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดาเนิน โครงการ
ในด้านพลังงานทีเ่ กี่ยวข้องหรือสนับสนุ นธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP
ร่วมกับ UV
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
กระแสเงินสดของ บี.กริม เพาเวอร์

การเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ข้างต้น ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ัยสาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า
"ประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ ายไป") ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทารายการนี้ ทาให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ
30.927 เมื่อคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึง่ เป็ นเกณฑ์การคานวณทีใ่ ห้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่าย
เป็ นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป กล่าวคือ เป็ นรายการที่ มมี ูลค่าเท่ากับร้อยละ 15
หรือสูงกว่าแต่ต่ากว่าร้อยละ 50
ดังนัน้ บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่
เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามทีป่ ระกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปกาหนด บี.กริม เพาเวอร์ จึงขอแจ้ง
สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนในหุน้ สามัญของ UVBGP ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไป รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ฮาราลด์ ลิงค์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ ของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บี.กริม เพาเวอร์ ขอแจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ของ
บริษ ัท ยูนิเ วนเจอร์ บีจ พี ี จากัด ("UVBGP") ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 45 ของจานวนหุ ้น ที่ม สี ทิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของ
UVBGP มีรายละเอียดดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิ ดรายการ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP จานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ในราคาจองซื้อหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 22,500,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุน้ ใน UVBGP
ในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 45 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP ในขณะที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน) ("UV") ถือหุน้ ใน UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP1 ทัง้ นี้ การ
เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั โิ ดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563
2.

คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กบั บี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ยูนิเวนเจอร์ บีจพี ี จากัด (ชื่อเดิมคือบริษทั ยูนิเวนเจอร์
คอนซัลติ้ง จากัด) ซึ่งเดิมเป็ นบริษทั ที่ UV และบริษทั ย่อยของ UV ถือหุน้ อยู่ทงั ้ หมด อนึ่ง UVBGP ยังคงมีสถานะเป็ น
บริษัทย่อยของ UV ต่อไปหลังจากที่ บี.กริม เพาเวอร์ เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนและถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 45
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP
ทัง้ นี้ ในขณะที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะเข้าลงทุนซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP นัน้ ทัง้ UVBGP และ UV มิได้
เป็ น บุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ของ บี. กริม เพาเวอร์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
3.

ลักษณะโดยทั ่วไปของรายการ

การเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ครัง้ นี้ ถือเป็ นการเข้าร่วมลงทุนระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ UV
โดยวัตถุประสงค์ของการร่วมลงทุนดังกล่าว คือ เพื่อ ลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดาเนินการโครงการในด้าน
พลังงาน
4.

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้มา

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP จานวน 2,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท ในราคาจองซื้อหุน้ ละ 10
บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 22,500,000 บาท ซึง่ การเข้าซื้อหุน้ เพิม่ ทุนของ UVBGP ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ บี.กริม
เพาเวอร์ ถือหุน้ ใน UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP
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นอกจาก บี.กริม เพาเวอร์ และ UV แล้ว UVBGP ยังมีผถู้ อื หุน้ อีกรายหนึ่ง คือ บริษทั เลิศรัฐการ จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของ UV ถือหุน้
ใน UVBGP จานวน 1 หุน้
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5.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนและขนาดของรายการ

5.1.

มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสาหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP จานวน 2,250,000 หุ้น เพื่อการ
คานวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป ได้แก่ ราคาจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนของ UVBGP ที่ บี.กริม
เพาเวอร์ จองซื้อในราคาหุน้ ละ 10 บาทเท่ากับมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 22,500,000 บาท ซึ่ง
บี.กริม เพาเวอร์ ได้ชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ดังกล่าวเป็ นเงินสดให้แก่ UVBGP
5.2.

ขนาดของรายการ
การคานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป เป็ นดังนี้
เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตน
สุทธิ (NTA)

สูตรการคํานวณ

ขนาดรายการ

NTA ของกิจการทีท่ ารายการ x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x 100 /
NTA ของบริษทั จดทะเบียน

ร้อยละ 0.005

= 3.1 ล้านบาท x 0.45 x 100 / 27,181 ล้านบาท
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน

กาไรสุทธิของบริษทั ทีซ่ ้อื หรือขาย x สัดส่วนทีไ่ ด้มา x
100 / กาไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน

ร้อยละ 0.058

= 2.6 ล้านบาท x 0.45 x 100 / 2,008 ล้านบาท
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทน

มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน x 100 / สินทรัพย์รวมของ
บริษทั จดทะเบียน

ร้อยละ 0.018

= 22.5 ล้านบาท x 100 / 126,978.16 ล้านบาท
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนทีอ่ อกเพื่อ
ชาระค่าสินทรัพย์

จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์ x 100 / จานวน
หุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและชาระแล้วของบริษทั จดทะเบียน

- ไม่ม ี -

หมายเหตุ: คานวณโดยใช้งบการเงินรวมสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ บี.กริม
เพาเวอร์ ทีผ่ ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว

การเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ข้างต้น ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ ายไป ซึ่งเมื่อนับขนาดรายการของธุรกรรมดังกล่าว รวมกับขนาดของรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบ 6 เดือนก่อนเข้าทารายการนี้ ทาให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 30.927 เมื่อคานวณตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์การคานวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด จึงเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไป กล่าวคือ เป็ นรายการทีม่ มี ูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ ากว่าร้อยละ 50
ดังนัน้ บี.กริม เพาเวอร์ จึงมีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยสารสนเทศการเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนให้แก่
ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศ
รายการได้มาหรือจาหน่ายไปกาหนด
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6.

ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นกับ บี.กริม เพาเวอร์

การเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ UV ซึง่ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ผี ลิตภัณฑ์และ
บริการทีห่ ลากหลาย จะเป็ นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ
และดาเนินโครงการในด้านพลังงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV
7.

แหล่งเงิ นทุนที่ใช้

แหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดภายในกลุ่มบริษัท ทัง้ นี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษทั และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หุน้ แต่อย่างใด
8.

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิ จารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่มกี รรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย และ/หรือ เป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกันในการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP

ครัง้ นี้
9.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจานวน
หุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ UVBGP มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บี.กริม เพาเวอร์
และผูถ้ อื หุน้ ของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยการเข้าทาธุรกรรมการเข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ UVBGP ดังกล่าวจะเป็ นการ
ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ UV ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจลงทุน
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ผี ลิตภัณฑ์และบริการทีห่ ลากหลาย อันเป็ นการช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจของ บี.กริม
เพาเวอร์ ในการลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดาเนินโครงการในด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุ นธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่าน UVBGP ร่วมกับ UV
10.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริ ษัทที่ แตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษทั ตามข้อ 9.
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษทั มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษทั
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สารสนเทศตามบัญชี (2) ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ มเติ ม)
11.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผ้ถู ือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จดั ส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ตรวจสอบข้อมูลทีเ่ สนอต่อผูถ้ อื หุน้ ด้วยความระมัดระวังและ
รับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ถูกต้อง มี
สาระสาคัญครบถ้วน ไม่ขาดข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญทีค่ วรแจ้ง ตลอดจนไม่มขี อ้ ความทีท่ าให้บุคคลอื่นสาคัญผิดใน
สาระสาคัญ
12.

ประมาณการทางการเงิ น ในปี ปั จ จุ บ ัน (ถ้ า มี ) โดยระบุ ถึ ง ข้ อ สมมติ ฐานทางการค้ า เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิ น
อิ สระว่าประมาณการผลการดําเนิ นงานได้จดั ทําขึ้นโดยความระมัดระวัง
-ไม่ม-ี

13.

คดีความหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสําคัญซึ่งอยู่ระหว่างดําเนิ นการ
-ไม่ม-ี

14.

ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บี.กริ ม เพาเวอร์ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น
ที่ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
-ไม่ม-ี

6

