9 กันยายน 2564
เรื อง

แจ้งมติที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั# งที 5/2564 เรื อง การปรับ โครงสร้ างการถือหุ้น ในธุ รกิจ
พลัง งานของบริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นการเข้า ทํารายการที มี นัย สําคัญทีเข้าข่า ยเป็ นการได้มาและจําหน่ ายไป
ซึงสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน และการกําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครั#งที 1/2564 (แก้ไข)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่งมาด้วย

สารสนเทศการได้มาและจําหน่ ายไปซึงสิ นทรัพย์และการทํารายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน (บัญชี 1 และ
บัญชี 2 ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศเรื องการได้มาและจําหน่ายไป)

บริ ษ ัท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊ า ส จํา กัด (มหาชน) ("บริ ษั ท ฯ") ได้จ ัด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั
ครั#งที 5/2564 ในวันที 9 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) โดยมีมติ
สําคัญสรุ ปได้ดงั นี#
1. อนุ มัติให้นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั# งที 1/2564 เพือพิจารณาและอนุ มัติการปรับ
โครงสร้ างธุ รกิ จพลังงานของบริ ษ ทั ฯ ซึ งเป็ นการเข้าทํารายการทีมี นัยสําคัญที เข้าข่ายเป็ นการได้มาและจําหน่ ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี#ดงั นี# (รายละเอียดเพิมเติมปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วย)
ก) บริ ษทั ฯ จะจําหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้แล้วทั#งหมดของ
บริ ษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด ("SPM") ให้แก่บริ ษทั บีจี เอ็นเนอร์ ยี
โซลูชัน จํากัด ("BGE") ("ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM")โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับการชําระค่าหุ้น
เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อ ยละ 27.27 ของ
หุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั#งหมดของ BGE ("ธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE")
ข) บริ ษทั ฯ จะจําหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 7.35 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั#งหมดของ BGE
ให้แก่บริ ษทั บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน) ("BG") ("ธุรกรรมการจําหน่ ายหุ้น BGE")
ค) SPM จะเข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.WW ล้านบาท เพือให้ SPM มีเงินทุนใน
การชําระเงิ นกู้ยื มเดิมและดอกเบี# ยค้างชําระที มี อยู่กับบริ ษ ทั ฯ ให้แล้วเสร็ จภายหลัง การเข้าทํา
รายการตาม (ก) และ (ข) โดยการเข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าวจะมีตน้ ทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92
ล้านบาท ("ธุรกรรมการทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE")
การเข้าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE ถือเป็ นรายการจําหน่ายไป
ซึ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผย

ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั#งทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) ("ประกาศเรืองการได้มาและจําหน่ ายไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึงเป็ นขนาดรายการสู งสุ ดที
คํา นวณได้ต ามเกณฑ์มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ที มี ตัว ตนสุ ท ธิ (NTA) โดยอ้า งอิง จากงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ สิ# น สุ ด วัน ที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายในสําหรับผูบ้ ริ หาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ# นสุ ดวันที
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี# บริ ษทั ฯ ไม่มีรายการทีบริ ษทั ฯ ได้มีการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์รายการอืนของบริ ษทั ฯ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ พิจารณา
อนุ มตั ิการเข้าทํารายการในครั#งนี# บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งดําเนิ นการเปิ ดเผยสารสนเทศและปฏิบตั ิตามประกาศเรื องการได้มา
หรื อจําหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้าทําธุ รกรรมการได้ม าซึ งหุ้น BGE (อัน เกิดจากการที บริ ษทั ฯ รั บ ชําระค่าหุ้นภายใต้ธุร กรรม
การจําหน่ายหุ้น SPM เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็ นรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ตามประกาศเรื อง
การได้มาและจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึงเป็ นขนาดรายการสู งสุ ดทีคํานวณได้ตามเกณฑ์มูลค่า
สิ น ทรั พ ย์ที มี ตัวตนสุ ท ธิ (NTA) โดยอ้างอิ ง จากงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ สิ# น สุ ดวัน ที 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 และ
งบการเงินภายในสําหรับผูบ้ ริ หาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ#นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี# เมือนับรวมรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์รายการอืนของบริ ษทั ฯ ทีเกิดขึ#นในช่วงระยะเวลา 6
เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิการเข้าทํารายการ
ในครั#งนี# ซึงเท่ากับร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สิ#นสุ ดวันที 30 มิถุนายนพ.ศ. 2564 จึงถือเป็ น
รายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ รายการประเภทที 2 ตามประกาศเรื องการได้มาและจําหน่ายไป เนืองจากขนาดรายการมีมูลค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั#น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้อง (1) เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ (2) จัดส่ ง หนัง สื อเวียนถึ งผูถ้ ือหุ้นเกียวกับ การได้มาซึ งสิ น ทรั พย์ของบริ ษ ทั ภายใน 21 วัน นับ จากวัน ทีเปิ ดเผย
สารสนเทศของรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี เนืองจากบริ ษทั จะมีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั#งที 1/2564 เพือพิจารณา
และอนุมตั ิการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นการเข้าทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาและ
จําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันอยูแ่ ล้ว (รายละเอียดปรากฎตามด้านล่างนี#) บริ ษทั ฯ จึงขอดําเนินการชี#แจง
รายละเอียดตามข้อมูลทีจะปรากฏในหนังสื อเวียนในการเปิ ดสารสนเทศในครั#งนี#แทนการจัดส่ งสารสนเทศให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดทั#งหมดทีเกียวข้องกับการทํารายการ
จะปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นเกียวกับการได้มาซึงสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานทีปรึ กษาทาง
การเงินอิสระเพือแสดงความเห็นแก่ผูถ้ ือหุ้นเพือประกอบการพิจารณาในการประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ โปรดพิจารณา
รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย
ทั#ง นี# การที กลุ่ม บริ ษ ัท ฯ เข้า ทํา ธุ ร กรรมการจํา หน่ า ยหุ้ น SPM ธุ ร กรรมการได้ม าซึ งหุ้ น BGE และ
ธุ รกรรมการจําหน่ ายหุ้น BGE ยังเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันประเภท "รายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ" ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ใ นการทํา รายการที เกี ยวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการ
ที เกี ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั#ง ที มีการแก้ไขเพิมเติม) ("ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน") โดยมีข นาดรายการที
คํานวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสิ นทรัพย์ที มีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงิน รวมของบริ ษทั ฯ สิ# นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี# การเข้าทํารายการในครั#งนี# มีธุรกรรมการทําสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่าง SPM และ BGE โดย
SPM เพือให้ SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกูย้ ืมเดิมและดอกเบี#ยค้างชําระทีมีอยูก่ บั บริ ษทั ฯ ให้แล้วเสร็ จภายหลังการเข้าทํา
ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึงหุ้น BGE และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกูย้ ืมดังกล่าวจะอยู่
ในรู ปแบบตัวa สัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั#งนี# BGE และ SPM
อาจพิจารณาต่ออายุตวaั สัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีตน้ ทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้าน
บาท ดังนั#น รายการกูย้ ืมดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมี
ขนาดรายการทีคํานวณได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ
สิ#นสุ ดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเมือรวมรายการเกียวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ซึ งเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันดัง กล่า วแล้ว มีข นาดรายการรวมกัน เท่า กับ ร้อ ยละ 74.88 ของสิ น ทรัพย์ที มีต วั ตนสุ ท ธิ
(NTA) ของบริ ษทั ฯ ซึ งเกิน กว่าร้ อ ยละ 3 ของสิ น ทรั พ ย์ที มี ต ัว ตนสุ ท ธิ (NTA) ของบริ ษ ทั ฯ และมี มูล ค่า เกิ น กว่ า 20
ล้า นบาท ตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน ดังนั#น บริ ษทั ฯ จึงมีหน้าทีต้องขออนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ้นก่อนการเข้าทํา
รายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั#งหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นทีมีส่วนได้เสีย และแต่งตั#งทีปรึ กษาทางการเงินอิสระเพือแสดง
ความเห็นแก่ผถู ้ ือหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย
ในการนี# มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร และ/หรื อบุค คล
ที คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หารมอบหมาย เป็ น ผูม้ ีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ทีเกี ยวข้องกับ
การเข้า ทํา ธุร กรรมการจํา หน่า ยหุ ้น SPM ธุร กรรมการได้มาซึ งหุ ้น BGE ธุร กรรมการจํา หน่า ยหุ ้น BGE และธุร กรรม
การกูย้ ืมเงินในครั#งนี# ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง (ก) การเจรจา และเข้าทําสัญญาซื# อขายหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารทีเกียวข้อง (ข) การกูย้ ืมเงิน หรื อสัญญาสิ นเชือทางการเงิน และ/หรื อ
การก่อหรื อให้หลักประกันใด ๆ ทีเกียวเนื องกับการเข้าทํารายการนี# และ (ค) ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นและเกียวเนืองกับ
การเข้าทําธุรกรรมทั#งหมดดังกล่าว
2. อนุมตั ิการแต่งตั#งบริ ษทั อวานการ์ด แคปปิ ตอล จํากัด เป็ นทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือให้
ความเห็นเกียวกับการเข้าทํารายการตามข้อ 1
3. กํ า หนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั# งที 1/2564 ในวั น ที 5 พฤศจิ กายน 2564 เวลา
14.00 - 16.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี# โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ้นเพือสิ ทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั#งที 1/2564 (Record Date)
ในวันที 12 ตุลาคม 2564

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 เมือวันที 9 เมษายน 2564
วาระที 2 พิจารณาอนุมตั ิการปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริ ษทั ฯ ซึงเป็ นการเข้าทํารายการ
ทีมีนัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาและจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน
ดังนี#
2.1

พิจารณาอนุมตั ิการจําหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่าย
ได้แล้วทั#งหมดของบริ ษทั โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด ("SPM")
ให้แก่บริ ษทั บีจี เอ็นเนอร์ยี โซลูชนั จํากัด ("BGE") โดยบริ ษทั ฯ จะได้รับการชําระค่า
หุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้วทั#งหมดของ BGE

2.2

พิจารณาอนุมตั ิการจําหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 7.35 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ าย
แล้วทั#งหมดของ BGE ให้แก่บริ ษทั บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน) ("BG")

2.3

พิจารณาอนุ มัติใ ห้ SPM เข้าทําสัญญากู้ยืมเงิ นจาก BGE ในวงเงิน ไม่เ กิ น 270.00
ล้านบาท เพือให้ SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกูย้ ืมเดิมและดอกเบี#ยค้างชําระทีมีอยู่
กับบริ ษทั ฯ

วาระที 3 พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธานเจ้า หน้ า ที บริ ห าร และ/หรื อ บุ ค คลที
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้องกับ
การเรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ้น ครั# ง ที 1/2564 ซึ งรวมถึง การออกหนังสื อเชิ ญประชุม การแก้ไขเปลี ยนแปลงวัน เวลา
สถานที และรายละเอียดอืน ๆ ของการจัดประชุม ตามทีเห็นว่าจําเป็ น หรื อตามความเหมาะสมและสมควร ทั#งนี# ต้องอยู่
ภายใต้เงือนไขทีกฎหมายกําหนดไว้
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(สุรวิช ยิงสิ ทธิสวัสดิl)
เลขานุการบริ ษทั

สิงทีส่ งมาด้ วย
สารสนเทศการได้ ม าและจําหน่ ายไปซึงสิน ทรัพ ย์ แ ละการทํารายการกับ บุค คลทีเกียวโยงกัน
(ตามบัญชี 1 และ บัญชี * ข้ อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศเรืองการได้ ม าและจําหน่ ายไป)
บริษัท บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (มหาชน)
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ครัง' ที 5/2564 เมือวันที
9 กันยายน 2564 ได้ มีมติอนุมัติเพือนําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง' ที 1/2564 ของบริ ษัทฯ เพือพิจารณาอนุมัติ
การปรับโครงสร้ างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึงเป็ นการเข้ าทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการได้ มาและจําหน่าย
ไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกัน ดังนี ' (1) จําหน่ายหุ้นสามัญร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ ว
ทัง' หมดของบริ ษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด ("SPM") ให้ แก่บริ ษัท บีจี เอ็นเนอร์ ยี โซลูชัน จํากัด
("BGE") โดยบริษัทฯ จะได้ รับการชําระค่าหุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมดของ BGE (2) จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 2,020,000 หุ้น จากทัง' หมด
7,500,000 หุ้น ทีได้ รับมาจากการจําหน่ายหุ้นสามัญของ SPM แก่ BGE ข้ างต้ น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.35 ของ
จํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมดของ BGE ให้ แก่บริ ษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน) ("BG") และ (3) การให้
SPM เข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้ านบาทเพือให้ SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกู้ยืมเดิมและ
ดอกเบี 'ยค้ างชําระทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ให้ แล้ วเสร็จภายหลังการเข้ าทํารายการตาม (1) และ (2) โดยมีรายละเอียดดังนี '
(1)

บริ ษั ทฯ จะจํ า หน่า ยหุ้น สามัญ ของ SPM จํา นวน 49,999,998 หุ้น จากทัง' หมด 50,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมดให้ กับ
BGE โดยบริษัทฯ จะได้ รับการชําระค่าหุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE ในจํานวน 7,500,000 หุ้น หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่า ยแล้ วทัง' หมดของ BGE โดย SPM ดํา เนินธุรกิจใน
ลัก ษณะบริ ษั ท โฮลดิง' (Holding Company) โดย ถื อ หุ้น ร้ อยละ 67 ในบริ ษัท Phu Khanh Solar Power
Joint Stock Company ("PKS") ซึงเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนจัดตั 'งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
PKS ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้า พลัง งานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยีย' น ได้ แก่
โครงการ XT 1 ซึงเริมต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที 11 มิถนุ ายน 2562 และ โครงการ XT 2 ซึง
เริ มต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที 12 มิถุนายน 2562 โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาซือ' ขายไฟฟ้าเป็ นเวลา 20 ปี นับจากวัน COD กับ Vietnam Electricity ("EVN") ซึงเป็ นรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตั 'งรวม 110.025 เม
กะวัตต์) โดยกําหนดมูลค่าชําระราคาค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ย
ค้ างชําระที SPM มีอยู่กับบริ ษัทฯ จํานวนประมาณ 270 ล้ า นบาท รวมทัง' หมดเป็ นจํานวนเงินประมาณ
1,526.25 ล้ านบาท ("ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM") โดยบริษัทฯ จะได้ รับการชําระค่าหุ้นเป็ นหุ้นสามัญ
เพิมทุนของ BGE จํา นวน 7,500,000 หุ้น จากทัง' หมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท
มูลค่ารวม 1,256.25 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมด ("
ธุร กรรมการได้ ม าซึงหุ้น BGE")
ปั จ จุบัน BGE เป็ น บริ ษั ทย่อ ยของ BG ซึงเป็ นผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ของบริ ษัท ฯ โดย BGE ประกอบกิ จการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึงมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั 'งหมด 15 โครงการในปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดดังนี '
(1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึงอยู่ภายใต้ การบริหารจัดการ
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โดย BGE จํ า นวน 11 โครงการ มี กํ า ลัง การผลิ ต รวม 18.87 เมกะวัตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้นร้ อยละ 70 ใน MYSON 1 Solar Power Joint
Stock Company ("MY SON 1") และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 2") ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยทีจดทะเบียนจัดตั 'งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ MS1 ซึงเริมต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
วันที 30 มิถนุ ายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึงเริมต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที 29 มิถนุ ายน
2563 ตามลําดับ โดยมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื 'อขายไฟฟ้าให้ กับ EVN เป็ นเวลา 20 ปี นับ
จากวัน COD รวม 110 เมกะวัตต์ (กําลังการผลิตติดตัง' รวม 111.776 เมกะวัตต์) และ (3) โครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) จํานวน 1 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้ อนเหลือทิง' ด้ วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จํานวน 1 โครงการ
ซึงมีกําลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้ อยละ 75 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส จํากัด ("BGES") ซึง
เป็ นบริษัทย่อยของ BGE ในประเทศไทย
(2)

สืบเนืองจากนโยบายของบริ ษัทฯ ทีจะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรู ปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ใน
ลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสดั ส่วนการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 และมุ่งเน้ นผลตอบแทนของเงินลงทุนใน
รูปแบบเงินปั นผลเพือให้ บริ ษัทฯ สามารถมุ่งเน้ นในการประกอบธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึงเป็ นธุรกิจหลัก (Core
business) โดยจากการทํารายการตามข้ อ (1) ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ได้ รับหุ้นใน BGE เกินกว่าร้ อยละ 20 บริ ษัท
ฯ จึ ง จะจําหน่า ยหุ้น สามัญของ BGE จํ า นวน 2,020,000 หุ้น จากทัง' หมด 27,500,000 หุ้น หรื อ คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 7.35 ของจํานวนหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมด โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึง
เท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ทีจะได้ รับตามข้ อ (1) ให้ กับ BG ในจํานวน 338.35 ล้ านบาท ("ธุร กรรมการ
จําหน่ ายหุ้น BGE")

(3)

SPM จะเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้ าน
บาทเพือให้ SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ให้ แล้ วเสร็จ
ภายหลังการเข้ าทํารายการตาม (1) และ (2)1 โดยการเข้ าทําสัญญากู้ยมื เงินดังกล่าวจะมีต้นทุนทางการเงิน
ไม่เกิน 68.922 ล้ านบาท ("ธุร กรรมการทําสัญญากู้ยืม เงิน ระหว่าง SPM และ BGE")

การเข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรื อง หลักเกณฑ์ ใ นการทํารายการทีมีนัยสํา คัญทีเข้ าข่า ยเป็ น
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั 'งทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) ("ประกาศเรื องการได้ ม าและจําหน่ ายไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้ อยละ 14.59 ซึงเป็ นขนาดรายการ
สูงสุดทีคํานวณได้ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ 'นสุดวันที

1

2

ในวันทีพิจารณาเข้ าทํารายการ SPM ยังมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ และจะเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงของ
บริษัทฯ
คํานวณจากต้ นทุนทางการเงินสูงสุดทีคาดว่าจะเกิดขึ 'น ในกรณีที BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตวัv สัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ 'นสุดอายุสญ
ั ญาซื 'อขายไฟฟ้าทีระหว่าง
PKS และ EVN (อายุสญ
ั ญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ 'นสุดวันที
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี ' บริษัทฯ ไม่มีรายการทีบริษัทฯ ได้ มีการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์รายการอืนของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา
6 เดือ นก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทมีม ติอนุมัติให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้ าทํา
รายการในครัง' นี ' บริษัทฯ จึงไม่ต้องดําเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศและปฏิบตั ิตามประกาศเรื องการได้ มาหรือจําหน่ายไปแต่
อย่างใด
การเข้ าทําธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE (อันเกิดจากการทีบริ ษัทฯ รับชําระค่าหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น
SPM เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE แทนเงินสด) ถื อเป็ นรายการได้ ม าซึงสินทรั พย์ ตามประกาศเรื องการได้ ม าและ
จําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้ อยละ wx.y1 ซึงเป็ นขนาดรายการสูงสุดทีคํานวณได้ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายใน
สําหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี ' เมือนับรวมรายการได้ มาซึงสินทรัพย์รายการอืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึ 'นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการในครัง' นี ' ซึง
เท่ากับร้ อยละ wz.90 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนแล้ ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบ
แทน เท่ากับร้ อยละ y1.66 โดยอ้ า งอิง จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิน' สุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงถื อเป็ น
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ รายการประเภทที y ตามประกาศเรืองการได้ มาและจําหน่ายไป เนืองจากขนาดรายการมีมลู ค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ w{ แต่ไม่เกินร้ อยละ {| ดัง นัน' บริ ษัทฯ จึง มีหน้ าทีต้ อง (1) เปิ ดเผยสารสนเทศต่อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ (y) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทัง' นี ' เนืองจากบริ ษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง' ที w/y{}z เพือ
พิจารณาและอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึงเป็ นการเข้ าทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันอยู่แ ล้ ว (รายละเอียดปรากฎในวรรคถัดไป) บริ ษัทฯ จึงขอ
ดําเนินการชีแ' จงรายละเอียดตามข้ อมูลทีจะปรากฏในหนังสือ เวียนในการเปิ ดเผยสารสนเทศในครัง' นีแ' ทนการจัดส่ง
สารสนเทศให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน yw วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดทั 'งหมดที
เกียวข้ องกับการทํารายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมถึงรายงานทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นแก่ผ้ ูถือหุ้นเพือประกอบการพิจารณาในการในทีประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ
การทีกลุ่มบริษัทฯ เข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น
BGE ยังเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ประเภท "รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ" ตามประกาศคณะกรรมการ
กํ า กับ ตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทํ ารายการที เกี ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมทั 'งทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ("ประกาศเรืองรายการทีเกียวโยงกัน ") โดยมีขนาดรายการทีคํานวณได้ เท่ากับร้ อย
ละ 73.26 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิน' สุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ.
2564
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นอกจากนี ' การเข้ าทํารายการในครัง' นี 'มีธุรกรรมการทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพือให้
SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ให้ แล้ วเสร็จภายหลังการเข้ าทําธุรกรรมการ
จําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบ
ตัvวสัญญาใช้ เงิน (Promissory Note) คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 270.00 ล้ านบาท และมีอายุ 1 ปี ทัง' นี ' BGE และ SPM อาจ
พิจารณาต่ออายุตวัv สัญญาใช้ เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.923 ล้ านบาท
ดังนันรายการกู
'
้ ยืมดังกล่าว จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกัน ประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาด
รายการทีคํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ 'นสุด
วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 ทังนี
' ' เมือรวมรายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง
เป็ นรายการทีเกียวโยงกันดังกล่าวแล้ ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้ อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA)
ของบริ ษัทฯ ซึงเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท ตาม
ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน ดังนัน' บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้ าทํารายการดังกล่าว
โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง' หมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย และแต่งตั 'งทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นแก่ผ้ ู
ถือหุ้น
โดยมีร ายละเอี ย ดทีสํ า คัญของสารสนเทศการได้ ม าซึงสิ นทรั พย์ แ ละการทํ า รายการกับ บุคคลที เกียวโยงกัน
ดังต่อไปนี '
1.

วัน เดือ น ปี ทีเข้ าทํารายการ

ภายหลังจากทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง' ที 1/2564 ทีจะจัดให้ มีขึ 'นในวันที 5 พฤศจิกายน 2564
โดยบริ ษัทฯ คาดว่าการเข้ าทํารายการจะแล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564 ทัง' นี ' ขึน' อยู่กับระยะเวลาทีใช้ ในการ
ได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
2.

3

คู่ส ัญญาทีเกียวข้ อ งและความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษัท
รายการที 1:
ผู้ซื 'อ:
ผู้ขาย:
ความสัมพันธ์:

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน SPM และการได้ ม าซึงหุ้น สามัญใน BGE
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ ยี โซลูชนั จํากัด (BGE)
บริษัทฯ
BGE ถือเป็ นบุคคลเกียวโยงกันของบริษัทฯ เนืองจากมี BG ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BGE ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทั 'งหมดของ BGE โดย
BG ถือหุ้นร้ อยละ 72.03 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดในบริ
'
ษัทฯ

รายการที 2:
ผู้ซื 'อ:
ผู้ขาย:

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน BGE
บริษัท บางกอกกล๊ าส จํากัด (มหาชน) (BG)
บริษัทฯ

คํานวณจากต้ นทุนทางการเงินสูงสุดทีคาดว่าจะเกิดขึ 'น ในกรณีที BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตวัv สัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ 'นสุดอายุสญ
ั ญาซื 'อขายไฟฟ้าทีระหว่าง
PKS และ EVN (อายุสญ
ั ญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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3.

ความสัมพันธ์:

BG ถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ เนืองจาก BG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โดย BG ถือหุ้นร้ อยละ 72.03 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทั 'งหมดในบริษัทฯ

รายการที 3:
ผู้ก้ :ู
ผู้ให้ ก้ :ู
ความสัมพันธ์:

การเข้ าทําสัญญากู้ยืม เงิน ระหว่ าง SPM และ BGE
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (SPM) ซึงบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 100
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ ยี โซลูชนั จํากัด
BGE ถือเป็ นบุคคลเกียวโยงกันของบริษัทฯ เนืองจากมี BG ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BGE ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทัง' หมดของ BGE โดย
BG ถือหุ้นร้ อยละ 72.03 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดในบริ
'
ษัทฯ

ลัก ษณะโดยทัวไปของรายการ

บริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์และเป้าหมายทีจะเป็ นผู้นําในอาเซียนด้านการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์แก้ ว
รวมถึงการทําธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที
มุ่งเน้ นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลัก โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive
Investment) ในลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสดั ส่วนการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 และมุ่งเน้ นผลตอบแทนของเงินลงทุนใน
รูปแบบเงินปั นผล เพือกระจายความเสียงรวมถึงเพิมเสถียรภาพของรายได้ ของบริษัทฯ ให้ มากขึ 'น ดังนั 'น เพือให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทางบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจึงมีความประสงค์ทีจะทําการปรับโครงสร้ างของ
ธุรกิจพลังงานของบริ ษัทฯ โดยการเข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM และ ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE โดยมีมลู ค่า
การเข้ าทํารายการ ดังนี '
หน่วย : ล้ านบาท
ธุร กรรม
สัด ส่ วนการจําหน่ ายหุ้น
มูล ค่ ารวมของการเข้ าทํารายการ
/1
1. ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM
ร้ อยละ 100
1,526.25
2. ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น BGE
ร้ อยละ 7.35
338.35
3. ธุร กรรมเข้ าทําสัญญากู้ยืม เงิน
68.92/2
ระหว่ าง SPM และ BGE
รวม
1,933.52
หมายเหตุ: /1 คํานวณจากมูลค่าชําระราคาค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระที SPM มีอยู่กบั บริษัทฯ จํานวนประมาณ
270 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ จะได้ รับการชําระค่าหุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น จากทังหมด
'
27,500,000 หุ้น โดยมีมลู ค่าหุ้น
ละ 167.50 บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
'
ทั 'งนี ' ภายหลังจากทีบริษัทฯ ทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE
บริษัทฯ จะมีสดั ส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93
/2 ต้ น ทุน ทางการเงิน จากเงินกู้ยืมสูงสุด ไม่เกิน 68.92 ล้ านบาท ซึงคํานวณจากต้ นทุน ทางการเงินสูง สุดทีคาดว่าจะเกิดขึน' ในกรณี ที BGE และ SPM
พิจารณาต่ออายุตัvวสัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ 'นสุดอายุสญ
ั ญาซื 'อขายไฟฟ้าทีระหว่าง PKS และ EVN (อายุสญ
ั ญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน
COD)
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รายละเอียดของโครงสร้ างก่ อ นและหลังการเข้ าทํารายการมีร ายละเอียดในภาพแสดงดังต่ อ ไปนี K
ภาพแสดงโครงสร้ างก่ อ นเข้ าทํารายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
72.03%
บริษัท บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จํากัด (มหาชน) ("BGC")
100%
บริษัท ย่อ ยและ
บริษัท ร่วมที
ดําเนิน ธุร กิจ
บรรจุภ ัณฑ์

100%

100%
บริษัท บีจ ี เอ็น เนอร์ยี โซลูช ัน จํากัด
("BGE")

100%
บริษัท โซล่า พาว
เวอร์ แมเนจเม้น ท์
จํากัด ("SPM")
67%
Phu Khanh Solar
Power Joint Stock
Company ("PKS")
• XT 1 และ XT 2

70%
MY SON 1 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 1")

70%
MY SON 2 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 2")

ธุร กิจ อืน
75%
บริษัท บีจ ี
เอ็น ซิส จํากัด
("BGES")

ภาพแสดงโครงสร้ างหลังเข้ าทํารายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
100%

72.03%
บริษัท บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จํากัด (มหาชน)
100%
บริษัท ย่อ ยและ
บริษัท ร่วมทีดําเนิน
ธุร กิจ บรรจุภ ัณฑ์
70%
MY SON 1 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 1")

ธุร กิจ อืน

19.93%
บริษัท บีจ ี เอ็น เนอร์ยี โซลูช ัน จํากัด
("BGE")
70%
MY SON 2 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 2")

80.1%

100%
บริษัท โซล่า พาว
เวอร์ แมเนจเม้น ท์
จํากัด ("SPM")
67%
Phu Khanh Solar
Power Joint Stock
Company ("PKS")
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75%
บริษัท บีจ ี
เอ็น ซิส จํากัด
("BGES")

ประเภทและขนาดรายการ
การเข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE ถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์
ตามประกาศเรื องการได้ มาและจําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้ อยละ 14.59 ซึงเป็ นขนาดรายการสูง สุดที
คํานวณได้ ตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรั พย์ ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ า งอิง จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิน' สุดวันที 30
มิถุนายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายในสําหรับผู้บริ หาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิน' สุดวันที
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี ' บริษัทฯ ไม่มีรายการทีบริษัทฯ ได้ มีการจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์รายการอืนของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณา
อนุมตั ิการเข้ าทํารายการในครัง' นี ' บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องดําเนินการเปิ ดเผยสารสนเทศและปฏิบตั ิตามประกาศเรื องการได้ มา
หรื อจําหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้ าทําธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE (อันเกิดจากการทีบริ ษัทฯ รับชําระค่าหุ้นภายใต้ ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น
SPM เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE แทนเงินสด) ถื อเป็ นรายการได้ ม าซึงสินทรั พย์ ตามประกาศเรื องการได้ ม าและ
จําหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้ อยละ 13.21 ซึงเป็ นขนาดรายการสูงสุดทีคํานวณได้ ตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายใน
สําหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี ' เมือนับรวมรายการได้ มาซึงสินทรัพย์รายการอืนของบริษัทฯ ทีเกิดขึ 'นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการในครัง' นี ' ซึง
เท่ากับร้ อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทนแล้ ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบ
แทน เท่ากับร้ อยละ 21.66 โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สิน' สุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จึงถื อเป็ น
รายการได้ มาซึงสินทรัพย์ รายการประเภทที y ตามประกาศเรืองการได้ มาและจําหน่ายไป เนืองจากขนาดรายการมีมลู ค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ w{ แต่ไม่เ กินร้ อยละ {| ดัง นัน' บริ ษัทฯ จึง มีหน้ า ทีต้ อง (1) เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ (y) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกียวกับการได้ มาซึงสินทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที
เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดัง กล่าว ทัง' นี ' เนืองจากบริ ษัทจะมีการจัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง' ที w/y{}z เพือ
พิจารณาและอนุมตั ิการปรับโครงสร้ างธุรกิจพลังงานของบริ ษัทฯ ซึงเป็ นการเข้ าทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้ าข่ายเป็ นการ
ได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์และรายการทีเกียวโยงกันอยู่แล้ ว (รายละเอียดปรากฎในวรรคถัดไป) บริ ษัทฯ จึงขอ
ดําเนินการชี 'แจงรายละเอียดตามข้ อมูลทีจะปรากฏในหนังสือเวียนในการเปิ ดสารสนเทศในครัง' นี 'แทนการจัดส่งสารสนเทศ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน yw วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดทั 'งหมดทีเกียวข้ องกับ
การทํารายการจะปรากฏอยู่ในหนัง สือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี ยวกับการได้ ม าซึงสินทรัพย์ ของบริ ษัทฯ รวมถึง
รายงานทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเพือประกอบการพิจารณาในการในทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
การที กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เข้ าทํ า ธุ ร กรรมการจํ า หน่ า ยหุ้ น SPM ธุ ร กรรมการได้ มาซึ งหุ้ น BGE และธุ ร กรรม
การจําหน่ายหุ้น BGE ยังเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันประเภท "รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริการ" ตามประกาศ
เรื องรายการทีเกียวโยงกัน โดยมีขนาดรายการทีคํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) โดย
อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
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นอกจากนี ' การเข้ าทํารายการในครัง' นี 'มีธุรกรรมการทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพือให้
SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระทีมีอยู่กบั บริษัทฯ ให้ แล้ วเสร็จภายหลังการเข้ าทําธุรกรรมการ
จําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น BGE และธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบ
ตัvวสัญญาใช้ เงิน (Promissory Note) คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 270.00 ล้ านบาท และมีอายุ 1 ปี ทัง' นี ' BGE และ SPM อาจ
พิจารณาต่ออายุตวัv สัญญาใช้ เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.924 ล้ านบาท
ดังนัน' รายการกู้ยืมดังกล่าว จึงเข้ าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาด
รายการทีคํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ 'นสุด
วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 ทังนี
' ' เมือรวมรายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง
เป็ นรายการทีเกียวโยงกันดังกล่าวแล้ ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้ อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA)
ของบริ ษัทฯ ซึงเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัทฯ และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท ตาม
ประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน ดังนัน' บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าทีต้ องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้ าทํารายการดังกล่าว
โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง' หมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย และแต่งตั 'งทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือแสดงความเห็นแก่ผ้ ู
ถือหุ้น
บริ ษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทั 'งหมด อันได้ แก่
การเข้ า ทํา ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM ธุ รกรรมการได้ ม าซึงหุ้น BGE ธุ รกรรมการจํา หน่ า ยหุ้น BGE และธุร กรรม
การทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE จากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังต่อไปนี '
ก.

เปิ ดเผยสารสนเทศเกียวกับการได้ มาและจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ตามบัญชี w และบัญชี y และการเข้ าทํา
รายการทีเกียวโยงกันของกลุ่มบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื องการได้ มา
หรื อจําหน่ายไป และประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน

ข.

จัด ให้ มี ที ปรึ ก ษาทางการเงินอิส ระเพื อให้ ความเห็ นเกี ยวกับการเข้ า ทํา รายการได้ มาและจํา หน่ ายไป
ซึงสินทรัพย์ และการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ

ค.

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมัติการเข้ าทํารายการดังกล่าว ตลอดจนเรื องอืน ๆ ทีเกียวข้ อง โดย
บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
'
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมี
ส่วนได้ เสีย

ทัง' นี ' รายละเอียดของการคํานวณขนาดของรายการตามประกาศเรื องการได้ มาและจําหน่ายไปและประกาศเรือง
รายการทีเกียวโยงกัน เป็ นดังนี '

4

คํานวณจากต้ นทุนทางการเงินสูงสุดทีคาดว่าจะเกิดขึ 'น ในกรณีที BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตวัv สัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ 'นสุดอายุสญ
ั ญาซื 'อขายไฟฟ้าทีระหว่าง
PKS และ EVN (อายุสญ
ั ญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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การคํานวณขนาดของรายการจําหน่ ายไปซึงสิน ทรัพ ย์
1)

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน SPM
เกณฑ์ ก ารคํานวณขนาดรายการ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
เกณฑ์ มู ล ค่ า หุ้ นทุ น ที ออกเพื อชํ า ระค่ า
สินทรัพย์
2)

วิธ ีก ารคํานวณ
(หน่ วย: ล้ านบาท)
470.01 x 100%
4,260.02

ขนาดรายการ (%)
11.03%

-

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจาก SPM มี
ผลขาดทุนสุทธิ

1,526.25 x 100
18,592.98

8.21%

-

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพือชําระค่าสินทรัพย์

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน BGE
เกณฑ์ ก ารคํานวณขนาดรายการ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนทีออกเพือชําระค่า
สินทรัพย์

วิธ ีก ารคํานวณ
(หน่ ว ย: ล้ านบาท)
2,062.92 x 7.35%
4,260.02
39.5 x 7.35%
586.42
338.35 x 100
18,592.98
-

ขนาดรายการ
เกณฑ์ ก ารคํานวณขนาดรายการจําหน่ ายไป
จําหน่ ายไปรวม
2 รายการ (%)
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
14.59%
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
0.50%
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
10.03%
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ ไม่สามารถคํานวณได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์
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ขนาดรายการ (%)
3.56%
0.50%
1.82%
ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพือชําระค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการ 6
เดือ นย้ อ นหลัง (%)

ขนาดรายการรวม
(%)

-

14.59%
0.50%
10.03%
ไม่สามารถคํานวณได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์

การคํานวณขนาดของรายการได้ ม าซึงสิน ทรัพ ย์
1)

การได้ ม าซึงหุ้น สามัญใน BGE
เกณฑ์ ก ารคํานวณขนาดรายการ

เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน

วิธ ีก ารคํานวณ
(หน่ ว ย: ล้ านบาท)
2,062.92 x 27.3%
4,260.02
39.54 x 27.3%
586.42
1,256.25 x 100
18,592.98

เกณฑ์ มู ล ค่ า หุ้ นทุ น ที ออกเพื อชํ า ระค่ า
สินทรัพย์

ขนาดรายการ (%)
13.21%
1.84%
6.76%
ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพือชําระค่าสินทรัพย์

-

ขนาดรายการได้ ม า
1 รายการ (%)
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ (NTA)
13.21%
เกณฑ์กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
1.84%
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิงตอบแทน
6.76%
เกณฑ์มลู ค่าหุ้นทุนทีออกเพือชําระค่าสินทรัพย์ ไม่สามารถคํานวณได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์
เกณฑ์ก ารคํานวณขนาดรายการได้ ม า

ขนาดรายการ 6
เดือ นย้ อ นหลัง (%)
14.90%
ไม่สามารถคํานวณได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการรวม
(%)
13.21%
1.84%
21.66%
ไม่สามารถคํานวณได้
เนืองจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพือชําระ
ค่าสินทรัพย์

รายการจําหน่ ายไปหรือ รายการได้ ม าซึงสิน ทรัพ ย์ ย้อ นหลัง c เดือ น
วัน ทีเข้ าทํา
รายการ

รายการ

13/05/2021/1 การเข้ าลงทุนก่อสร้ างเตาหลอม
แก้ วที y ของโรงงานราชบุรี โดย
บริ ษั ท ราชบุ รี ก ล๊ า ส อิ น ดั ส ทรี
จํากัด
13/05/2021/1 การเข้ าลงทุนซ่อมแซมเตาหลอม
แก้ วแบบเย็น (Cold Repair) ของ
โรงงานปราจี น บุ รี โดยบริ ษั ท
ปราจีนบุรีกล๊ าส อินดัสทรี จํากัด

NTA
-

-
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ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)
กําไรสุท ธิ
มูล ค่ ารวมของ
สิงตอบแทน
8.89%

-

5.06%

มูล ค่ าหุ้น
-

-

วัน ทีเข้ าทํา
รายการ

รายการ
NTA

11/08/2021/2 การเข้ าลงทุ น ขยายกํ า ลั ง การ
ผลิต สําหรั บบรรจุภัณฑ์กลุ่ม ถุง
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยบริ ษัท
บีจี แพคเกจจิ 'ง จํากัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

-

-

ขนาดรายการตามเกณฑ์ (%)
กําไรสุท ธิ
มูล ค่ ารวมของ
สิงตอบแทน
0.95%

-

14.90%

มูล ค่ าหุ้น
-

-

หมายเหตุ: /1 บริ ษัท ฯ ได้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดของการเข้ า ทํา รายการ ผ่ า นตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ ง ประเทศไทย ในวัน ที 13 พฤษภาคม 2564 เรื อง แจ้ ง มติ ที ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง' ที 3/2564 เรืองการได้ มาซึงสินทรัพย์
/2 บริษัทฯ ได้ แจ้ งรายละเอียดของการเข้ าทํารายการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที 11 สิงหาคม 2564 เรือง แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง' ที 4/2564 เรืองการได้ มาซึงสินทรัพย์

การคํานวณขนาดของรายการทีเกียวโยงกัน - มูลค่าสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset หรื อ NTA) ของ
บริษัทฯ อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 เท่ากับ 4,260.02 ล้ านบาท
มูล ค่ าของการเข้ าทํา
รายการ
คิด เป็ นร้ อ ยละของ NTA
รายการ
1. รายการทีเข้ าทํากับ BGE
2,851.42 ล้ านบาท
66.93%
1.1 การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน SPM ในสัด ส่ วน
1,526.25 ล้ านบาท
35.83%
ร้ อ ยละ 100/1
1.2 การได้ ม าซึงหุ้น สามัญใน BGE ในสัด ส่ วน
1,256.25 ล้ านบาท
29.49%
ร้ อ ยละ 27.27
1.3 การที SPM เข้ าทําสัญญากู้ยืม เงิน จาก BGE
- ต้ นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืม/2
68.92 ล้ านบาท
1.62%
2. รายการทีเข้ าทํากับ BG
338.35 ล้ านบาท
7.94%
การจําหน่ายหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้ อยละ 7.35
รวม
3,189.77 ล้ านบาท
74.88%
หมายเหตุ: /1 คํานวณจากมูลค่าชําระราคาค่าหุ้นสามัญจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระทีมีอยู่กบั บริษัทฯ จํานวนประมาณ 270 ล้ านบาท
/2 ในวันทีพิจารณาเข้ าทํารายการ SPM ยังมีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ และจะเข้ าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึงเป็ นบุคคลที
เกียวโยงของบริษัทฯ โดยคํานวณเฉพาะค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทีต้ องจ่ายให้ บคุ คลทีเกียวโยงกันตลอดระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึงคํานวณ
จากต้ นทุนทางการเงินสูงสุดทีคาดว่าจะเกิดขึน' ในกรณีที BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตัvวสัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ 'นสุดอายุสัญญาซื 'อขายไฟฟ้าระหว่าง
PKS และ EVN (อายุสญ
ั ญาคงเหลือประมาณ w† ปี นับจากวัน COD)

4.

รายละเอียดของสิน ทรัพ ย์ ท ีได้ ม าและจําหน่ ายไป

4.1

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน SPM
4.1.1

สินทรัพย์ทีจะจําหน่ายไป
-

หุ้นสามัญของ SPM จํานวน 49,999,998 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
100 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
'
SPM
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4.1.2

การประกอบธุรกิจของ SPM

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว:
ทีตั 'งสํานักงานใหญ่:
ลักษณะธุรกิจ:

500 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั 'งหมด 50,000,000 หุ้น
47/1 หมู่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม. 7 ตํ า บลบึ ง ยีโถ อํ า เภอธั ญ บุ รี จัง หวัด
ปทุมธานี
ดําเนินธุรกิจในลักษณะบริ ษัทโฮลดิ 'ง (Holding Company) โดย ถือหุ้นร้ อยละ 67
ในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ("PKS") ซึงเป็ นบริษทั
ทีจดทะเบียนจัดตั 'งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยี 'ยน ได้ แก่
โครงการ XT 1 ซึงเริ มต้ นจํา หน่า ยไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (COD) วันที 11 มิถุนายน
2562 และ โครงการ XT 2 ซึงเริ มต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที 12
มิ ถุน ายน 2562 โดยมีข นาดกํ า ลัง การผลิ ต ไฟฟ้ าตามสัญญาซือ' ขายไฟฟ้ากับ
Vietnam Electricity ("EVN") ซึงเป็ นรั ฐ วิส าหกิจ การไฟฟ้าในสาธารณรัฐ สังคม
นิยมเวียดนามเป็ นเวลา 20 ปี นบั จากวัน COD รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กําลังการ
ผลิตติดตั 'งรวม 110.025 เมกะวัตต์)

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ SPM/1 สรุป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561
2562
2563
2564/2
876.4
342.6
1,219.1

36.1
724.7
760.8

69.9
724.7
794.6

7.8
724.7
732.5

1,337.0
1,337.0
20.0
20.0
(138.0)
(118.0)

1.9
741.7
743.6
20.0
20.0
(2.8)
17.2

61.0
741.7
802.7
20.0
20.0
(28.1)
(8.1)

0.8
261.7
262.5
500.0
500.0
(30.0)
470.0

19.1
(6.2)
(15.1)
-

189.0
(26.5)
(15.5)
(11.8)

0.4
(6.3)
(19.3)
-

5.8
(0.1)
(8.0)
-
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หน่วย: ล้ านบาท
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561
2562
2563
2564/2
(2.2)
135.2
(25.2)
(2.3)

หมายเหตุ:
/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที BGC ถือหุ้นร้ อยละ 100
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ PKS /1 สรุ ป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561/3
2562/3
2563/3
2564/2 /3

สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

427.8
88.0
515.8

297.0
3,011.7
3,308.8

423.6
2,881.5
3,305.1

469.7
2,817.8
3,287.5

0.8
0.8
516.9
516.9
(2.0)
515.0

509.8
1,620.6
2,130.4
1,117.5
1,117.5
60.9
1,178.4

213.1
1,758.5
1,971.6
1,117.5
1,117.5
216.0
1,333.5

216.4
1,668.2
1,884.6
1,117.5
1,117.5
285.4
1,402.9

0.6
(1.0)
(0.7)
(1.1)

271.3
(140.9)
(67.6)
62.8

530.4
(287.7)
(87.6)
155.2

350.0
(199.5)
(61.8)
88.7

หมายเหตุ:
/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที SPM ถือหุ้นร้ อยละ 67
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
/3 อัตราแลกเปลียนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที 27 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม

4.1.3

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ)

คณะกรรมการของ SPM ณ ปั จจุบนั มีจํานวน 4 ท่าน โดยมีรายชือดังต่อไปนี '
1. นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
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4. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
คณะกรรมการของ SPM ภายหลังเข้ าทํารายการ มีจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายชือดังต่อไปนี '
1. นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
รายชือผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ SPM ก่อนเข้ าทํารายการ ณ วันที 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
รายชือผู้ถ ือ หุ้น

1. บริ ษั ท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊ า ส
จํากัด (มหาชน)

2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

สัญชาติ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(มูล ค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท)

ไทย

สามัญ

49,999,998

100.0

ไทย

สามัญ

1

0.0

ไทย

สามัญ

1
50,000,000

0.0
100.00

รวม

%

รายชือผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ SPM ภายหลังการเข้ าทํารายการ
รายชือผู้ถ ือ หุ้น
1. บริ ษั ท บี จี เอ็ น เนอร์ ยี โซลู ชั น
จํากัด
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
รวม
4.1.4

สัญชาติ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(มูล ค่ าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท)

ไทย

สามัญ

49,999,998

100.0

ไทย
ไทย

สามัญ
สามัญ

1
1
50,000,000

0.0
0.0
100.00

%

สินทรัพย์ทีจะได้ มา
-

หุ้นสามัญของ BGE สุทธิจํานวน 5,480,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
19.93 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดรวมถึ
'
งหุ้นเพิมทุนของ BGE (บริษัทฯ ได้ รับการชําระการ
จําหน่ายหุ้นสามัญใน SPM เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 27.27 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง' หมดรวมถึงหุ้นเพิมทุนของ BGE และจะจําหน่ายหุ้น
สามัญใน BGE จํานวน 2,020,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดซึ
'
งรวมถึงหุ้นเพิมทุนของ BGE ให้ แก่ BG)
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4.1.5

การประกอบธุรกิจของ BGE

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว:
ทีตั 'งสํานักงานใหญ่:
ลักษณะธุรกิจ:

2,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั 'งหมดจํานวน 20,000,000 หุ้น
47/1 หมู่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม. 7 ตํ า บลบึ ง ยี โถ อํ า เภอธั ญ บุ รี จัง หวัด
ปทุมธานี
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึงมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทัง' หมด 15
โครงการในปั จ จุบัน โดยมี ร ายละเอีย ดดัง นี ' (1) โครงการผลิต ไฟฟ้ า พลัง งาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึงอยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการโดย
BGE จํานวน 11 โครงการ มีกําลัง การผลิตรวม 18.87 เมกะวัตต์ (2) โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้น
ร้ อยละ 70 ใน MYSON 1 Solar Power Joint Stock Company (“MY SON 1”)
และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company (“MY SON 2”) ซึ งเป็ น
บริ ษั ท ย่ อ ยที จดทะเบี ย นจัด ตั ง' ในประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ประกอบกิจการโครงการ Solar จํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ MS1 ซึงเริมต้ น
จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที 30 มิถนุ ายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึง
เริมต้ นจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที 29 มิถนุ ายน 2563) ตามลําดับ โดย
มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซือ' ขายไฟฟ้าให้ กับ EVN เป็ นเวลา 20 ปี
นับจากวัน COD รวม 110 เมกะวัตต์ (กํ าลังการผลิตติดตัง' รวม 111.776 เมกะ
วัตต์) และ (3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบนหลัง คา (Solar
Rooftop) จํานวน 1 โครงการและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้ อนเหลือ
ทิง' ด้ วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จํานวน 1 โครงการ
ซึงมีกําลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้ อยละ 75 ในบริ ษัท บีจี
เอ็นซิส จํากัด ("BGES") ซึงเป็ นบริษัทย่อยของ BGE ในประเทศไทย

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ BGE /1 สรุ ป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561
2562
2563
2564/2
16.8
243.5
260.3

71.1
355.2
426.3

143.5
429.1
572.6

16.6
2,258.2
2,274.8

16.6
0.3
16.9
250.0

169.7
3.9
173.7
250.0

281.5
0.9
282.4
250.0

210.5
1.4
211.9
2,000
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หน่วย: ล้ านบาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
2561
2562
2563
2564/2
250.0
250.0
250.0
2,000
(6.7)
2.6
40.1
62.9
243.3
252.6
290.1
2,062.9
12.8
(19.1)
(0.0)
(6.3)

42.5
(30.7)
(2.6)
9.2

130.5
(86.1)
(6.7)
0.2
37.5

37.1
(11.4)
(2.9)
22.8

หมายเหตุ:
/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ BGES /1 สรุ ป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. 2564/2

8.3
15.8
24.1

6.3
112.6
118.9

12.8
184.4
197.2

9.1
186.4
195.5

4.2
4.2
20.0
20.0
(0.1)
19.9

45.9
45.9
70.0
70.0
2.9
72.9

120.9
120.9
70.0
70.0
6.2
76.2

117.1
0.0
117.1
70.0
70.0
8.5
78.5

(0.0)
(0.0)
(0.1)

6.4
(2.9)
(0.4)
3.1

8.2
(3.9)
(1.0)
3.3

4.4
(1.8)
(0.4)
2.2

หมายเหตุ:

หน้ าที 16 จาก 32

/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที BGE ถือหุ้นร้ อยละ 75
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ MYSON 1/1 สรุ ป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562/3

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563/3

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. 2564/2

-

576.8
179.8
756.5

524.1
1,574.7
2,098.8

414.3
1,550.2
1,964.5

-

327.8
327.8
428.7
428.7
(0.0)
428.7

193.4
1,344.1
1,537.5
585.9
585.9
(24.6)
561.3

41.2
1,345.5
1,386.7
585.9
585.9
(8.1)
577.8

-

-

129.4
(47.5)
(106.5)
(24.6)

153.2
(45.1)
(91.5)
16.6

หมายเหตุ:
/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที BGE ถือหุ้นร้ อยละ 70
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
/3 อัตราแลกเปลียนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที 27 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม

ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานทีสําคัญในอดีต ของ MYSON 2/1 สรุ ป ได้ ด ังนี K
หน่วย: ล้ านบาท
สิน ทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีสK นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
หนี 'สินหมุนเวียน

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562/3

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563/3

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. 2564/2

-

450.6
84.7
535.3

347.6
1,330.2
1,677.8

307.1
1,310.9
1,618.1

-

220.9

103.9

27.6

หน้ าที 17 จาก 32

หน่วย: ล้ านบาท
หนี 'สินไม่หมุนเวียน
หนี 'สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนิน งาน
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2561
-

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2562/3
220.9
314.4
314.4
314.4

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563/3
1,058.3
1,162.2
500.2
500.2
15.4
515.5

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. 2564/2
1,059.2
1,086.9
500.2
500.2
31.0
531.2

-

-

108.3
(41.7)
(51.2)
15.4

125.4
(37.7)
(72.1)
15.6

หมายเหตุ:
/1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที BGE ถือหุ้นร้ อยละ 70
/2 ข้ อมูลจากงบการเงินภายในซึงจัดทําสําหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
/3 อัตราแลกเปลียนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที 27 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม

4.1.6

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนและภายหลังการเข้ าทํารายการ)

คณะกรรมการของ BGE ณ ปั จจุบนั มีจํานวน 5 ท่าน โดยมีรายชือดังต่อไปนี '
1.
2.
3.
4.
5.

นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
นายปิ ยศักดิŠ ภูมิจิตร

คณะกรรมการของ BGE ภายหลังเข้ าทํารายการ
บริ ษัทฯ จะแต่งตั 'งตัวแทนของบริษัทฯ ทีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดยจะดําเนินการภายหลังการได้ มาซึงหุ้นสามัญของ BGE
รายชือผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE ก่อนเข้ าทํารายการ ณ วันที 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รายชือผู้ถ ือ หุ้น

สัญชาติ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุน ละ 100
บาท)

1. บริ ษั ท บางก อก กล๊ าส จํ า กั ด
(มหาชน)

ไทย

สามัญ

19,999,997
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%
100.0

รายชือผู้ถ ือ หุ้น
2. นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
3. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
4. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
รวม

สัญชาติ

ประเภทหุ้น

ไทย
ไทย
ไทย

สามัญ
สามัญ
สามัญ

จํานวนหุ้น
(มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุน ละ 100
บาท)
1
1
1
20,000,000

%
0.0
0.0
0.0
100.00

รายชือผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE ภายหลังการเข้ าทํารายการ
รายชือผู้ถ ือ หุ้น
1. บริ ษั ท บางกอกกล๊ าส จํ า กั ด
(มหาชน)
2. บริ ษั ท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊ า ส
จํากัด (มหาชน)
3. นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
4. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
รวม
5.

สัญชาติ

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น
(มูล ค่ าทีตราไว้ ห้นุ ละ 100
บาท)

ไทย

สามัญ

22,019,998

80.07

ไทย

สามัญ

5,480,000

19.93

ไทย
ไทย

สามัญ
สามัญ

1
1
27,500,000

0.0
0.0
100.00

%

มูล ค่ ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของขนาดรายการทั 'งหมดจํานวนไม่เกิน 1,933.52 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี '
(1) ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM
- มูลค่าการจําหน่ายไปซึงหุ้นสามัญของ SPM จํานวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นจด
ทะเบียนทั 'งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมลู ค่าการเข้ าทํารายการเป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,256.25 ล้ านบาท
และเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี 'ยค้ างชําระที SPM มีอยู่กับบริ ษัทฯ จํานวนประมาณ 270 ล้ านบาท รวมทัง' หมด
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,526.25 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับการชําระค่าหุ้นเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ
BGE จํ า นวน 7,500,000 หุ้น จากทัง' หมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูล ค่ า หุ้น ละ 167.50 บาท หรื อ คิด เป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 27.27 ของหุ้นทีออกและจําหน่ายแล้ วทังหมด
'
(2) ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น BGE
- มูลค่าการจําหน่ายไปซึงหุ้นสามัญของ BGE จํานวน 2,020,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.35 ของหุ้นจด
ทะเบียนทัง' หมดรวมถึงหุ้นออกใหม่ 27,500,000 หุ้น โดยมีมลู ค่าการเข้ าทํารายการเป็ นจํานวนเงินประมาณ
338.35 ล้ านบาท ทังนี
' ' ภายหลังจากทีบริษัทฯ ทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสดั ส่วนใน BGE
สุทธิร้อยละ 19.93

หน้ าที 19 จาก 32

(3) ธุร กรรมเข้ าทําสัญญากู้ยืม เงิน ระหว่ าง SPM และ BGE
- SPM จะเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงของบริ ษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้ าน
บาทเพือให้ SPM มีเงินทุนในการชําระเงินกู้ยืม เดิมและดอกเบีย' ค้ างชําระทีมีอยู่กับบริ ษัทฯ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายหลังการเข้ าทํารายการตามข้ อ (1) และ (2) ข้ างต้ น โดยการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีต้นทุน
ทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้ านบาท รวมเป็ นจํานวน 338.92 ล้ านบาท
6.

มูล ค่ าของทรัพ ย์ ส ิน ทีได้ ม าและจําหน่ ายไป
(1) ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น SPM
- บริษัทฯ จําหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จํานวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของหุ้นจดทะเบียน
ทัง' หมด 50,000,000 หุ้น โดยเป็ นทุนทีชําระแล้ ว 500 ล้ านบาท โดย SPM มีสินทรัพย์รวม 732.5 ล้ านบาท
และมีทรัพย์สินสุทธิ 470.0 ล้ านบาท วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 โดยบริษัทฯ จะได้ มาซึงหุ้นหุ้นสามัญของ
BGE จํานวน 7,500,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 27.27 ของของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว ทัง' หมด
รวมถึงหุ้นเพิมทุนจํานวน 27,500,000 หุ้น โดยเป็ นทุนทีชําระแล้ ว 500 ล้ านบาท โดย BGE มีสินทรัพย์รวม
2,274.8 ล้ านบาท และมีทรัพย์สินสุทธิ 2,062.9 ล้ านบาท วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
(2) ธุร กรรมการจําหน่ ายหุ้น BGE
- หุ้นสามัญของ BGE จํานวน 2,020,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 7.35 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทัง' หมดรวมถึง หุ้น เพิมทุน จํานวน 27,500,000 หุ้น โดยเป็ นทุน ที ชํ า ระแล้ ว 2,000 ล้ า นบาท โดย BGE มี
สินทรัพย์รวม 2,274.8 ล้ านบาท และมีทรัพย์สินสุทธิ 2,062.9 ล้ านบาท วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทัง' นี '
ภายหลังจากทีบริษัทฯ ทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสดั ส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93

7.

เกณฑ์ ท ีใช้ ใ นการกําหนดมูล ค่ าของรายการ

7.1

การจําหน่ ายหุ้น สามัญใน SPM

บริ ษัทฯ กําหนดราคาขายหุ้นสามัญของ SPM รวมจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท ทั 'งนี ' เกณฑ์ในการพิจารณาเพือใช้
ในการกําหนดราคาซื 'อขายระหว่างกัน ได้ พิจารณาการประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการทีเป็ นที
ยอมรับทัวไป ทั 'ง 2 วิธีได้ แก่
1)

2)

วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสมั พันธ์ (Relative Method Approach)
1.1 วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
1.2 วิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบี 'ย ภาษี ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย (EV per
EBITDA)
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยในการประเมินมูลค่าของกิจการในครั ง' นี ' บริ ษัทได้ พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็ นหลัก โดยมีมูลค่าการเข้ าทํา
รายการจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท ซึงราคาทีบริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ SPM เป็ นราคาซึงอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรม
และสามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง
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7.2

การได้ ม าและจําหน่ ายหุ้น สามัญใน BGE

บริ ษั ท ฯ กํ า หนดราคาได้ ม าซึงหุ้น สามัญ ของ BGE จํ า นวน 7,500,000 หุ้ น ที ราคา 167.50 บาทต่ อ หุ้ น (รวม
1,256.25 ล้ านบาท ซึงเท่ากับราคาในการจําหน่ายหุ้นสามัญใน SPM) และราคาจําหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จํานวน
2,020,000 หุ้นทีราคา 167.50 บาทต่อหุ้น (ซึงเท่ากับราคาในการได้ มาซึงหุ้น BGE) รวมจํานวน 338.35 ล้ านบาท ซึงราคา
หุ้นสามัญของ BGE ที 167.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่าหุ้นของ BGE รวมจํานวน 3,350.00 ล้ านบาท ทัง' นี ' เกณฑ์ในการ
พิจารณาเพือใช้ ในการกําหนดราคาซื 'อขายระหว่างกัน ได้ พิจารณาโดยการประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน
มูลค่ากิจการทีเป็ นทียอมรับทัวไป ทัง' 2 วิธีได้ แก่
1)

2)

วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสมั พันธ์ (Relative Method Approach)
1.1 วิธีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
1.2 วิธีอตั ราส่วนมูลค่ากิจการต่อกําไรก่อนหักดอกเบี 'ย ภาษี ค่าเสือมและค่าตัดจําหน่าย (EV per
EBITDA)
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยในการประเมินมูลค่าของหุ้น BGE ในครัง' นี ' บริษัทฯ ได้ พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธี สัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็ นหลัก โดยมูลค่าการเข้ าทํ า
รายการได้ มาซึงหุ้นสามัญจํานวน 1,256.25 ล้ านบาท และมูลค่าการเข้ าทํารายการจําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 338.35
ล้ านบาท อ้ างอิงจากมูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ที 167.50 บาทต่อหุ้น (คิดเป็ นมูลค่าหุ้นของ BGE รวมจํานวน 3,350.00
ล้ านบาท) ซึงราคาทีบริ ษัทฯ ได้ มาซึงหุ้นสามัญและจําหน่ายหุ้นสามัญของ BGE เป็ นราคาซึงอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรม
และสามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง
8.

ผลประโยชน์ ท ีคาดว่ าจะได้ ร ับ

เนืองด้ วยบริ ษัทฯ มีวิสัยทัศน์ทีจะเป็ นผู้นําในอาเซียนด้ านการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แก้ ว
รวมถึงการทําธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ทีมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที
มุ่งเน้ นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลัก โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive
Investment) ในลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสดั ส่วนการลงทุนน้ อยกว่าร้ อยละ 20 และมุ่งเน้ นผลตอบแทนของเงินลงทุนใน
รูปแบบเงินปั นผลเพือกระจายความเสียงและคงไว้ ซึงเสถียรภาพตลอดจนความมันคงของรายได้ ดังนัน' เพือให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุ่มจึงมีความประสงค์ทีจะทําการปรั บ
โครงสร้ างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยจะให้ BGE เป็ นเรือธง (Flagship Company) สําหรับธุรกิจพลังงาน เนืองจาก
มีความเชียวชาญในด้ านการบริ หารจัดการ ตลอดจนความพร้ อมด้ านบุคลากรอยู่แล้ ว โดยการปรับโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ
พลังงานในครัง' นี ' จะเกิดขึน' ในรูปแบบของการจําหน่ายธุรกิจพลังงานของบริ ษัทฯ เพือแลกกับหุ้นสามัญของ BGE ซึงเป็ น
Flagship Company ในธุรกิจพลังงาน กล่าวคือ จําหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้ แก่ BGE โดยบริ ษัทฯ จะได้ รับการชําระ
เป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนของ BGE (share swap) ในราคายุติธรรมสําหรับทัง' 2 ฝ่ าย และบริษัทฯ จะดําเนินการขายหุ้น BGE
ในส่วนทีเกินกว่าร้ อยละ 20 ให้ แก่ BG ในราคาเดียวกันกับทีได้ มา เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ตามทีกล่าวมาแล้ ว
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ประโยชน์ทีบริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากการปรับโครงสร้ างของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม สําหรับการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานในครัง' นี 'นอกจากจะเป็ นการทําธุรกรรมทีสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ แล้ วยังช่วยให้ บริษัทฯ
สามารถปลดล็อคทรัพยากรต่างๆ กล่าวคือ ทรัพยากรทางการเงินจากหนี 'สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น หนี 'สินรวมต่อ EBITDA ที
ลดลงภายหลังการทําธุรกรรม และเงินสดทีจะได้ รับจากการขายหุ้นใน BGE และการได้ รับชําระเงินกู้ยืมเดิมทีมีกบั SPM
รวมจํ า นวนประมาณ 608.35 ล้ า นบาทเพื อนํ าไปขยายธุ รกิจ บรรจุภัณฑ์ ซึงเป็ นธุ รกิจ หลัก รวมถึง การบริ ห ารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพือให้ สามารถมุ่งเน้ นการดําเนินธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึงเป็ นธุรกิจหลักได้
นอกจากนี ' บริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์เรื องการกระจายความเสียง (Diversify Risk) จากทีมาของรายได้ จากการ
ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเมือเทียบกับการลงทุนใน SPM เพียงบริษัทเดียว เนืองจากภายหลังจากการเข้ าทําธุรกรรมทังหมดเพื
'
อ
ปรับโครงสร้ างธุรกิจพลังงานแล้ ว บริษัทฯ จะได้ มาซึงหุ้นใน BGE จํานวน 5,480,000 หุ้น หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19.93
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง' หมด โดย BGE มีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้ การบริ หารของ BGE และบริ ษัทย่อยรวม
ทังหมด
'
17 โครงการ (รวมโครงการทีบริษัทฯ จําหน่ายไปจํานวน 2 โครงการ) โดยประกอบด้ วยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ทัง' หมด 12 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
สัง คมนิยมทัง' หมด 4 โครงการ (รวมโครงการทีบริ ษัทฯ จําหน่ายไปจํานวน 2 โครงการ) และโครงการผลิตไฟฟ้า จาก
พลังงานความร้ อนเหลือทิ 'งด้ วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จํานวน 1 โครงการ
ภายหลังการทําธุรกรรม BGE จะมีกําลังการผลิตตามสัดส่วนถือหุ้นรวมประมาณ 166 เมกะวัตต์ (Equity MW) ซึง
สามารถเทียบเคียงได้ กบั บริษัททีประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการ
ปรับโครงสร้ างในครัง' นีจ' ะสามารถเพิมศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตลอดจนความสามารถในการบริ หารจัดการ
ต้ นทุน (Economy of Scale) ของโครงการต่างๆ ซึงคาดว่าจะลดลงจากการบริ หารการใช้ ทรัพยากรทีทับซ้ อน รวมถึงเพิม
อํานาจในการต่อรองกับคู่ค้าและผู้ให้ บริ การต่างๆ ของโครงการ เช่น การให้ บริ การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and
Maintenance) เป็ นต้ น ซึงจะทําให้ บริ ษัทฯ มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนในการลงทุนทีเพิมขึน' รวมทัง' ยังเป็ นการกระจาย
ความเสียงจากการลงทุนไปสู่ธุรกิจทีสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ บริษัทฯ ได้ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
9.

แผนการใช้ เ งิน ทีได้ รับ จากการจําหน่ ายทรัพ ย์ ส ิน

บริษัทฯ คาดว่าจะได้ รับเงินจากการทําธุรกรรมในครัง' นี 'รวมทังสิ
' 'นประมาณ 608.35 ล้ านบาท ซึงแบ่งเป็ น (1) เงินที
ได้ รับจากการทําธุรกรรมจําหน่ายหุ้น BGE เป็ นจํานวน 338.35 ล้ านบาท และ (2) จากการได้ รับชําระเงินกู้ยืมเดิมและ
ดอกเบี 'ยค้ างชําระจาก SPM จํานวนประมาณ 270.00 ล้ านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการทีจะนําเงินทีได้ รับไปลงทุนในธุรกิจ
บรรจุภณ
ั ฑ์ และ/หรือ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลัก และ/หรื อ ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั 'นบางส่วนทีมีอยู่
ในปั จจุบนั
10.

เงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ความสําเร็จในการเข้ าทํารายการขึ 'นกับเงือนไข ดังต่อไปนี '
-

บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ เข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้ มาซึงหุ้น
BGE ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
BGE ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกหุ้นสามัญเพิมทุน
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-

ได้ รับความยินยอมหรื อความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื องอืนๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรื อ บุคคลที
เกียวข้ องในประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในการนี ' คณะกรรมการของบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง' ที w/y{}z ของบริษัทฯ
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการครัง' ที 5/2564 เมือวันที 9 กันยายน 2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทํารายการ
ข้ างต้ น
11.

ลัก ษณะและขอบเขตส่ วนได้ เ สียของบุค คลทีเกียวโยงกัน ในการตกลงเข้ าทํารายการ
-

BG ถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยงของบริษัทฯ เนืองจาก BG เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
BGE ถือเป็ นบุคคลทีเกียวโยงของบริษัทฯ เนืองจาก BG ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ w||
ด้ วยเหตุนี ' การเข้ าทํารายการดังกล่าวจึงถือเป็ นรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศเรื องรายการทีเกียวโยงกัน โดยมี
ขนาดรายการทีคํานวณได้ เท่ากับร้ อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ สิ 'นสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
และมีมลู ค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท ดังนัน' บริษัทฯ จึงต้ องขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่ตํากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 'งหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสีย
ทังนี
' ' กรรมการทีมีส่วนได้ เสียรวม 3 ท่านได้ แก่
นายพรวุฒิ สารสิน เป็ นประธานกรรมการของบริ ษัทฯ และเป็ นกรรมการของ BG จึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่มี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมคณะกรรมการในวาระทีเกียวข้ อง
นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี เป็ นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้
มีอํานาจลงนามของบริ ษัทฯ และเป็ นกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ของ BG จึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมคณะกรรมการในวาระทีเกียวข้ อง
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์ เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการลงทุน และกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
บริ ษัทฯ และเป็ นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส จึงเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
คณะกรรมการในวาระทีเกียวข้ อง
การเข้ าทํารายการในครัง' นี ' บริษัทฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพือพิจารณาเรื องความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของการเข้ าทํา
รายการระหว่ า งกั น ของ บริ ษั ท ฯ/บริ ษั ท ย่ อ ยกับ บุ ค คลที อาจมี ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ทัง' ในธุ ร กรรมนี แ' ละ
ดูแลตรวจสอบธุรกรรมทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ 'นในอนาคต
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12.

กรรมการทีมีส่ ว นได้ เ สีย
กรรมการทีมีส่วนได้ เสียต่อการเข้ าทํารายการในครัง' นี ' ได้ แก่

รายชือ
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี
3. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ทัง' นี ' กรรมการทีมีรายชือดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ เข้ าร่ วมและไม่ได้ ออกเสียงในวาระนีใ' นการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง' ที 5/2564
13.

ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท เกียวกับ การเข้ าทํารายการ

ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครัง' ที 5/2564 เมือวันที 9 กันยายน 2564 ซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้ เ สีย
ทัง' 3 ท่านตามข้ อ 12 ได้ มีมติเห็นชอบให้ บริ ษัทฯเข้ าทําธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการจําหน่ายหุ้น BGE และ
ธุรกรรมการเข้ าทําสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE และนําเสนอต่อทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง' ที 1/2564 ของ
บริษัทฯ ทีจะจัดให้ มีขึ 'นในวันที 5 พฤศจิกายน 2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิต่อไป โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็น
ว่าการเข้ าทํารายการมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัทฯ เนืองจากราคาเข้ าทํารายการอยู่ในช่วงที
เหมาะสมเมือเทียบกับมูลค่ากิจการซึงประเมินด้ วยหลักเกณฑ์แ ละวิธี การต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการทีเป็ นที
ยอมรับทัวไปตามทีคณะทีปรึ กษาได้ นําเสนอ ตลอดจนประโยชน์ทีบริ ษัทฯ จะได้ รับจากการเข้ าทํารายการจะช่วยสร้ าง
โอกาสในการลงทุนในธุรกิจหลัก และลดหนีส' ินเพือการเติบโตทียังยืนในอนาคต ซึงสอดคล้ องกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
ระยะยาวของบริษัทฯ
14.

ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษัท ทีแตกต่ า งจากความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

15.

คุณสมบัต ิข องทีปรึก ษาทางการเงิน อิส ระ
ทีปรึกษาทางการเงินอิสระทีให้ ความเห็นในการเข้ าทํารายการในครัง' นี ' ไม่มีความสัมพันธ์และถือหุ้นในบริษัท
ทีปรึก ษาทางการเงิน อิส ระ
บริษัท อวานการ์ด แคปปิ ตอล จํากัด

การถือ หุ้น ในบริษทั
ไม่มี

ความสัม พัน ธ์ ก ับ บริษทั
ไม่มี

อนึง บริษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นทีปรึกษาทางการเงินทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน้ าที 24 จาก 32

สารสนเทศการได้ ม าซึงสิน ทรัพ ย์ แ ละการทํารายการกับ บุคคลทีเกียวโยงกัน
(ตามบัญชี 2) ข้ อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศเรืองการได้ ม าและจําหน่ ายไปของ
บริษัท บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (มหาชน)
16.

ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท ทีมีต่ อ สารสนเทศทีส่ งให้ ผ้ ูถ ือ หุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับผิดชอบในข้ อมูลทีระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนีแ' ละในเอกสารอืนทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ ทัง' นี 'คณะกรรมการบริษัทได้ ตรวจสอบข้ อมูลทีจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นด้ วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้ อมูลที
ระบุไว้ ในสารสนเทศฉบับนี 'และเอกสารอืนทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
17.

กรณีท ีมีค วามเห็น ของผู้เ ชืยวชาญอิส ระ คุณสมบัต ิข องผู้เ ชียวชาญ การถือ หุ้น และความสัม พัน ธ์ ข อง
ผู้เ ชียวชาญกับ บริษัท ฯ และคู่ส ัญญา

บริ ษัท อวานการ์ ด แคปปิ ตอล จํากัด ได้ รับการแต่งตั 'งเป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นเกียวกับการ
เข้ าทํารายการในครัง' นี 'ต่อผู้ถือหุ้น โดยทีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ ถือหุ้นในบริษัทและและไม่มีความสัมพันธ์กับบริ ษัท
อีกทั 'ง ทีปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้ เผยแพร่รายงานความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ
18.

ประมาณการทางการเงิน ในปี ปั จ จุบ ัน (ถ้ ามี)
-ไม่มี-

19.

คดีห รือ ข้ อ เรียกร้ อ งทีมีส าระสําคัญทีอยู่ร ะหว่ างดําเนิน การ

ณ วัน ที 7 กั น ยายน 2564 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ ถูก ฟ้ อ งร้ องเป็ น จํ า เลยในคดี หรื อ ข้ อพิ พ าท รวมถึ ง
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ (1) ทีอาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทีมีจํานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (2) ทีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย อย่างมีนยั สําคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ และ (3) ทีมิได้ เกิด
จากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีส่วนเกียวข้ องในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายหรื อ
ทางปกครองในการดําเนินการค้ าตามปกติเป็ นครัง' คราว
20.

ผลประโยชน์ ห รื อ รายการทีเกียวข้ อ งกัน ระหว่ างบริษัท ฯ กับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และผู้ถ ือ หุ้น ทีถือ หุ้น ทังK
ทางตรงและทางอ้ อ มตังK แต่ ร้ อ ยละ mn ขึนK ไป

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษัทมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงือนไขทางการค้ าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันเหล่านัน' ซึงเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ ดงั นี '
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20.1 รายได้ จ ากการขาย
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน

พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พัน บาท

พ.ศ. 2563
(นําเสนอใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

-

-

19,068

9,375

4,037,888

3,680,864

1,193,998

717,271

4,037,888

3,680,864

1,213,066

726,646

บริษัทใหญ่

1,669

577

-

-

บริษัทย่อย

-

-

16,868

5,806

1,669

577

16,868

5,806

-

-

209,390
780

327,529
2,500

-

-

210,170

330,029

-

-

275,518

269,236

2,095

2,704

20

16

2,095

2,704

275,538

269,252

รายได้ จ ากการขายสิน ค้ า
บริษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
รายได้ ด อกเบียK

รายได้ เ งิน ปั น ผล
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รายได้ อ ืน
บริษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
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20.2 การซือK สิน ค้ าและบริก าร
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน

พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พัน บาท

พ.ศ. 2563
(นําเสนอใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

85,758

76,111

45,086

43,339

742,403
3,836

852,677
5,779

2,249,299
1,753

1,716,439
1,207

831,997

934,567

2,296,138

1,760,985

34,210

25,455

-

-

314
-

732
-

2,746

2,828

-

6,455

-

-

314

7,187

2,746

2,828

1,707
-

2,753
-

163
218

1,226
1,027

175
10,918

15
25,770

5,556

1,995

12,800

28,538

5,937

4,248

ซือK สิน ค้ าและบริก าร
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน

ค่ าพลังงานไฟฟ้ า
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
ดอกเบียK จ่ าย
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
ค่ าใช้ จ่ ายอืน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
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20.3 ยอดค้ างชําระทีเกิด จากการขายและซือK สิน ค้ าและบริก าร และซือK สิน ทรัพ ย์ ถ าวร
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563

พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับ ปรุงใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

627,273

682,427

167,509

162,221

บริษัทใหญ่

2,123

790

114

367

บริษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน

6,362

2,734

99,282
1,602

122,854
3,793

8,485

3,524

100,998

127,014

บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย

25,863
-

18,868
-

6,273
2,207,966

13,310
2,377,260

บริษัทร่วม
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน

41,427
20,212

57,833
31,437

10,160

5,407

87,502

108,138

2,224,399

2,395,977

14,688

13,702

-

-

ลูก หนีกK ารค้ า
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
ลูก หนีอK ืน

เจ้ าหนีกK ารค้ า

เจ้ าหนีคK ่ างานก่ อ สร้ าง
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน

20.4 ยอดค้ างชําระทีเกิด จากหนีสK ิน ตามสัญญาเช่ า
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563

พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับ ปรุงใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

262,984
1,890

309,448
2,160

128,693
-

157,231
-

264,874

311,608

128,693

157,231

หนีสK ินตามสัญญาเช่ าจากกิจการทีเกียวข้ อ งกัน
บริษัทใหญ่
บริษัททีเกียวข้ องกันอืน
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20.5 เงิน ให้ ก้ ูยืม ระยะสันK แก่ ก ิจ การทีเกียวข้ อ งกัน และเงิน กู้ยืม ระยะสันK จากกิจ การทีเกียวข้ อ งกัน
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสันแก่
' กิจการทีเกียวข้ องกัน
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563

พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับ ปรุงใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

-

494,000
-

1,121,750

563,000

-

494,000

1,121,750

563,000

เงิน ให้ ก้ ูยืม ระยะสันK แก่ ก ิจ การทีเกียวข้ อ งกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
' บคุ คลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าวมี
กําหนดจ่ายชําระคืนเมือทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย' ร้ อยละ 1.25 ถึง 2.60 กลุ่มกิจการไม่ได้ ตงั ' ค่าเผือหนี 'สงสัยจะสูญใน
รอบไตรมาสปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชี พ.ศ. 2563 สําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว
การเปลียนแปลงในเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
' กิจการทีเกียวข้ องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี '

สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
เงินให้ ก้ ูยืมเพิมขึ 'น
รับคืนเงินให้ ก้ ยู ืม
ราคาตามบัญชีปลายงวด
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ข้ อ มูล ทางการเงิน ข้ อ มูล ทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจ การ
พัน บาท
พัน บาท
494,000
563,000
(494,000)

1,271,000
(712,250)

-

1,121,750

เงินกู้ยืมระยะสั 'นจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563

พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับ ปรุงใหม่ )
พัน บาท

พัน บาท

พัน บาท

-

50,000
-

207,700

621,400

-

50,000

207,700

621,400

เงิน กู้ย ืม ระยะสันK จากกิจการทีเกียวข้ อ งกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะสัน' จากกิจการทีเกียวข้ องกันมีกําหนดจ่ายชําระคืนเมือทวงถาม มีอตั ราดอกเบีย' ร้ อยละ 1.20 ถึง 2.60 และไม่มี
หลักประกัน
การเปลียนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
'
จการทีเกียวข้ องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี '
ข้ อ มูล ทางการเงิน ข้ อ มูล ทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจ การ
พัน บาท
พัน บาท
50,000
621,400
5,000
250,000
(55,000)
(663,700)

สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
เงินกู้ยืมเพิมขึ 'น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ราคาตามบัญชีปลายงวด

-

207,700

20.6 เงิน ให้ ก้ ูยืม ระยะยาวแก่ ก ิจ การทีเกียวข้ อ งกัน
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ

30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564
พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
พัน บาท

30 มิถ ุน ายน
พ.ศ. 2564
พัน บาท

31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563
พัน บาท

-

-

261,683

741,683

เงิน ให้ ก้ ูยืมระยะยาวแก่ ก ิจการทีเกียวข้ อ งกัน
บริษัทย่อย

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว
มีกําหนดจ่ายชําระคืนเมือทวงถาม และมีอตั ราดอกเบีย' ร้ อยละ 2.35 ถึง 2.60 กลุ่มกิจการไม่ได้ ตงั ' ค่าเผือหนี 'สงสัยจะสูญใน
รอบไตรมาสปัจจุบนั และรอบปี บญ
ั ชี พ.ศ. 2563 สําหรับเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว
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การเปลียนแปลงในเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้ องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี '
ข้ อ มูล ทางการเงิน
รวม
พัน บาท
-

ข้ อ มูล ทางการเงิน
เฉพาะกิจ การ
พัน บาท
741,683

รับคืนเงินให้ ก้ ยู ืม

-

(480,000)

ราคาตามบัญชีปลายงวด

-

261,683

สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด

20.7 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห ารสําคัญ
ค่าตอบแทนทีจ่ายหรือค้ างจ่ายสําหรับกรรมการและผู้บริหารสําคัญมีดงั นี '
ข้ อ มูล ทางการเงิน รวม
สําหรับ งวดหกเดือ นสินK สุด วัน ที 30 มิถ ุน ายน

ผลประโยชน์ระยะสัน'
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

พ.ศ. 2564

ข้ อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิจ การ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พัน บาท
34,628

พ.ศ. 2563
(นําเสนอใหม่ )
พัน บาท
32,735

พัน บาท
31,644

พัน บาท
30,520

2,539

2,847

2,539

2,847

37,167

35,582

34,183

33,367

คณะกรรมการบริษัทได้ รับทราบและพิจารณาข้ อมูลของสารสนเทศในครัง' นีว' ่ามีความถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทั 'ง
ข้ อมูลต่าง ๆ ได้ ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง' ที 5/2564 เมือวันที • กันยายน y{}z แล้ ว
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร)
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จํากัด (มหาชน)

หน้ าที 32 จาก 32

