หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ฉบับเต็ม) ได้ที่

สารบัญ
หน้า
• หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

3

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม
• สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564

9

(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
• สารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับ

ตามแนบ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
• รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ตามแนบ

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
เอกสารประกอบการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

28

• รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

30

• วิธีการและขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

32

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
• วิธีการลงคะแนนเสียง

44

• คำประกาศคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

46

• แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า

48

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

49

• การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

56

2 / 56

12 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการยื่ น ความประสงค์ เ ข้ า ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
วิธีการลงคะแนนเสียง
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานความเห็ น ของที่ ป รึก ษาทางการเงิ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ รายการได้ ม าซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษั ท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊ าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC (“บริษั ท ฯ”) ขอเรียนเชิ ญ ประชุม วิส ามั ญ
ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2564 ในวั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยเป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดให้วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และได้จัดทำ
รายงานการประชุมส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม
ที่จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฉบับนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึก
รายละเอียดที่สำคัญของแต่ละวาระ ประเด็นข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น รวมถึงการลงคะแนนเสียงไว้ใน
รายงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
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การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. พิจารณาอนุมั ติการปรับโครงสร้างภายในของธุรกิ จพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นการเข้าทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ดังนี้
2.1 พิจารณาอนุมั ติการจำหน่ายหุ้น สามั ญ ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”) ให้แก่บริษัท บีจี
เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (“BGE”) โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ BGE
2.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจำหน่ ายหุ้ น สามั ญ ร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้ น ที่ อ อกและจำหน่ ายแล้ ว
ทั้งหมดของ BGE ให้แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)
2.3 พิจารณาอนุมัติการให้ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท
เพื่ อให้ SPM มี เงิ นทุ น ในการชำระเงิน กู้ยื ม เดิ ม และประมาณการดอกเบี้ย ค้างชำระที่ มี อยู่กั บ
บริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว
จะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตาม (2.1) และ (2.2)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
และบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว รวมถึ ง การทำธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ค รบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่ มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก
โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของเงินลงทุน
โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงิ นปันผล
เพื่อกระจายความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มเสถียรภาพของรายได้ของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ นโยบายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ พลั ง งาน ทางบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ่ ม จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ
ทำการปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE
ในการนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติการเข้าทำรายการการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42(8) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
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ก) บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษั ท โซล่ า พาวเวอร์ แมเนจเม้ น ท์ (ประเทศไทย) จำกั ด ("SPM") ให้ แก่ บ ริษั ท บี จี
เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("BGE") ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM") โดยบริษัทฯ จะได้รับ
การชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น
BGE")
ข) บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ BGE ให้แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
BGE")
ค) SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท เพื่อให้ SPM มี
เงินทุนในการชำระเงินกู้ยืม เดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มี อยู่กับบริษั ทฯ ใน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จ
ภายหลั งการเข้าทำรายการตาม (ก) และ (ข) โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมี
ต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ("ธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM
และ BGE")
การเข้าทำธุ รกรรมการจำหน่ ายหุ้ น SPM และธุ รกรรมการจำหน่ ายหุ้ น BGE ถือ เป็ น รายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่มี นัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้ม าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มา
และจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ
BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่บริษัทฯ ได้ มีการจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้
เสนอต่อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ นของบริษั ทฯ พิ จ ารณาอนุ มั ติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษั ทฯ จึ งไม่ ต้อ ง
ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรม
การจำหน่ายหุ้น SPM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการ
สูงสุ ดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มู ล ค่าสินทรัพ ย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
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บริษั ท ฯ สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 และงบการเงิ น ภายในสำหรับ ผู้ บ ริห าร (Management
Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาด
รายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ. 2564 จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตาม
ประกาศเรื่องการได้ม าและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมู ลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 15
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี หน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และ
(2) จัดส่ งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ม าซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการ
ที่ มี นั ย สำคั ญ ที่ เข้ าข่ า ยเป็ น การได้ ม าและจำหน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย์ แ ละรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น อยู่ แ ล้ ว
(รายละเอียดปรากฏในวรรคถัดไป) บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามข้อมูลที่จะปรากฏในหนังสือเวียนใน
การเปิดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่
เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยรายละเอียดทั้ งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ
ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริก าร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ ในการทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ ่ม เติม ) ("ประกาศเรื่อ งรายการที่เกี ่ย วโยงกัน ") โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่า กับ ร้อ ยละ
73.26 ของสิน ทรัพ ย์ที ่ม ีต ัว ตนสุท ธิ (NTA) โดยอ้า งอิง จากงบการเงิน รวมของบริษ ัท ฯ สิ ้น สุด วัน ที ่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
โดย SPM เพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับ
บริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จ
ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่าย
หุน้ BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน
270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปตาม
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ผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ดังนั้น รายการกู้ยืมดังกล่าว
จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน " โดยมีขนาดรายการที่
คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงจากงบการเงิ นรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยเมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดัง กล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมกัน เท่ากับร้อยละ
74.88 ของสินทรัพ ย์ที่มีตัวตนสุท ธิ (NTA) ของบริษัท ฯ ซึ่ ง เกิน กว่า ร้อ ยละ 3 ของสิน ทรัพ ย์ที่มีตัว ตน
สุท ธิ (NTA) ของบริษัท ฯ และมีมูล ค่า เกิน กว่า 20 ล้า นบาท ตามประกาศเรื่อ งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่ รวมส่ วนของผู้ ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และ
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
ความเห็นของคณะกรรมการ
•

คณะกรรมการบริ ษั ท (โดยผ่ า นการพิ จ ารณาและเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการลงทุ น ) ได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วาม
สมเหตุ ส มผล และเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริษั ท เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ ากิ จ การซึ่ ง ประเมิ น ด้ ว ย
หลั กเกณฑ์ และวิธี การต่าง ๆ ในการประเมิ นมู ลค่ ากิ จ การที่เป็ นที่ ยอมรับ ทั่วไปตามที่ค ณะที่
ปรึกษาได้นำเสนอ ตลอดจนประโยชน์ที่บริษั ทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการจะช่วยสร้าง
โอกาสในการลงทุนในธุรกิจหลัก และลดหนี้สินเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ

•

คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(ก) การเจรจา และเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนาม
ในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ข) การกู้ยืมเงิน หรือสัญญาสินเชื่อทางการเงิน และ/หรือการก่อหรือให้หลักประกันใด ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการนี้
(ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดดังกล่าว
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การลงมติ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง และ การนับคะแนนเสียง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือต้องการที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อเข้า
ร่วมประชุมและลงมติแทนในการประชุมผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแนบเอกสาร
สำคัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวิธีการและขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติ
แทนในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริษั ท ฯ ให้ ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะพร้อ มเอกสารแสดงตนมายั ง บริษั ท ฯ
ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมอากรแสตมป์ไว้แล้ว
ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยใช้แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่งมายัง
บริษัทฯ ทางอีเมล์ IR-BGC@bgc.co.th หรือ หมายเลขโทรสาร 0 2834 7021 ก่อนวันประชุม ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564
ขอแสดงความนับถือ
(นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เลขานุการบริษัท
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
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โทร 0 2834 7152
โทร 0 2834 7004

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อ
วั น ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 34 อาคารสิ ง ห์ คอมเพล็ ก ซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายปวิณ
ภิรมย์ภักดี
3. นางสุทธารักษ์ ปัญญา
4. นายสมชาย ศิริวิชยกุล
5. นางศันสนีย์

สุภัทรวณิชย์

6. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
7. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
8. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้ากรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่ า ตอบแทน ประธานกรรมการลงทุ น
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน และกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
กรรมการบริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
-ไม่มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิศาล ลออเสถียรกุล
2. นางสาวศิริกุล มังกรกนก
3. นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี
4. นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์
5. นายสุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
6. นางสุรัชนี เบญจจินดา
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
2. นางสาวธิตา เธียรพฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Supply Chain
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Trading
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายเทพชล
โกศล
2. นางสาววรรษมน โลหชิตรานนท์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. นางสาววีณา
2. นายธนาฒย์
3. นายสุทธิชัย

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาทางการเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลิศนิมิตร
อร่ามเรือง
แซ่ซึง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
1. นางสาวสิรินาถ ภู่ชัยวัฒนานนท์
2. นายต้นศกุล
ประจักษ์จิตร์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบการนับคะแนน
1. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม
บริษัทฯ ได้เผยแพร่วิดีทัศน์เรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน”
โดยการสนับ สนุ นของตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย เพื่ อส่ งเสริมความรู้ให้ กับ ผู้ถื อหุ้ นของบริษั ทจดทะเบี ยนให้ เข้ าใจถึ ง
ความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เริ่มการประชุม
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (นางสาวนุดี จีรังพิทักษ์กุล ) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
คิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (“การประชุม”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย
และโดยการมอบฉันทะจำนวน 324 ราย รวมเป็นจำนวน 339 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 609,352,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.75
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 694,444,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ได้เรียนเชิญประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม
ประธานกรรมการ (นายพรวุฒิ สารสิน) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ นายสุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยดำเนินการประชุม ชี้แจงวิธีการ
ลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด จึงขอ
เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้กล่าวชี้แจงเกีย่ วกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ
ดังนี้
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1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจก
บัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะนำเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถามในห้องประชุม
ขอให้เขียนคำถามในแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำคำถามมาตอบตาม
วาระที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างกระชับและตรงกับวาระการประชุม ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำ
อื่น ๆ บริษัทฯ จะจัดทำสรุปคำถามไว้แนบท้ายรายงานการประชุม
3. ภายหลั งที่ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดในแต่ ล ะวาระและได้ ส อบถามแล้ ว จะสอบถามการลงคะแนน
หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน โดย
ขอให้ลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. การนับคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ และวาระที่ 9 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น หรือสอบถาม จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
- การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- สำหรับวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
6. บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ จะถือ
ว่าเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
(2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
7. หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง และบริษัทฯ
จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการ
คำนวณคะแนนเสียง
8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่ นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ
ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอ
การนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนทันที
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เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด เพื่อตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง
หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารเชิญ
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้บันทึกรายละเอียดที่มีความสำคัญของแต่ละวาระ และประเด็นข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นไว้ใน
รายงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้
ซักถามหรือแสดงความเห็น
ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมโดยส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ในบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
609,341,586
0
11,300
0
609,352,886

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร) เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) เรียนต่อที่ประชุมโดยสรุปความสำเร็จของบริษัทฯในปี 2563 ดังนี้
1. ยอดรายได้ของกลุ่มบริษัทและกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น แม้ในสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
2. บริษัทฯ มีมาตรการที่เหมาะสมและรัดกุม เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในเรื่องของการบริหารวัตถุดิบและ
สินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงานทั้งเครือ
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Glass Supplier of the Year จากบริษัท Berlin Packaging บริษัทฯ ซื้อมาขายไป (Trading)
สินค้าบรรจุภัณฑ์รายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของอเมริกา ซึ่งจะเป็นฐานตลาดใหม่ที่สำคัญของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ได้รับ Company Credit Rating A- (Stable outlook) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
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ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2563 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. รายได้จากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว ลดลง 7% จากปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมียอดขายกลุ่ม
เครื่องดื่ มไม่มี แอลกอฮอล์ ในตลาดต่ างประเทศ (โดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา) เติ บโตถึ ง 200% ในขณะที่
ยอดขายกลุ่มเบียร์ลดลง 11% เนื่องจากยอดขายเบียร์ต่างประเทศลดลง 42% และยอดขายเบียร์ในประเทศลดลง 5%
2. รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงาน ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จาก Solar Farm ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีรายได้
รวม 456 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% รายได้ของกลุ่ม
3. รายได้รวมลดลง 2% จากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วลดลง แต่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจพลังงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีการลด
กำลังการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้วประมาณ 3 % เพื่อรักษาระดับ stock ให้เหมาะสม
บริษั ทฯ มี การลงทุ นด้ านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ อการผลิ ตอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อพั ฒ นาสายการผลิ ตให้ เป็ น Smart
Factory เช่น Robot Swabbing เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, Program ES3 เพื่อช่วยลดพลังงานที่ใช้ในเตาหลอม, IRD เพื่อ
ตรวจหา defect ของผลิตภัณฑ์และปรับแก้ไขให้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการทำงานและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตผ่านโครงการ BGC-X นอกจากนี้ได้เปิดศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) แห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การคิดค้นและส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย
กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการบีจีซีรักษ์น้ำ
2. โครงการเผยแพร่ความรู้องค์กร และกิจกรรม CSR เช่น ร่วมกับชุมชนซอยวัดเขียนเขต จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้
"การอนุ รั ก ษ์ น้ ำ " ในโครงการออกหน่ ว ยเทศบาลเคลื่ อ นที่ และ BGC ส่ ง ต่ อ ความรู้ “โครงการ บี จี ซี รั ก ษ์ น้ ำ ”
แก่เยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
3. กิจกรรมเพื่อการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เช่น BGC รักษ์น้ำ ชวนชุมชนเรียนรู้เกษตร
อิ น ทรี ย์ กั บ “เจ้ า ชายผั ก ” BGC ชวนชุ ม ชนวั ด เขี ย นเขตเรี ย นรู้ เพิ่ ม ทั ก ษะสร้ า งอาชี พ สู่ วิ ถี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(สบู่ธรรมชาติ) และ BGC ชวนชุมชนวัดเขียนเขตเรียนรู้เพิ่มทักษะสร้างอาชีพ สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (บะหมี่จากผัก)
เป็นต้น
4. กิ จกรรมเพื่ อสั งคม ในช่ วงสถานการณ์ Covid-19 เช่ น ปั นน้ ำใจ มอบเจลอนามั ย แก่ ชุ ม ชน ในช่ วงสถานการณ์
COVID-19 BGC ปันน้ำใจ สนับสนุนชุด PPE สู้ภัยโควิด – 19 และ BGC สานต่อโครงการอิ่มรัก ปันน้ำใจส่งมอบอาหาร
กล่องแก่ชุมชนวัดเขียนเขต เป็นต้น
แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทฯ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ คือ BRINGING GOOD VALUE TO EVERYONE EVERYDAY หมายถึง การที่บริษัทฯ นำสิ่งที่มีคุณค่าสู่ทุกๆ คน
2. พันธกิจ คือ
Bring VALUE Growth to our shareholders
Bring QUALITY Products to our customers
Bring INSPIRATION to our team
Bring PARTNERSHIPS to our suppliers
Bring SUSTAINABILITY to our world and our business
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เพื่อให้บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร จึงเพิ่มความแข็งแกร่งธุรกิจแก้ว โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศใน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกประเทศ การขยายฐานลูกค้าของ
ผลิตภัณฑ์แก้วเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ การสร้างเสถียรภาพในการผลิตโดยลงทุนใน
บริษั ทจัดหาเศษแก้วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต (TWS และ BSR) และการเตรียมแผนการผลิตและการปรับปรุง
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ สำหรับเป้าหมายในปี 2564-2565 คือการต่อยอดการเป็น Total
Packaging Solutions ดังนี้
• เพิ่ มความหลากหลายของผลิตภั ณ ฑ์ ของบริษั ทฯ เพื่ อให้ ตอบโจทย์ของการเป็ นผู้ป ระกอบการธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์
ครบวงจร (Total Packaging Solutions)
• บริษัทฯ ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกเป็นพิเศษเนื่องจาก เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดจากผลิตภัณฑ์แก้วได้เป็นอย่างดี
• มุ่งเน้นการเติบโตจากการเติบโตจากภายนอก (Inorganic growth)
ประธานเจ้าหน้ าที่ บริห ารได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ ดี (นางศั นสนีย์ สุภัท รวณิ ชย์) นำเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและพัฒนาการเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อที่ประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นางศันสนีย์) เรียนต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2562 ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิ บาลที่ ดี โดยได้เน้น การปฏิ บัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด มีการติดตาม
ตรวจสอบ ปลูกฝังบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรขององค์กร เพื่อป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
แม้จะมีสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดูแลสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ให้ปลอดภัยจากโรค
ระบาด ควบคู่กับการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง โดยได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่ นเป็นแบบ
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อม
รายงานผู้สอบบัญชี
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจั ดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและลงนามรับรองแล้ว
งบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์ ปัญญา)
รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุม
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ประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์) เรียนต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเรียนให้ทราบว่า
งบการเงิน ประจำปี สิ้น สุ ด 31 ธัน วาคม 2563 ที่ น ำเสนอให้ท่ า นผู้ ถื อหุ้ น พิ จ ารณานี้ ได้ ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้ สอบบั ญ ชี
สำนั ก งาน อี วาย เรียบร้อยแล้ ว และผู้สอบบั ญ ชีได้แ สดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ดั งกล่ าว แบบไม่มี เงื่อ นไขในกระบวนการ
ตรวจสอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมสอบทาน สอบถาม รายละเอียด ประเด็น และข้อสังเกตต่าง ๆ และให้ความ
เห็ น ชอบต่ อ ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ก่ อ นนำเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ นำเสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในที่ ป ระชุ ม ในวั น นี้ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปว่า การควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีเพียงพอและครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานหลัก ตามที่แสดงไว้ในรายงานที่นำเสนอในรายงานประจำปี
ให้ท่านล่วงหน้าแล้ว และขอมอบหมายให้ นางสาวศิริกุล มังกรกนก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานสรุปตัวเลขที่สำคัญต่อ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์) เรียนเชิญ ให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (นางสาวศิริกุล มังกรกนก)
รายงานสรุปตัวเลขที่สำคัญต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (นางสาวศิริกุล) เรียนต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินของ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน อีวาย ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มี
เงื่อนไข โดยเอกสารงบการเงิน ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้ว จึงขอสรุปและชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติ ม
ดังนี้

สำหรับรายละเอียดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวเลขทางการเงินของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562
ได้กล่าวนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้ จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอไปแล้วดังกล่าว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น และที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ในบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อม
รายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
609,341,686
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
11,300
บัตรเสีย
0
รวม
609,352,986
100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวม 100 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังการจัดสรรทุนสำรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิ จารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจใน
อนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ
มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 516,410,708 บาท (ห้าร้อยสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดบาท)
จากผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน
3 ครั้ง ดังนี้
-

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือ หุ้นแล้วเมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2563

-

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง
30 มิถุน ายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท (เก้าสตางค์) และได้ดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้ นแล้วเมื่อวันที่
11 กันยายน 2563

-

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
30 กั น ยายน 2563 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.13 บาท (สิบ สามสตางค์ ) และได้ ด ำเนิ น การจ่า ยผู้ ถือ หุ้ น แล้ วเมื่ อ วัน ที่
9 ธันวาคม 2563
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจำปี จ าก
ผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลรอบปีบัญ ชี 2563
จำนวนทั้งสิ้น 0.46 บาท (สี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นอัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 62
ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป โดยพิจารณาจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,405,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาท) รวมเป็นการตั้งสำรองตามกฎหมาย
สำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 25,720,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น และที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็น
เงินจำนวน 2,405,000 บาท รวมเป็นการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ทั้งสิ้น 25,720,000 บาท และจ่ายเงินปัน
ผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
609,341,686
0
11,300
0
609,352,986

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปีนี้ นายสมชาย ศิริวิชยกุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จึง ได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการกำกับดูแ ลกิจการที่ดี (นางศันสนีย์ สุภัทรวณิ ชย์ )
เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นางศันสนีย์) เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระ
นี้
นายพรวุฒิ สารสิน นายสมชาย ศิริวิชยกุล และนายปัญญ์ เกษมทรัพย์ ออกจากห้องประชุม
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (นางศันสนีย์) เรียนเชิญนางสุทธารักษ์ ปัญญา รองประธานกรรมการทำหน้าที่
เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นการล่วงหน้า เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ โดยได้กำหนด
ช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล
เพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้เป็นการประชุม ปีที่สามของบริษัทฯ ภายหลังที่บริษัทฯ จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายสมชาย ศิรวิ ิชยกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจำปี 2563 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษั ท ฯ อย่างมาก และกรรมการทั้ง 3 ท่ าน ไม่เป็ นผู้มีคุณ สมบัติ ต้องห้ามแต่ประการใด รวมถึงไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา กลั่นกรอง อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและขอให้ที่ประชุมลง
มติเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
5.1 นายพรวุฒิ สารสิน (ประธานกรรมการ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
609,341,586
ไม่เห็นด้วย
100
งดออกเสียง
11,300
บัตรเสีย
0
รวม
609,352,986
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ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
99.9999

5.2 นายสมชาย ศิริวิชยกุล (กรรมการอิสระ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
609,341,586
ไม่เห็นด้วย
100
งดออกเสียง
11,300
บัตรเสีย
0
รวม
609,352,986

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
99.9999

5.3 นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ (กรรมการอิสระ)
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
เห็นด้วย
609,341,586
ไม่เห็นด้วย
100
งดออกเสียง
11,300
บัตรเสีย
0
รวม
609,352,986

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.9999
0.0000
99.9999

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564
ประธานฯ ได้เรีย นเชิ ญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่ าตอบแทน (นายสมชาย ศิริวิช ยกุ ล) เป็ น ผู้น ำเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นายสมชาย) แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทน
กรรมการที่ บ ริษั ท ฯ กำหนดนั้ น อยู่ ในอั ต ราใกล้ เคี ย งกั บ ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมของตลาด และได้ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่ าเบี้ยประชุม และโบนัส
หรือเงินรางวัลพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน/เดือน
ประธานกรรมการ
120,000 บาท
รองประธานกรรมการ
100,000 บาท
กรรมการ
80,000 บาท
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2. ค่าเบีย้ ประชุม
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน

เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท

3. โบนั สหรือ เงิน รางวั ลพิ เศษ จะมี ก ารจ่ า ยปี ละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่ าตอบแทนจะเป็ น
ผู้พิจารณาตามผลการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
4. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในลักษณะผลประโยชน์อื่น ๆ หรือค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงิน นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลพิเศษประจำปีตามที่ได้เสนอข้างต้น
ทั้ ง นี้ ให้ ก ำหนดงบประมาณในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย สำหรั บ ปี 2564 ไม่ เกิ น
13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาท)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (นายสมชาย) เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น
และที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม
เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 ในบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 โดยให้
จ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
609,341,586
99.9981
ไม่เห็นด้วย
100
0.0000
งดออกเสียง
11,300
0.0018
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
609,352,986
100.0000
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
ประธานฯ ได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์ ปัญญา) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์) แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ .ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ โดยบริษั ทฯจะติดต่อผู้สอบบัญ ชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ ให้เสนอเงื่อนไขและ
ค่าสอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาจากผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระใน
20 / 56

การปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณา เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว
จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้
7.1
อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทน
ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ไ ด้เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท (หนึ่ง
ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2563 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) หรือ
ประมาณร้อยละ 1
ประธานกรรมการตรวจสอบ (นางสุทธารักษ์) เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
ในบัตรลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นจำนวนเงิน 1,550,000
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
609,341,686
0
11,300
0
609,352,986

ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการให้บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นในบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
(BVP) และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP) จากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (BG) ซึ่งเป็นการ
เข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และได้มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) เรียนสรุปวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการสำหรับวาระที่ 8 ต่อที่ประชุมว่า
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วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ คือเพื่อสร้างรากฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์ครบวงจร (Total
Packaging Solutions) อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วของบริษัทฯ ตามที่ได้
กล่าวสรุปแล้วในวาระที่ 2
บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำการเข้าซื้อบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำการเข้าซื้อบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ทำบรรจุภัณฑ์ขวด PET โดยรายได้หลักมาจากการผลิต ขวดน้ำดื่ม PET ให้กลุ่มบริษัทสิงห์ ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ
1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ได้แก่
1. สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions)
2. สามารถเสนอการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบรรจุภัณฑ์แก้ว
ในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการลดต้นทุนต่าง ๆ
3. เข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จากศักยภาพในการเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการที่หลากหลาย ในหลายตลาดมากขึ้น
4. กระจายความเสี่ยงเรื่องแหล่งที่มาของรายได้และผลกำไรแก่บริษัทฯ
5. สร้างการเติบโตของกำไรและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด)
สรุปรายละเอียดและความเห็นในการเข้าทำรายการให้กับที่ประชุมทราบ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด) เรียนต่อที่ประชุม ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของ BGC ให้ครบวงจรตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ
2. บทสรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2.1 บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นด้วยกับเหตุผลของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ที่มีความชอบธรรม โดยวัตถุประสงค์ของรายการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โดยรวมของ BGC โดยการเข้าซื้อ
BGP และ BVP เป็นการเสริมสร้างความได้เปรีย บในการแข่งขันของ BGC และเปลี่ยน BGC ให้กลายเป็นผู้ให้
บริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions)
2.2 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ BGP และ BVP มีรายละเอียดดังนี้
- มูลค่ายุติธรรมของ BGP อยู่ระหว่าง 1,002.67 – 1,222.34 ล้านบาท โดยราคาเสนอซื้อที่ 1,150 ล้านบาท จึงมีความ
เหมาะสม
- มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของ BVP อยู่ ระหว่ าง 481.14 – 556.97 ล้ านบาท โดยราคาเสนอซื้ อที่ 500 ล้ านบาท จึ งมี ความ
เหมาะสม
3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
o ทำให้ BGC เป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร(Total Packaging Solutions) และการสร้างจุดแข็งของ
BGC เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
o BGC มีความคุ้นเคยในธุรกิจ และการบริหารงาน ของ BVP และ BGP
o กระจายแหล่งที่มาของรายได้แก่ BGC
o การขยายเครือข่ายลูกค้าเพื่อเข้าถึงตลาดเป้าหมายจากการรวมฐานลูกค้าระหว่าง BVP BGP และ BGC
o ได้ประโยชน์จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ครบวงจร รวมทั้งการประหยัดต้นทุนการขาย และการประหยัด
จากขนาด (Economy of Scale)
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o เพิ่มการเติบโตของกำไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
4. ข้อควรพิจารณาประเมินความเสี่ยงและแนวทางป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ
o บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สิน และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าทำรายการ
บริษัทฯ หรือไม่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- ภายหลังจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้าทำรายการจำนวนไม่เกิน 1,650 ล้านบาทนั้น จะส่งผลให้มีหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 9,897.13 ล้านบาท เป็นประมาณ 11,547.13 ล้านบาท และส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น
จาก 11,790.45 ล้านบาท เป็น 13,440.45 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1.88 เท่า และ 2.18 เท่า ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการได้
o กำไรที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนใน BVP และ BGP ในอนาคตนั้นสูงกว่าต้นทุนในการกู้ยืมเงิน
ของบริษัทฯ
o บริษัทฯ จะมีการพึ่งพิงการขายกับกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมากขึ้น เมื่อเทียบกับการซื้อกิจการจากบุค คลที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- การประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solution) จะทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกมากขึ้น จะทำให้การพึ่งพิงกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกันน้อยลงในอนาคต
5. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ได้แก่
o ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ BG ในการเข้าทำรายการ
o ผลประกอบการของบริษัทเป้าหมายไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ และกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ BGC อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พบว่า
บริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป้าหมายเป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น จากรายละเอียดและความเห็นในการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ พบว่าวัตถุประสงค์
ของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันมีความเหมาะสม จึงแนะนำให้ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำ
รายการดังกล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามหรือแสดงความเห็น โดยที่ประชุมมีข้อซักถาม
เพิ่มเติม ดังนี้
คำถามที่ 1 การเข้ า ซื้ อ BGP และ BVP ของ BGC จะทำให้ ผลประกอบการของ BGP และ BVP หรือ ผล
ประกอบการของ BGC ดีขึ้นอย่างไร โดยประมาณเท่าไร และผลประกอบการจะดีขึ้นเมื่อไร
คำตอบ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร (นายศิ ล ปรัต น์ ) ชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ปั จ จุ บั น ยอดขายของ BVP และ BGP มี
ประมาณ 700 และ 900 ล้านบาท (ตามลำดับ) ซึ่งจากการศึกษาในตลาดธุรกิจบรรจุภัณฑ์คาดว่ามีการเติบโตประมาณ
4% โดยคาดการณ์ไว้ว่าหลังจาก BGC เข้าซื้อกิจการทั้ง 2 บริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ ต้องการทำให้ผลประกอบการเติบโต
มากกว่า 4% ซึ่งจะช่วยในแง่รายรับของบริษัทฯ ที่ประมาณ 1,000 - 2,000 ล้านบาท โดยตัวเลขและรายละเอียดต่าง ๆ
อยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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คำถามที่ 2 หนี้สนิ ของ BGP และ BVP เป็นหนี้สนิ ทางการค้า หรือเงินกูธ้ นาคารเท่าไร
คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน (นางสาวศิริกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
- หนี้สินรวมของ BGP ในปี 2563 ประมาณ 641 ล้านบาท โดยหลัก ๆ มาจากส่วนของเงินกู้ประมาณ 500 กว่าล้าน
บาท
- หนี้สินรวมของ BVP ในปี 2563 ประมาณ 170 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นของเจ้าหนี้ทางการค้า
คำถามที่ 3 เงินที่จะนำมาซื้อ BGP และ BVP มาจากกระแสเงินสดหรือเงินกู้ธนาคาร และในกรณีที่ใช้เงินกู้
จากธนาคารนั้นต้นทุนการกู้คือเท่าไร
คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (นางสาวศิริกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินที่จะนำมาซื้อ BGP และ BVP เป็นเงินกู้
จากธนาคาร และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เอง ซึ่งในกรณีที่ใช้เงินกู้จากธนาคาร ต้นทุนการกู้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3%
คำถามที่ 4 บริษัทฯ มีนโยบายการลดเงินกู้ธนาคารลงอย่างไรบ้าง
คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (นางสาวศิริกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มี Cash Flow Operation หลังหัก
CAPEX อยู่ประมาณปีละ 1,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารได้
คำถามที่ 5 การซื้อหุ้น BGP และ BVP บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่
คำตอบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน (นางสาวศิริกุล) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน
เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นเพิ่ม เติม เลขานุการบริษั ทขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษั ท
บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP) และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้งจำกัด (BGP) จากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (BG)
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการให้บริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เข้าซื้อหุ้นในบริษัท
บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP) และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP) จากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (BG) ซึ่ง
เป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง

จำนวนเสียงที่ลงมติ ร้อยละของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
105,843,246
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
11,300
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวม
105,854,546
100.0000
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นรวม 100 หุ้น
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกวาระแล้ว ไม่ทราบว่ามี
ผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญส่งคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยระหว่างนี้ขอ
เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมาล่วงหน้า และคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในห้องประชุมให้กับที่ประชุมทราบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายศิลปรัตน์) ตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้า ดังนี้
คำถามที่ 1 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการทำ Total Packaging ซึ่งในการเข้าซื้อ BGP และ BVP จะทำให้บริษัทมี
สายการผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ อื่ น เพิ่ ม ขึ้ น บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะซื้ อ ธุ รกิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์
อลูมิเนียมหรือไม่
คำตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการจะซื้อกิจการผลิตกระป๋อง และบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม
คำถามที่ 2 จากข้อมูลของ BGP มีสัดส่วนยอดขายจากฉลากฟิล์มหดรัดรูปอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีแผน
จะเพิ่มกำลังการผลิต Shrink film หรือไม่
คำตอบ ธุรกิจ Shrink film เป็น ธุรกิจที่ มีการเติ บโตในประเทศไทยอย่างมี นัยสำคั ญ โดยเฉพาะในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งบริษัทฯ มีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มนี้ และบริษัทฯ มีความสนใจในการทำ M&A เข้ามาเพิ่มเติม
คำถามที่ 3 กลุ่มลูกค้าของ BGP และ BVP นอกจากกลุ่มสิงห์แล้ว มีกลุ่มอื่นๆ อีกหรือไม่
คำตอบ กลุ่มลูกค้าหลักรายใหญ่อื่น ๆ เช่น กลุ่มอิชิตัน กลุ่มไทยน้ำทิพย์ กลุ่มสปริงเคิล และกลุ่ม Sappe เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีแผนขยายกลุ่มลูกค้าออกไปอีกให้มากขึ้นด้วย
คำถามที่ 4 จากเป้าหมายการเป็นผู้นำด้าน Total Packaging บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนไว้อย่างไร และจะ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
คำตอบ จากเดิมที่ทางบริษั ทฯ มีความชำนาญในธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์ แก้ว โดยในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้ บริษัท ฯ จะเพิ่ ม
สายการผลิตบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เช่นพลาสติกและกล่องกระดาษให้มากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ มีแผน 5 ปี ที่จะพิจารณาในแง่
Supply chain ในการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของสายการผลิต ว่ามีธุรกิจใดบ้างที่บริษัทฯ สามารถเข้าไป เพื่อ
ผลิตสินค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้
คำถามที่ 5 จากที่ บ ริ ษั ท ฯ แจ้ งว่ าจะมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม และเข้ าร่ วมกิ จ การอื่ น ๆ บริ ษั ท ฯ มี แผนการลงทุ น
อย่างไร
คำตอบ บริษัทฯ ต้องการที่จะลงทุนกับสินค้าที่ต่อยอดจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วได้ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะกลายเป็น
รายได้หลักของบริษัทฯ
คำถามที่ 6 การค้นหากิจการที่ร่วมกับกิจการของบริษทั ฯ มีหลักการเลือกอย่างไร
คำตอบ 1.ต้องเป็นกิจการที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วได้ 2.พิจารณาจากกลุ่มลูกค้า 3.ราคาในการลงทุน
คำถามที่ 7 บริษัทฯ มองหาทีก่ ิจการที่จะควบรวมจากภายในหรือภายนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
คำตอบ เป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบ
คำถามที่ 8 บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่
คำตอบ บริษัทฯ ยังไม่มกี ารเพิ่มทุนในช่วงนี้
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ต่อมาเป็นคำถามจากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น ชือ่ นางสาวภิญญดาพัชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวเอือ้ พร รำพึงดี
คำถาม เหตุใดค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2563 จึงเพิ่มขึ้นเกือบ 280 ล้านบาท
คำตอบ สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นมี 3 ประการหลัก ๆ ดังนี้ 1.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้าง
ของกลุ่ม บริษั ท เพื่ อ รองรับ การเติ บ โตของธุรกิ จ 2.ค่ าใช้ จ่ ายที่ เกี่ ยวกับ การจัด เก็ บ Stock และการตั้ งสำรองต่ าง ๆ
3.ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมเตาที่โรงงานขอนแก่น และโรงงานอยุธยา
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองชือ่ นายวิโรจน์ ชัยราช
คำถาม การที่ BGC ไม่ลงทุนในกลุ่มพลังงานเพราะต้องการหลีกทางให้กลุ่ม S ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BGC
ใช่หรือไม่
คำตอบ S (Singha Estate) ไม่ ใ ช่ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯมี ค วามสนใจเข้ า ไปลงทุ น เฉพาะในธุ รกิ จ
Renewable energy ซึ่งเป็นพลังงานคนละรูปแบบแตกต่า งกับกลุ่ม S นอกจากนี้บริษัทฯ มีความต้องการมุ่งเน้นไปที่
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองชือ่ นายสรรพอัฑฒ์ พงศ์ตวิ ัฒน์
คำถามที่ 1 ปีนี้คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยไตรมาสละ 0.12 บาทต่อหุน้ ได้หรือไม่
คำตอบ บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนเงินปั นผลได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ
คำถามที่ 2 ภาพรวมไตรมาส 1 ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปีที่แล้ว
คำตอบ แม้วา่ ในปีนี้สถานการณ์ COVID-19 รุนแรงมากขึ้น แต่รายได้ในภาพรวมยังทำได้ดี
คำถามที่ 3 บริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์และมีแผนจะเพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
คำตอบ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากต่างประเทศประมาณ 9% และแผน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ 15%
คำถามที่ 4 บริษัทฯ คิดว่าปีนี้กำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
คำตอบ บริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันให้ได้ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด

คำถามที่ 5 มีแผนการเติบโต 3-5 ปี ข้างหน้าอย่างไร
คำตอบ บริษัทฯ มีแผนการเติบโตในการทำ Total packaging เป็นหลัก
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองชื่อ นายอลงกรณ์ ประกฤติพงศ์
คำถามที่ 1 ในกระบวนการผลิต มีแผนงานที่จะเพิ่มระบบ Automation ทั้งหมดหรือไม่ เพราะแนวโน้มกำลัง
แรงงานที่ลดลงและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น
คำตอบ บริษัทฯ มีแผนการทำระบบ Automation ในโรงงานให้มากขึ้น โดยไม่มีแผนลดจำนวนคนลง
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คำถามที่ 2 ประมาณการงบกำไรขาดทุนหลังจากที่ ซื้อ BGP และ BVP จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของ
BGC เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คำตอบ ตามที่แจ้งรายละเอียดไปข้างต้นในวาระที่ 8 นั้น การเข้าซื้อ BGP และ BVP คาดว่าจะส่งผลให้ BGC มีกำไร
โดยรวมดีขึ้น โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องมีการเพิ่มทุน
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามหากมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม โดยขอให้
ผู้เข้าร่วมประชุมส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

นายพรวุฒิ สารสิน
( นายพรวุฒิ สารสิน )
ประธานกรรมการ

นายสุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายสุรวิช ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ )
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ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อบังคับของบริษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้
คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียก
ประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
กำหนด
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนั งสื อ นั ด ประชุ ม ไปยั งผู้ ถือ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่า เจ็ด (7) วัน ก่ อนวั น ประชุ ม ในการประชุ ม ครั้งหลั งนี้ ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งครบ
องค์ประชุม
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษั ทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบี ยบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็ จ และจำเป็ น ต้ อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณา ให้ ที่ ป ระชุ ม กำหนดสถานที่ วั น และเวลาที่ จ ะประชุ ม ครั้ง ต่ อ ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการ
อนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
(6) การออกหุ้นกู้
(7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
(8) การดำเนินอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
ชื่อ สกุล

นาง สุทธารักษ์ ปัญญา

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการตรวจสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม IOD

Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2004
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2016
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2019
Board Matters and Trends รุ่นที่ 9/2020

สถานทีต่ ิดต่อ

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ

3 ปี

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ในครั้งนี้

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ

ไม่มี
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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุน้
ชื่อ สกุล

นาย สมชาย ศิริวิชยกุล

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดแี ละความยัง่ ยืน

การศึกษา

ปริญญาโท สาขา Engineering (Civil Engineering) Tokyo Institute of Technology
ปริญญาตรี สาขา Engineering (Civil Engineering, Structural Analysis) Tokyo Institute of
Technology
Accredited Gemologist สาขา Gemology (Diamond and Gems Stone Grading, Gemstone
Identifications สถาบัน Asian Institute of Gemologist Sciences (AIGS)

การอบรม IOD

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004
Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009
Director Certification Program Refresher Course รุ่นที่ 2/2009
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 10/2010
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2010
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011

สถานทีต่ ิดต่อ
47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ
3 ปี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (ณ 31 ธันวาคม 2562)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ในครั้งนี้

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ

ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
วิธีการและขัน้ ตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ
……………………………………………………………………..
เอกสารสำหรับการลงทะเบียน
1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานต่อไปนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏภาพถ่าย
ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หากมี
การเปลี่ ยนชื่อ หรือชื่ อสกุลให้ ยื่น หลัก ฐานประกอบด้ วย สำหรับ ผู้ถื อหุ้ น ที่เป็ น ชาวต่ างชาติ ให้ แสดงหนังสื อ
เดินทาง
1.2 ผูถ้ ือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้มีอำนาจกระทำ
การแทนนิติบุคคลแสดงเอกสารตามข้อ 1.1 พร้อมแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนาที่
ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุ คคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 6
เดือน โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล
เงื่อนไขในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น โดยต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องโดยผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะไว้ 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง คือ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ที่กรอกข้อความ
ครบถ้วน โดยลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีด
ฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.1.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2.1.3 เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1
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2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที่กรอกข้อความ
ครบถ้วน โดยลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งขีด
ฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสำเนา ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ
ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ อายุไม่เกิน 6 เดือน โดยต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขในการลง
ลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น โดยต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร
2.2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วน
ราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อครบถ้วน
2.3.2 เอกสารแสดงตนเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
2.3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
2.4 กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุ มซึ่งเลื อกกรรมการอิสระของบริษั ทฯ
คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 เป็นผู้รับมอบฉันทะและได้ กรอกข้อความถู กต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
2.4.2 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1
2.4.3 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุ คล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 และคัสโตเดียนให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.3
3.

เอกสารที่ต้นฉบับมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม โดยให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
จะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จะต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือนำสำเนาทะเบียน
บ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย แล้วแต่กรณี

6.

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ โดยให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิ ทักษ์เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม แทน จะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือ
ผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
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ทั้ งนี้ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ สามารถแบ่ งแยกจำนวนหุ้ น โดยมอบฉั น ทะให้ ผู้รับ มอบฉั น ทะหลายคนเพื่ อ แบ่ งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน
ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เ ป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผู้ถือหุ้นที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/BGC184405R
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
●
●
●
●
●
●
●

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนหุ้น
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
แนบเอกสารเพิม่ เติม
- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามทีก่ ำหนด

3. เมื่ อกรอกข้อ มู ลครบถ้ วนแล้ วให้ เลื อกที่ “ข้ าพเจ้า ได้ อ่ านและตกลงปฏิ บั ติ ต ามข้อ กำหนดการเข้ าร่ว มประชุ ม ผ่ านระบบ
Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail
แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
1) ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
3) ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
4) ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม
กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดำเนินการ ยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์
หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติ
ในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
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7. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (กรณีไม่ได้มอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ) ท่านจะต้อง Uploadแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้
โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น.เป็นต้นไป และสิ้นสุด
การลงทะเบียนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม
8. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดเลือกดำเนินการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
8.1 Upload แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ หรือ
8.2 จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ซึ่ ง บริ ษั ทฯ จั ด ส่ ง ให้ พ ร้ อ ม หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โด ยให้ ส่ ง ถึ ง บริ ษั ทฯ ทางไปรษ ณี ย์ ต อบรั บ ภ ายใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ต่อไปนี้
“บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130”
การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC,
iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect
โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตัง้ และคู่มือการใช้งาน ดังนี้
1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)
คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B
หรือสแกน QR Code นี้

1.1.1 ขัน้ ตอนการติดตัง้ การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่หน้าการติดตัง้ จากนั้นกดปุ่ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้ กดปุ่ม “Next”
6. กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตัง้ สักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
7. เมื่อทำการติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป
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1.1.2 ขัน้ ตอนการติดตัง้ การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile
ระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้าที่ Application App Store

1. เข้าที่ Application Play Store

2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา 2. ไปที่ ช่ อ ง Search for apps & games โดยพิ ม พ์ ค้ น หา
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม “Search”
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application 3. จากนั้ น กดที่ ปุ่ ม “Install” ด้ า นขวามื อ เพื่ อ ทำการติ ด ตั้ ง
Cisco Webex Meetings หรือ
Application Cisco Webex Meetings หรือ
สัญลักษณ์ ดังภาพ

สัญลักษณ์ ดังภาพ

4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตัง้ Application

4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตัง้ Application

5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่

5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่

6. เมื่อทำการติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” 6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP

https://qrgo.page.link/pgvit

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ
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1.2.1 ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิแบบคำร้องขอ
สำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
3. เมื่ อ ทำการลงทะเบี ย นสำเร็จระบบจะแสดงข้ อมู ลการลงทะเบี ย นของผู้ ถือ หุ้ น (* ขั้ น ตอนนี้ จะถือ ว่า ผู้ถื อ หุ้ น
ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม
“ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลข ทะเบียน)
- ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับอีเมลที่ได้
ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request)
- ในช่องEvent password ระบบทำการ Default ค่าให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
- จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now”
5. จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meeting
6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
7. ระบบจะปรากฏหน้ า จอการทำงาน 2 ส่ ว น คื อ ทางด้ า นซ้ า ยจะแสดงการถ่ ายทอดสดหรือ แสดงผล ต่ าง ๆ
ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้ า login
ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
8. จากนั้ น กดที่ ปุ่ ม “C ontinue” (สี ฟ้ า) ทางด้ า นขวามื อในส่ ว นของฟั งก์ ชั น M ultim edia Viewer
ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password
ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม “Sign in”
9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลื อ กวาระ” ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถทำการตรวจสอบวาระที่ ส ามารถทำการออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน /
Voting Status: Pending”
11. เมื่ อ ผู้ ถื อหุ้ น ต้ องการลงคะแนนให้ เลื อกวาระที่ ต้ อ งการออกเสี ย งลงคะแนน จากนั้ น ระบบจะแสดงสถานะ
การลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสี ย งลงคะแนน” ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถกดปุ่ ม ลงคะแนนเสี ย งได้ ดั ง นี้ 1. เห็ น ด้ ว ย (สี เขี ย ว)
2. ไม่ เห็ น ด้ ว ย (สี แ ดง) 3. งดออกเสี ย ง (สี ส้ ม ) ตามความประสงค์ ห ากผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งการยกเลิ ก การลงคะแนนเสี ย งล่ า สุ ด
สามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
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* หากทำการเลื อ ก “ยกเลิ กการลงคะแนนเสีย งล่ าสุ ด ” หรือ ไม่ อ อกเสี ย งลงคะแนน บริษั ท จะนำคะแนน เสี ย ง
ไปยังคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนั้น จะปิดการส่งผล
การลงคะแนน
12. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสี ย งรายวาระได้ เมื่ อ วาระนั้ น ปิ ด การส่ งผลการลงคะแนนแล้ ว
โดยทำการเลือ กวาระที่ต้ องการตรวจสอบ จากนั้ นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อ มูลการลงคะแนนเสีย งในวาระที่
ทำการเลือก
*13. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี”
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
*14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”
*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุม
ในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
1.2.2 ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile
>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท
1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอ
สำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in
3. เมื่อ ทำการลงทะเบี ยนสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมู ลการลงทะเบี ยนของผู้ถื อหุ้น (* ขั้น ตอนนี้ จะถือ ว่า ผู้ถื อหุ้ น
ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม
“ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุม่ “Join”
5. ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และEmail address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2
สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect
1. ผู้ ถื อ หุ้ น ทำการ คลิ ก ลิ ง ค์ ส ำหรั บ ลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มประชุ ม (สำหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ป ระสงค์
จะรั บ ชมถ่ า ยทอดสด) ที่ ได้ รับ จาก อีเมล แจ้ งการอนุ มั ติ แ บบคำร้อ งขอสำหรับ การใช้ งาน Inventech Connect หรือ URL
สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting
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2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุม่ “Sign in”
3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนน
ได้ โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง ลงคะแนน /
Voting Status: Pending”
5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับ
การออกเสี ย งลงคะแนน ทั้ ง หมด 4 ปุ่ ม คื อ 1. เห็ น ด้ ว ย (สี เ ขี ย ว) 2. ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย (สี แ ดง) 3. งดออกเสี ย ง (สี ส้ ม ) และ
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)
* หากทำการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
6. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสี ย งรายวาระได้ เมื่ อ วาระนั้ น ปิ ด การส่ งผลการลงคะแนนแล้ ว
โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระ ที่ทำ
การเลือก
*7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี”
เพื่อเข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
*8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”
*ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นทำการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุม
ในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ
9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้ าระบบได้ ในวั น ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:00 น.
(ก่ อ นเปิ ด ประชุ ม 2 ชั่ ว โมง) โดยผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รับ มอบฉั น ทะใช้ Username และ Password ที่ ได้ รับ และปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
การใช้งานในระบบ
10. การทำงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech
Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์
กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
● ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ควรไม่ตำ่ กว่า 4 Mbps
● โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ
IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
● เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ ไป หรือ Mac
รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
● อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari
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วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ
● Android: เลือก การตัง้ ค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชั่น Android
● IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชั่น
หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการ ลงทะเบียน
และ นับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม
และ ไม่ ส ามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึ ง จะไม่ ส ามารถรั บ ชมการถ่ า ยทอดการประชุ ม ได้ ) หากผู้ ถื อ หุ้ น ทำการกดปุ่ ม
“ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อรับ
1. ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. Username และ Password สำหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

กรณีพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 02 021 9121
ให้บริการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนโดยสรุปสำหรับการเข้าร่วมประชุมโดยวิธกี ารประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 ลงทะเบียนตามลิงค์ที่บริษัทกำหนดให้
1.2 กรอกข้อมูล และรอการตรวจสอบซึ่งจะยืนยันกลับผ่านทาง Email ของท่านเท่านั้น ดังนั้น ท่านจะต้องมี Email ก่อน
หรือสร้าง Email ขึ้นมาใหม่เตรียมไว้
2. ระบบการประชุมจะใช้งาน 2 ระบบ ในการดำเนินการ คือ
2.1 ระบบการเข้าร่วมประชุม: ใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting
2.2 ระบบการการลงคะแนนเสียง: ใช้ระบบ Inventech Connect
3. ท่านต้องเลือกว่าท่านจะเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงโดยใช้อุปกรณ์ใด กรุณาเลือกเพียงอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง
3.1 PC หรือ Laptop ทีใ่ ช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window
3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone/iPad/MacBook)
3.3 อุปกรณ์มือถือ หรือ Tablets ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
โดยคำแนะนำการติด ตั้ง Application สำหรับระบบที่ใช้ ดำเนินการประชุมและการใช้งานโดยละเอียดจะอธิบายแยกตาม
ประเภทอุปกรณ์ข้างต้นศึกษาได้จาก วิธีการและขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
4. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อเลือกอุปกรณ์ และทำการติดตั้งระบบแล้ว ท่านจะสามารถเข้าร่วมประชุมและสามารถลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เวลา
12.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขการลงคะแนนของท่านได้จนถึงก่อนเวลาที่
กำหนดปิดการลงคะแนนของวาระนั้น ๆ
5. การมอบฉันทะ
5.1 กรณี มอบฉั นทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านจะต้อง
Upload แบบฟอร์ม ลงทะเบี ยนเข้ าประชุ ม (แบบบาร์โค้ ด ) และเอกสารหลั กฐานตามที่ ระบุ ไว้ และหากท่ านประสงค์
ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นหลายท่าน ท่านจะต้องลงทะเบียนแยกเป็นแต่ละรายผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรณีมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุ
การลงคะแนนล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. โดยท่านจะไม่สามารถลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นกรณีผู้ถือหุ้นให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ พิจารณาและลงคะแนนได้แทน
5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดเลือกดำเนินการเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.2.1 Upload แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ หรือ
5.2.2 จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม (แบบบาร์โค้ด) และเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยให้ส่งถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับภายใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตามที่อยู่ต่อไปนี้
“บริ ษั ท บี จี คอนเทนเนอร์ กล๊ า ส จำกั ด (มหาชน) (ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ) เลขที่ 47/1 หมู่ ที่ 2 ถนนรั ง สิ ต นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130”
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6. กรณีพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อได้ที่
โทร. 02 021 9121
ให้บริการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดการประชุม
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
วิธีการลงคะแนนเสียง
……………………………………………………………………..
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกติกาการนับคะแนนเสียง
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่ง
คะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะต้องลงคะแนนตามที่
ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่ วงหน้าไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับมอบฉันทะทีล่ งทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในระบบได้อีก
3. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงภายในเวลาตามที่ระบบกำหนด หลังจากที่มีการแจ้งเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ และเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและจะประกาศผลของ
วาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
4. สำหรับผู้ ถื อหุ้ น ที่ต้ องการลงคะแนนให้ เลือ กวาระที่ ต้ องการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้ น ระบบจะแสดงสถานะการ
ลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็น ด้วย (สีเขียว)
2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด
สามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับ
ลงคะแนน)
* หากไม่เลือกการออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ กด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (สีฟ้า) บริษัทฯ จะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
5. มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
5.1 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เป็นมติของที่ประชุม
5.2 กรณี อื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็น
เสียงชี้ขาด
5.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจ
เชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวได้
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การซักถามในที่ประชุม
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด
สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุม Webex
(VDO conference) โดยกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ (Raise hand)” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อท่าน
ได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม โดยผู้เข้าประชุมที่จะซักถาม ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง
2. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตาม
ความเหมาะสม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และจัดทำแนวทางการคุ้มครองและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดังนี้
1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษั ท ฯ มีค วามจำเป็ น ต้อ งเก็ บ รวบรวมข้อมู ลส่วนบุ คคลของผู้ถื อหุ้ น เพื่ อปฏิ บั ติต ามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การกำหนด
สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
(หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพ ท์ อีเมล (หากมี) การ
บั น ทึ ก เสี ย ง การบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว รวมถึ งข้ อ มู ล สุ ข ภาพเพื่ อ คั ด กรองผู้ สงสั ย ว่า อาจติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เป็นต้น
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้
(1) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตร
หรือเอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่ท่านยื่นต่อบริษัทฯ ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(2) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านระบบของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัท
(3) การเก็ บ ข้อมู ลส่วนบุ คคลของท่ านเพิ่ ม เติม ระหว่างการประชุม ผู้ถื อหุ้น เช่ น การบัน ทึ กเสียง การบั น ทึก ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการรักษาความปลอดภัย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทสำหรับผู้ถือหุ้น หรือ
เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นใดที่กฎหมายอนุญ าตให้ทำได้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของ
ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้
หมายเหตุ: -เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต
ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท
ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลดังกล่าว
3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ดังนี้

46 / 56

(1) เก็บ รวบรวมและบั นทึ กข้อมู ลส่วนบุ คคล ทั้ งในรูป แบบเอกสารและข้อมู ลทางอิเล็กทรอนิก ส์ และเปิด เผยข้อมู ล
ส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปยังผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น อาทิ การรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล นับองค์ประชุม และรายงานผลการออกเสียงลงมติ
(2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานราชการอันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด อาทิ กระทรวงพาณิชย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมาย
กำหนด รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและควบคุมโรค กรณีพบผู้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรง
(3) การประมวลผลข้อมูลในกรณี อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่าน อาทิ การเปิดเผยข้อมูลของท่านกับ
ธนาคารเพื่อการจ่ายเงินปันผล (หากที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล)
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสาร (Hard copy) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือสถานที่จัดเก็บเอกสารที่บริษัทฯ เช่าใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และบริษัท ฯ จะจัดเก็บเอกสาร
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงหรือ
ตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น อย่างน้อย 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน
ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้าของข้อมูลส่ วนบุค คลมี สิทธิ ต่ าง ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติคุ้ม ครองข้อมู ลส่วนบุ คคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ ความ
ยินยอม การเพิกถอนความยินยอม การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้ งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย
กำหนด หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิข้างต้น สามารถยื่นคำร้องต่อบริษัท ฯ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้
6. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามเพิม่ เติม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชัน้ 2
เลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2834 7004
อีเมล: IR-BGC@bgc.co.th
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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
เรียน บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า………………………………………………
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❑
❑ ผู้ถือหุ้น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
❑ ผู้รับมอบฉันทะจาก นาย/นาง/นางสาว/บริษัท…………………...………………………ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
ห ม าย เห ตุ : โป รด ส่ งแ บ บ ฟ อ ร์ ม ค ำถ าม ล่ ว งห น้ า โด ย ก รอ ก ข้ อ มู ล ค รบ ถ้ ว น ส่ งม าท าง
E-mail : IR-BGC@bgc.co.th ก่อนวันประชุม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ ...............................................................................
วันที่ ...............เดือน ...........................................พ.ศ. .....................
(1) ข้าพเจ้า ........................................................สัญชาติ ...............อยู่บ้านเลขที่ ..................ถนน .........................
ตำบล/แขวง ..............................อำเภอ/เขต ..................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ...................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ...........................หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..........................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..............-...................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................-.........................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. .................................................................อายุ ................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..................ถนน ..........................
ตำบล/แขวง .........................อำเภอ/เขต ...........................จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย์ ................ หรือ
2. .................................................................อายุ ................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..................ถนน ..........................
ตำบล/แขวง .........................อำเภอ/เขต ...........................จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย์ ................ หรือ
3. .................................................................อายุ ................ปี อยู่บ้านเลขที่ ..................ถนน ..........................
ตำบล/แขวง .........................อำเภอ/เขต ...........................จังหวัด ..........................รหัสไปรษณีย์ .....................
นาง สุทธารักษ์ ปัญญา อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถนน รังสิต-นครนายก กม.7
ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
นาย สมชาย ศิริวชิ ยกุล อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถนน รังสิต-นครนายก กม.7
ตำบล บึงยี่โถ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2564
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างภายในของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังนี้
2.1

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”) ให้แก่บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น
จำกัด (“BGE”) โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE

2.2

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
BGE ให้แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)

2.3

พิจารณาอนุมัติการให้ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท เพื่อให้
SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำ
รายการตาม (2.1) และ (2.2)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นต่อบริษัท
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่น
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง .......................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
วาระที่ …… เรื่อง .....................................................................................................
❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ตามบัญชี 2)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
สารสนเทศการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
(ตามบัญชี 2)
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่
9 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้ (1) จำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SPM") ให้แก่บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
("BGE") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE (2) จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด
7,500,000 หุ้น ที่ได้รับมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM แก่ BGE ข้างต้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE ให้แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") และ (3) การให้
SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืน
เงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตาม (1) และ (2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับ
BGE โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE ในจำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย SPM ดำเนินธุรกิจใน
ลักษณะบริษัทโฮลดิ ้ง (Holding Company) โดย ถือหุ้นร้อยละ 67 ในบริษัท Phu Khanh Solar Power
Joint Stock Company ("PKS") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
PKS ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยี้ยน ได้แก่
โครงการ XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 และ โครงการ XT
2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ้ า เป็ น เวลา 20 ปี น ั บ จากวั น COD กั บ Vietnam Electricity ("EVN") ซึ ่ ง เป็ น
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม
110.025 เมกะวัตต์) โดยกำหนดมูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเดิม
และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่ SPM มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการ
แล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวนประมาณ 270 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ
1,526.25 ล้านบาท ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท
มูลค่ารวม 1,256.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
โดยคิดเป็นอัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ที่ 0.15 หุ้น BGE ต่อ 1 หุ้น SPM ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น
BGE")

หน้าที่ 1 จาก 68

ปัจจุบัน BGE เป็นบริษัทย่อยของ BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BGE ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
โดย BGE จำนวน 11 โครงการ มี ก ำลั งการผลิ ตรวม 18.87 เมกะวั ตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้นร้อยละ 70 ใน MYSON 1 Solar Power Joint
Stock Company ("MY SON 1") และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 2") ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 และ โครงการ MS2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 29
มิถุนายน พ.ศ.2563 ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ EVN เป็น
เวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.776 เมกะวัตต์) และ (3)
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 โครงการ และโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานความร้ อนเหลื อ ทิ ้ งด้ วยระบบวั ฏจั ก รแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC)
จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส
จำกัด ("BGES") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGE ในประเทศไทย
(2)

สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ใน
ลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนใน
รูปแบบเงินปันผลเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core
business) โดยจากการทำรายการตามข้อ (1) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นใน BGE เกินกว่าร้อยละ 20 บริษัท
ฯ จึงจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่ง
เท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับตามข้อ (1) ให้กับ BG ในจำนวน 338.35 ล้านบาท ("ธุรกรรมการ
จำหน่ายหุ้น BGE")

(3)

SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้าน
บาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกูย้ ืมเดิมและประมาณการดอกเบีย้ ค้างชำระทีม่ ีอยูก่ ับบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดงั กล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้า
ทำรายการตาม (1) และ (2)1 โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.922
ล้านบาท ("ธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE")

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
1

2

ในวันที่พิจารณาเข้าทำรายการ SPM ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของ
บริษัทฯ
คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการ
สูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ.2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ.2564
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา
6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำ
รายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่
อย่างใด
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
SPM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและ
จำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มู ลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 และงบการเงินภายใน
สำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
นอกจากนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน เท่ากับร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงถือเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศ
ของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัตกิ าร
ปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฎในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการชี้แจงรายละเอียด
ตามข้อมูลที่จะปรากฏในหนังสือเวียนในการเปิดสารสนเทศในครั้งนี้แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน
นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะปรากฏอยู่
ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
BGE ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท "รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ" ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.
2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อย
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ละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงิ นระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพื่อให้
SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น
จนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM
ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋ว
สัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.923 ล้านบาท ดังนั้นรายการกู้ยืม
ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาดรายการที่คำนวณ
ได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกั น
ดังต่อไปนี้
1.

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (ตามบัญชี 1)

1.1

วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ
2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ใน
การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท
รายการที่ 1:
ผู้ซื้อ:
ผู้ขาย:
ความสัมพันธ์:

3

การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (BGE)
บริษัทฯ
BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทีออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย
BG ถือหุ้นร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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1.3

รายการที่ 2:
ผู้ซื้อ:
ผู้ขาย:
ความสัมพันธ์:

การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (BG)
บริษัทฯ
BG ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก BG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โดย BG ถือหุ้นร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

รายการที่ 3:
ผู้กู้:
ผู้ให้กู้:
ความสัมพันธ์:

การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPM) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย
BG ถือหุ้นร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แก้ว
รวมถึงการทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที่
มุ่งเน้นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive
Investment) ในลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนใน
รูปแบบเงินปันผล เพื่อกระจายความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มเสถียรภาพของรายได้ของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทางบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจึงมีความประสงค์ที่จะทำการปรับโครงสร้างของ
ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยมีมูลค่า
การเข้าทำรายการ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ธุรกรรม
สัดส่วนการจำหน่ายหุน้
มูลค่ารวมของการเข้าทำรายการ
/1
ร้อยละ 100
1,526.25
1. ธุรกรรมการจำหน่ายหุน้ SPM
2. ธุรกรรมการจำหน่ายหุน้ BGE
ร้อยละ 7.35
338.35
3. ธุรกรรมเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน
68.92/2
ระหว่าง SPM และ BGE
รวม
1,933.52
หมายเหตุ: /1 คำนวณจากมูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่ SPM มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวนประมาณ 270 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย
แล้วทั้งหมด โดยคิดเป็นอัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ที่ 0.15 หุ้น BGE ต่อ 1 หุ้น SPM ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะ
มีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93
/2 ต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปีใน
กรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี
นับจากวัน COD)
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รายละเอียดของโครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทำรายการมีรายละเอียดในภาพแสดงดังต่อไปนี้
ภาพแสดงโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกลาส จากัด (มหาชน)
("BG")

72.03%

100%

100%

MY SON 2 Solar
Power Joint Stock
Company ("MY

MY SON 1 Solar
Power Joint Stock
Company ("MY

67%

SON 1")

ธุรกิจอื่น
75%

70%

70%

บริษัท โซลา พาว
เวอร แมเนจเมนท
จากัด ("SPM")

บริษัทยอยและ
บริษัทรวมที่
ดาเนินธุรกิจ
บรรจุภัณ

100%

100%
บริษัท บีจี เอนเนอรยี่ โซลูชั่น จากัด
("BGE")

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จากัด
(มหาชน) ("BGC")

SON 2")/2

/2

บริษัท บีจี เอน
ซิส จากัด
("BGES")/3

Phu Khanh Solar
Power Joint Stock
Company ("PKS")/1
•

XT 1 และ XT 2

หมายเหตุ: /1 Communication & System Solution Public Company Limited, Nam Viet Kung Investment Corporation และ Mr. Nguyen Xuan Quy ถื อ หุ ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 25 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ PKS ตามลำดับ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับ
บริษัทฯ
/2 BB Power Holdings Joint Stock Company และ Ms. Vu Thi Thu Hang ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ MYSON 1 และ MYSON 2 ตามลำดับ โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
3/ บริษัท บีจี เอ็นซิส เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGES

ภาพแสดงโครงสร้างหลังเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกลาส จากัด (มหาชน)
72.03%

100%
บริษัทยอยและ
บริษัทรวมที่ดาเนิน
ธุรกิจบรรจุภัณ
70%
MY SON 1 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 1")

100%

("BG")

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส
จากัด (มหาชน)
("BGC")
19.93%
บริษัท บีจี เอนเนอรยี่ โซลูชั่น จากัด
("BGE")
70%
MY SON 2 Solar
Power Joint
Stock Company
("MY SON 2")

ธุรกิจอื่น

80.1%

100%
บริษัท โซลา พาว
เวอร แมเนจเมนท
จากัด ("SPM")
67%
Phu Khanh Solar
Power Joint Stock
Company ("PKS")
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75%
บริษัท บีจี
เอนซิส จากัด
("BGES")

1.4

ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่
คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ.2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ.2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ
ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
SPM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและ
จำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 และงบการเงินภายใน
สำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
นอกจากนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน เท่ากับร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงถือเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ (2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผย
สารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฎในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดตามข้อมูลที่จะปรากฏในหนังสือเวียนในการเปิดสารสนเทศในครั้งนี้แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือ
หุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำ
รายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การที ่ ก ลุ ่ ม บริ ษ ั ท ฯ เข้ า ทำธุ ร กรรมการจำหน่ า ยหุ ้ น SPM ธุ ร กรรมการได้ ม าซึ ่ ง หุ ้ น BGE และธุ ร กรรม
การจำหน่ายหุ้น BGE ยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ" ตามประกาศ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพื่อให้
SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น
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จนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM
ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋ว
สัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.924 ล้านบาท ดังนั้นรายการกู้ยืม
ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้
เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด อันได้แก่
การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรม
การทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
ก.

เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเข้าทำ
รายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข.

จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ

ค.

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปและประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นดังนี้

4

คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุด
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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การคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1)

การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM
เกณ ก์ ารคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑ์ ม ู ล ค่ า หุ ้ น ทุ น ที ่ อ อกเพื ่ อ ชำระค่ า
สินทรัพย์
2)

วิธีการคำนวณ
(หน่วย: ล้านบาท)
470.01 x 100%
4,260.02

ขนาดรายการ (%)
11.03%

-

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก SPM มี
ผลขาดทุนสุทธิ

1,526.25 x 100
18,592.98

8.21%

-

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
เกณ ก์ ารคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่า
สินทรัพย์

วิธีการคำนวณ
(หน่วย: ล้านบาท)
2,062.92 x 7.35%
4,260.02
39.5 x 7.35%
586.42
338.35 x 100
18,592.98
-

ขนาดรายการ
เกณ ก์ ารคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไป
จำหน่ายไปรวม
2 รายการ (%)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิ (NTA)
14.59%
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
0.50%
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
10.03%
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพื่อชำระ
ค่าสินทรัพย์
หน้าที่ 9 จาก 68

ขนาดรายการ (%)
3.56%
0.50%
1.82%
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
ขนาดรายการ 6
เดือนย้อนหลัง (%)

ขนาดรายการรวม
(%)

-

14.59%
0.50%
10.03%
ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพื่อชำระ
ค่าสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1)

การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE
เกณ ก์ ารคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

วิธีการคำนวณ
(หน่วย: ล้านบาท)
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 ม ู ล ค่ า หุ ้ น ทุ น ที ่ อ อกเพื ่ อ ชำระค่ า
สินทรัพย์

ขนาดรายการ (%)
13.21%
1.84%
6.76%
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

-

ขนาดรายการได้มา
1 รายการ (%)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มตี ัวตนสุทธิ (NTA)
13.21%
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
1.84%
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ ตอบแทน
6.76%
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพื่อชำระ
ค่าสินทรัพย์
เกณ ก์ ารคำนวณขนาดรายการได้มา

ขนาดรายการ 6
เดือนย้อนหลัง (%)
14.90%
ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพื่อชำระ
ค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการรวม
(%)
13.21%
1.84%
21.66%
ไม่สามารถคำนวณได้
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
การออกหุ้นเพื่อชำระ
ค่าสินทรัพย์

รายการจำหน่ายไปหรือรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
วันที่เข้าทำ
รายการ

รายการ

13/05/2021/1 การเข้าลงทุนก่อสร้างเตาหลอม
แก้วที่ 2 ของโรงงานราชบุรี โดย
บริ ษ ั ท ราชบุ ร ี ก ล๊ า ส อิ น ดั สทรี
จำกัด
13/05/2021/1 การเข้าลงทุนซ่อมแซมเตาหลอม
แก้วแบบเย็น (Cold Repair) ของ
โรงงานปราจี น บุ ร ี โดยบริ ษั ท
ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

NTA
-

-
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ขนาดรายการตามเกณ ์ (%)
กำไรสุทธิ
มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน
8.89%

-

5.06%

มูลค่าหุน้
-

-

วันที่เข้าทำ
รายการ

รายการ
NTA

11/08/2021/2 การเข้ า ลงทุ น ขยายกำลั ง การ
ผลิต สำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มถุง
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยบริษัท
บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

-

-

ขนาดรายการตามเกณ ์ (%)
กำไรสุทธิ
มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน
0.95%

-

14.90%

มูลค่าหุน้
-

-

หมายเหตุ: /1 บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์
/2 บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน - มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset หรือ NTA) ของ
บริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 เท่ากับ 4,260.02 ล้านบาท
มูลค่าของการเข้าทำ
รายการ
คิดเปนร้อยละของ NTA
รายการ
1. รายการที่เข้าทำกับ BGE
2,851.42 ล้านบาท
66.93%
1.1 การจำหน่ายหุน้ สามัญใน SPM ในสัดส่วน
1,526.25 ล้านบาท
35.83%
ร้อยละ 100/1
1.2 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วน
1,256.25 ล้านบาท
29.49%
ร้อยละ 27.27
1.3 การที่ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE
- ต้นทุนทางการเงินจากเงินกูย้ ืม/2
68.92 ล้านบาท
1.62%
2. รายการที่เข้าทำกับ BG
338.35 ล้านบาท
7.94%
การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 7.35
รวม
3,189.77 ล้านบาท
74.88%
หมายเหตุ: /1 คำนวณจากมูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และประมาณการเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวนประมาณ 270 ล้านบาท
/2 ในวันที่พิจารณาเข้าทำรายการ SPM ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงของบริษัทฯ โดยคำนวณเฉพาะค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตลอดระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง
คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจน
สิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)

1.5

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
1.5.1

ลักษณะของกิจการ

1.5.1.1 การประกอบธุรกิจของ SPM
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ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
ลักษณะธุรกิจ:

500 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด 50,000,000 หุ้น
47/1 หมู ่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม. 7 ตำบลบึ ง ยี ่โถ อำเภอธั ญ บุร ี จั ง หวัด
ปทุมธานี
ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดย ถือหุ้นร้อยละ 67
ในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ("PKS") ซึ่งเป็นบริษทั
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยี้ยน ได้แก่
โครงการ XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ.2562 และ โครงการ XT 2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ Vietnam Electricity ("EVN") ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กำลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 110.025 เมกะวัตต์)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ SPM/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 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.
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.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)
(2.2)

189.0/3
(26.5)
(15.5)
(11.8)
135.2

0.4
(6.3)
(19.3)
(25.2)

3.0
(0.0)
(4.8)
(1.9)

หมายเหตุ: /1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ BGC ถือหุ้นร้อยละ 100
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/2 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ก่อน BGC เข้าซื้อ SPM จากผู้ถือหุ้นเดิม SPM ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน Alternative Enegies Kabushiki
Kaishi ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ EP Group (HK) Company Limited ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2562 และรับรู้กำไร
จากการขายเงินลงทุนจำนวน 174 ล้านบาท

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ PKS/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม/4
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 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.
พ.ศ.2561/3
พ.ศ.2562/3
พ.ศ.2563/3
พ.ศ.2564/2 /3
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

247.3
(135.3)
(42.4)
69.6

หมายเหตุ: /1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ SPM ถือหุ้นร้อยละ 67
/2 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม
/4 โครงการ XT 1 เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 และ โครงการ XT 2 เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562
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รายการระหว่างกันของ SPM
คู่สัญญา
บริษัทฯ

ลักษณะรายการระหว่างกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
SPM กูย้ ืมเงินระยะยาวจากบริษัทฯ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ถึง 2.60 ต่อปี

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ปี พ.ศ.2564 สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ.2564
261.7 ล้านบาท

ความจำเปนและความสมเหตุสมผล

แนวทางการจัดการในอนาคตภายหลังการเข้าทำ
รายการ

บริ ษ ั ทฯ ได้ ร ั บ โอนสิ ทธิ เ รี ยกร้ องในหนี ้เงิน
กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ SPM ซึ่ง
เป็นหนี้คงค้างเพื่อบริษัท PKS ตอนเข้าซื้อหุ้น
สามัญของ SPM ในปี พ.ศ.2562

SPM จะชำระเงินกู้ยืมเดิมและดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่
กับบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการ
จำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ในอนาคตหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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1.5.1.2 การประกอบธุรกิจของ BGE
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
ลักษณะธุรกิจ:

2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หุ้น
47/1 หมู ่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม. 7 ตำบลบึ ง ยี่ โถ อำเภอธั ญ บุ รี จั ง หวัด
ปทุมธานี
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15
โครงการในปั จจุบ ั น โดยมี ร ายละเอี ยดดังนี้ (1) โครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย
BGE จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 18.87 เมกะวัตต์ (2) โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้น
ร้ อ ยละ 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 ่ ง เป็ น
บริ ษ ั ท ย่ อ ยที ่ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั ้ ง ในประเทศสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
ประกอบกิจการโครงการ Solar จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้น
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 และ โครงการ
MS2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563)
ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ EVN
เป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม
111.776 เมกะวัตต์) และ (3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบน
หลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 โครงการและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้ อ นเหลื อ ทิ ้ ง ด้ วยระบบวั ฏจั กรแรงดั น Organic Rankine Cycle (ORC)
จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ
75 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGE ในประเทศ
ไทย

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ BGE/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.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

169.7
3.9
173.7

281.5
0.9
282.4

210.5
1.4
211.9
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หน่วย: ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม/3
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 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.
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564/2
250.0
250.0
250.0
2,000
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 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี พ.ศ.2562 และในปี พ.ศ.
2563 จำนวน 4 โครงการ และ จำนวน 3 โครงการ ตามลำดับ

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ BGES/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม/4
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2562

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ.2563

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. พ.ศ.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)
-

6.4
(2.9)
(0.4)
-

8.2
(3.9)
(1.0)
-

4.4
(1.8)
(0.4)
-
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หน่วย: ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2561
(0.1)

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2562
3.1

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ.2563
3.3

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. พ.ศ.2564/2
2.2

หมายเหตุ: /1 งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ BGE ถือหุ้นร้อยละ 75
/2 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
จำนวน 1 โครงการ

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ MYSON 1/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม/4
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2562/3

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ.2563/3

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. พ.ศ.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 โดยที่ BGE ถือหุ้นร้อยละ 70
/2 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม
/4 โครงการ MS1 เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
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ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญในอดีตของ MYSON 2/1 สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
กำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม/4
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2561

1 ม.ค. – 31
ธ.ค. พ.ศ.2562/3

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
พ.ศ.2563/3

1 ม.ค. – 30
มิ.ย. พ.ศ.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
220.9
314.4
314.4
314.4

103.9
1,058.3
1,162.2
500.2
500.2
15.4
515.5

27.6
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 โดยที่ BGE ถือหุ้นร้อยละ 70
/2 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี พ.ศ.2564
/3 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดต่างประเทศ (ทอมสันรอยเตอร์) ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่ากับ 0.001429 บาท/ดองเวียดนาม
/4 โครงการ MS2 เริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
รายการระหว่างกันของ BGE และ BGES
คู่สัญญา

ลักษณะรายการระหว่าง
กัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ปี พ.ศ.2564 สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ.2564
AGI 27,251,707.65 บาท
PGI 4,625,845.18 บาท
BGP 1,372,178.69 บาท
RBI 3,992,401.09 บาท

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI)
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PGI)
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP)
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI)
บริษัท กบินทร์บรุ ีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KBI)/1

ค่าพลังงานไฟฟ้า
AGI PGI BGP และ RBI
ซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก BGE
ค่าพลังงานไฟฟ้า
KBI ซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
BGES

4,703,717.05 บาท

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI)
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PGI)
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (BG)
บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI)

ค่ า เช่ า หลั ง คาเพื ่ อ ติ ด ตั้ ง
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา
(Solar Rooftop)
BGE ทำสัญญาเช่าหลังคา
จาก AGI PGI BG และ RBI

AGI 1,582,000.00 บาท
PGI 315,000.00 บาท
BG 252,000.00 บาท
RBI 312,000.00 บาท

ความจำเปนและความสมเหตุสมผล

แนวทางการจัดการในอนาคต
ภายหลังการเข้าทำรายการ

AGI PGI BGP และ RBI มีความต้องการในการใช้พลังงาน
ทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวมีส่วนลดจากอัตราตามประกาศอัตราค่า
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

AGI PGI BGP และ RBI จะยังคง
ดำเนินการซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก
BGE ต่อไปในอนาคต

KBI มีความต้องการในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลด
ต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการซื้อพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวมี
ส่วนลดจากอัตราตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (PEA)
AGI PGI BG และ RBI ให้ BGE เช่าพื้นที่หลังคาของโรงงาน
และพื้นที่อื่นๆ เพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์สำหรับ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar
Rooftop) เพื่อประกอบธุรกิจ

KBI จะยังคงดำเนินการซื้อพลังงาน
ไฟฟ้าจาก BGES ต่อไปในอนาคต

BGE จะยังคงดำเนินการเช่าหลัง คา
จาก AGI PGI BG และ RBI ต่อไปใน
อนาคต

หมายเหตุ: /1 KBI ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน KBI ในสัดส่วนร้อยละ 97.01 ของหุ้นทีออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KBI โดย BG ถือหุ้นร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดในบริษัทฯ
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นโยบายการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ในอนาคตหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้ นตอนการอนุมัติการทำ
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในก ารอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อา จเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้ มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกั บข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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1.5.2

คณะกรรมการ (ก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการ)

คณะกรรมการของ SPM ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

คณะกรรมการของ SPM ภายหลังเข้าทำรายการ มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
คณะกรรมการของ BGE ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี
นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร

คณะกรรมการของ BGE ภายหลังเข้าทำรายการ
บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมการบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยจะดำเนินการภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE
1.5.3

โครงสร้างการถือหุ้น (ก่อนและภายหลังการเข้าทำรายการ)

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ SPM ก่อนเข้าทำรายการ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. บริษ ัท บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊า ส
จำกัด (มหาชน)

2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

สัญชาติ

ประเภทหุน้

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ 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
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%

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ SPM ภายหลังการเข้าทำรายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษ ั ท บี จ ี เอ็ น เนอร์ ย ี ่ โซลู ชั่ น
จำกัด
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
รวม

สัญชาติ

ประเภทหุน้

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ 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

%

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE ก่อนเข้าทำรายการ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษ ั ท บางกอกกล๊ า ส จำกั ด
(มหาชน)
2. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
3. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
4. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
รวม

สัญชาติ

ประเภทหุน้

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท)

ไทย

สามัญ

19,999,997

100.0

ไทย
ไทย
ไทย

สามัญ
สามัญ
สามัญ

1
1
1
20,000,000

0.0
0.0
0.0
100.00

%

%

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE ภายหลังการเข้าทำรายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. บริ ษ ั ท บางกอกกล๊ า ส จำกั ด
(มหาชน)
2. บริ ษ ั ท บี จ ี คอนเทนเนอร์ กล๊ า ส
จำกัด (มหาชน)
3. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
4. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
รวม

สัญชาติ

ประเภทหุน้

จำนวนหุ้น
(มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ 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
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รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BG ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BGE)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
สัญชาติ
ประเภทหุน้

1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2. บริษัท กรีนสปอต จำกัด
3. บริ ษ ั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จำกั ด
(มหาชน)
4. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
5. ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
6. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. นายวุฒา ภิรมย์ภักดี
9. บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด
10. บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด
อื่นๆ
รวม
1.6

ไทย
ไทย

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้น
(มูลค่าหุ้นละ 5
บาท)
489,191,760
21,951,940

%

ไทย

หุ้นสามัญ

18,250,220

2.52%

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

15,062,400
11,335,900
10,019,160
9,390,340
9,292,580
8,822,080
8,060,500
122,654,520
724,000,000

2.08%
1.57%
1.38%
1.30%
1.28%
1.22%
1.11%
16.94%

67.57%
3.03%

มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของขนาดรายการทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 1,933.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
(1) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM
- มูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นจด
ทะเบียนทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,256.25 ล้านบาท
และเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่ SPM มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่
ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวนประมาณ 270 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน
ประมาณ 1,526.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน
7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยคิดเป็นอัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ที่ 0.15 หุ้น BGE ต่อ 1 หุ้น
SPM
(2) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE
- มูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของหุ้นจด
ทะเบียนทั้งหมดรวมถึงหุ้นออกใหม่ 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการเป็นจำนวนเงินประมาณ
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338.35 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE
สุทธิร้อยละ 19.93
(3) ธุรกรรมเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
- SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท
เพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการ
ตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวน 338.92 ล้านบาท
1.7

มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มาและจำหน่ายไป
(1) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM
- บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นจดทะเบียน
ทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท โดย SPM มีสินทรัพย์รวม 732.5 ล้านบาท และมี
ทรัพย์สินสุทธิ 470.0 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นหุ้นสามัญของ BGE
จำนวน 7,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยคิดเป็น
อัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ที่ 0.15 หุ้น BGE ต่อ 1 หุ้น SPM รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,500,000 หุ้น โดย
เป็นทุนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท โดย BGE มีสินทรัพย์รวม 2,274.8 ล้านบาท และมีทรัพย์สินสุทธิ 2,062.9 ล้าน
บาท วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
(2) ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE
- หุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,500,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 2,000 ล้านบาท โดย BGE มีสินทรัพย์รวม
2,274.8 ล้านบาท และมีทรัพย์สินสุทธิ 2,062.9 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่
บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93

1.8 เกณ ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของรายการ
1.8.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM
บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้นสามัญของ SPM รวมจำนวน 1,256.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการ
กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน ได้พิจารณาการประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับทัว่ ไป
ทั้ง 2 วิธีได้แก่
1)

วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach)
1.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
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2)

1.2 วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EV per
EBITDA)
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยในการประเมินมูลค่า ของกิจการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็นหลัก โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการ
จำนวน 1,256.25 ล้านบาท ซึ่งราคาที่บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ SPM เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมและสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง
1.8.2 การได้มาและจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
บริษัทฯ กำหนดราคาได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น ที่ราคา 167.50 บาทต่อหุ้น (รวม 1,256.25
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาในการจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM โดยคิดเป็นอัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ที่ 0.15 หุ้น BGE ต่อ 1
หุ้น SPM) และราคาจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้นที่ราคา 167.50 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเท่ากับราคาในการ
ได้มาซึ่งหุ้น BGE) รวมจำนวน 338.35 ล้านบาท ซึ่งราคาหุ้นสามัญของ BGE ที่ 167.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ BGE
รวมจำนวน 3,350.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน ได้พิจารณา โดยการ
ประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้ง 2 วิธีได้แก่
1)

2)

วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach)
1.1 วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
1.2 วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EV per
EBITDA)
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

โดยในการประเมินมูลค่าของหุ้น BGE ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็นหลัก โดยมูลค่าการเข้าทำรายการ
ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และมูลค่าการเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 338.35 ล้านบาท อ้างอิง
จากมูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ที่ 167.50 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ BGE รวมจำนวน 3,350.00 ล้านบาท) ซึ่งราคาที่
บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญและจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงของมูลค่ายุติธรรมและสามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง
1.9

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมถึง
การทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการ
ลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ใน
ลักษณะของเงินลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผล
หน้าที่ 25 จาก 68

เพื่อกระจายความเสี่ยงและคงไว้ซึ่งเสถียรภาพตลอดจนความมั่นคงของรายได้ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจึงมีความประสงค์ที่จะทำการปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของ
บริษัทฯ โดยจะให้ BGE เป็นเรือธง (Flagship Company) สำหรับธุรกิจพลังงาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
จัดการ ตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากรอยู่แล้ว โดยการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจพลังงานในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นในรูปแบบของ
การจำหน่ายธุรกิจพลังงานของบริษทั ฯ เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ BGE ซึ่งเป็น Flagship Company ในธุรกิจพลังงาน กล่าวคือ
จำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้แก่ BGE โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE (share swap) ในราคา
ยุติธรรมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และบริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้น BGE ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20 ให้แก่ BG ในราคาเดียวกันกับที่
ได้มา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานตามที่กล่าวมาแล้ว
ประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม สำหรับการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ แล้วยังช่วยให้บริษัทฯ
สามารถปลดล็อคทรัพยากรต่างๆ กล่าวคือ ทรัพยากรทางการเงินจากหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น หนี้สินรวมต่อ EBITDA ที่
ลดลงภายหลังการทำธุรกรรม และเงินสดที่จะได้รับจากการขายหุ้นใน BGE และการได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิมที่มีกับ SPM รวม
จำนวนประมาณ 608.35 ล้านบาทเพื่อนำไปขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้กำไรที่ได้จากการ
จำหน่ ายหุ ้น สามั ญ ใน SPM จำนวนประมาณ 125 ล้ า นบาท ภายใต้งบกำไรขาดทุ น เฉพาะกิ จการ (Separate Financial
Statement) หากอ้างอิงราคาทุนของเงินลงทุนใน SPM ตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เรื่องการกระจายความเสี่ยง (Diversify Risk) จากที่มาของรายได้จากการลงทุน
ในธุรกิจไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการลงทุนใน SPM เพียงบริษัทเดียว เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อปรับ
โครงสร้างธุรกิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นใน BGE จำนวน 5,480,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.93 ของ
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย BGE มีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารของ BGE และบริษัทย่อยรวมทั้งหมด 17
โครงการ (รวมโครงการที่บริษัทฯ จำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ) โดยประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งหมด 12 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมทั้งหมด 4
โครงการ (รวมโครงการที่บริษัทฯ จำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วย
ระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการ
ภายหลังการทำธุรกรรม BGE จะมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนถือหุ้น รวมประมาณ 166 เมกะวัตต์ (Equity MW) ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการปรับ
โครงสร้างในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน
(Economy of Scale) ของโครงการต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะลดลงจากการบริหารการใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อน รวมถึงเพิ่มอำนาจในการ
ต่อรองกับคู่ค้าและผู้ให้บริการต่างๆ ของโครงการ เช่น การให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) เป็น
ต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ไปสู่ธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
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1.10 แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 608.35 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น (1) เงินที่ได้รับ
จากการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น BGE เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท และ (2) จากการได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการ
ดอกเบี้ยค้างชำระจาก SPM ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวน
ประมาณ 270.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.11 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ
ความสำเร็จในการเข้าทำรายการขึ้นกับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
-

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
BGE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื่องอื่นๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรือ บุคคลที่
เกี่ยวข้องในประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ
ข้างต้น
1.12 ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทำรายการ
-

BG ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ เนื่องจาก BG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
BGE ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ เนื่องจาก BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100
ด้วยเหตุนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
ขนาดรายการที่คํานวณได้เท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่า
เกินกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสีย งอนุมัติ
ไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย
ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียรวม 3 ท่านได้แก่
นายพรวุฒิ สารสิน เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ BG จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ 27 จาก 68

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มี
อำนาจลงนามของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BG จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์ เป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
และเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของ BG จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง
การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ
ระหว่ า งกั น ของ บริ ษ ั ท ฯ/บริ ษ ั ท ย่ อ ยกั บ บุ ค คลที ่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทั ้ ง ในธุ ร กรรมนี ้ แ ละ
ดูแลตรวจสอบธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.13 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่
รายชื่อ
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
3. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2564
1.14 ความเหนของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ทั้ง 3 ท่านตามข้อ 1.13 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และ
ธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE และนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ
ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าการ
เข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เนื่องจากราคาเข้าทำรายการอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับมูลค่ากิจการซึ่งประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปตามที่คณะ
ที่ปรึกษาได้นำเสนอ ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการจะช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจหลัก
และลดหนี้สินเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ
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1.15 ความเห นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการของบริ ษ ั ท ที ่ แ ตกต่ า งจากความเห นของ
คณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี1.16 คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และถือหุ้นในบริษัท
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษทั
ไม่มี

อนึ่ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ใน
สารสนเทศฉบับนี้และเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
3.

กรณีที่มีความเห นของผู้เชื่ยวชาญอิส ระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ ข อง
ผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทฯ และคู่สัญญา

บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกีย่ วกับการเข้าทำ
รายการในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทและและไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท อีกทั้ง ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4.

ภาระหนี้สินระยะยาวของบริษัท

สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
เงินกูย้ ืมเพิม่ ขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ปรับปรุงเงินกูย้ ืมจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริง
ผลต่างจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการ
ข้อมูลทางการ
เงินรวม เงินเฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
4,903,452
2,100,000
(900,118)
(321)
(4,948)
122,802
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2,000,000
1,650,000
(550,000)
(2,488)
-

ราคาตามบัญชีปลายงวด
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถงึ กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ

6,220,867
(1,667,288)
4,553,579

3,097,512
(847,512)
2,250,000

ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น
นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีเงื่อนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ว่าจะไม่นำสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการไปก่อภาระผูกพัน (Negative pledge)
เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามปกติธุรกิจของกลุ่มกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มกิจการไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ.2563 ไม่มี)
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนทีห่ มุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของการคิดลดไม่มีสาระสำคัญ
5.

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว และบรรจุภัณฑ์ประเภท
หลัก
อื่นๆ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ในกลุ่ม CLMV อินเดีย ประเทศในเขตโอเชียเนีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
โดยมีลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัท แบ่งออกเป็น
- รูปแบบเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าเฉพาะรายตามแบบที่กำหนดโดยลูกค้า
- รูปแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตตามแบบมาตรฐานและรูปทรงที่สามารถ
ผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้ารายใดก็ได้ ซึ่งกลุ่มบริษัท ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับกลุ่มลูกค้ า
ในอุตสาหกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ (1) ขวดเบียร์ (2) ขวดเครื่องดื่มไม่ผสม
แอลกอฮอล์ (Soft Drink) (3) บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับบรรจุอาหาร (4) บรรจุภัณฑ์แก้ ว
สำหรับใส่ยาฆ่าแมลงและยา และ (5) บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับใส่ผลิต ภัณ ฑ์อื ่นๆ เช่น
เครื่องดื่มให้พลังงาน สุรา สุราปรุงแต่งรสชาติ (Liquor) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฉลากฟิล์ม และ
กล่องกระดาษลูกฟูก
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
47/1 หมู่ 2 ตาบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
+662-834-7000
เว็บไซต์
www.bgc.co.th
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ทุนจดทะเบียน
3,472,220,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 694,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ณ วันที่ 2 พ.ย. พ.ศ.2563 5 บาท บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ 3,472,220,000.00 บาท
วันที่ 2 พ.ย. พ.ศ.2563
5.2 ประวัติความเปนมา
ปี พ.ศ.2517

BG ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วภายในประเทศโดยเป็นการรวมกลุม่
ของผู้ถือหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แก้วที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยาและ
เครื่องดื่ม กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 50 ล้านบาท

ปี พ.ศ.2523

เตาหลอมแก้วที่ 1 ของโรงงานปทุมธานีเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

ปี พ.ศ.2526

BG ก่อสร้างเตาหลอมแก้วที่ 2 ของโรงงานปทุมธานีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับปริมาณความ
ต้องการในการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วที่เพิ่มมากขึ้นของกลุ่มบุญรอด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
BG และเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

ปี พ.ศ.2539

BG ก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง (โรงงานระยอง) และก่อสร้างเตาหลอมแก้วที่
1 ของโรงงานระยอง เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต และให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่

ปี พ.ศ.2550

เตาหลอมแก้วที่ 1 ของบริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI) เริ่มดำเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์
เริ่มมีการใช้กลยุทธ์แบบ Door to Door เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงงานผลิตให้อยู่ใกล้
แหล่งผลิตของลูกค้า เพื่อลดระยะเวลาการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทันที โดย KGI ตั้งอยู่ใกล้โรงงานลูกค้า ได้แก่ บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่
จำกัด ซึ่ง KGI เน้นผลิตสินค้าประเภทเดียวให้แก่ลูกค้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง
เนื่องจากเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์ขวดบ่อย
BG ได้ก่อตั้งบริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PGI) ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์แบบ Door to
Door เช่นกัน โดยตั้งโรงงานผลิตอยู่ใกล้โรงงานของลูกค้า คือ บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล
อุตสาหกรรม จำกัด

ปี พ.ศ.2552

เตาหลอมแก้วที่ 1 ของ PGI เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์
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ปี พ.ศ.2553

เตาหลอมที่ 1 ของบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI) เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

ปี พ.ศ.2559

BG จดทะเบียนจัดตั้ง BGC ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1 ล้านบาท

ปี พ.ศ.2560

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2560 BGC เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท
ส่งผลให้บริษัท มีทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท
BG ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยจัดตั้งบริษัท ขึ้นเพื่อรับโอนธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วจาก BG
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เตาหลอมแก้วที่ 1 และ 2 ของโรงงานระยองปิดดำเนินการ และ
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดกิจการของบริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RGI) เนื่องจากบริษทั
พิจารณาเห็นว่า โรงงานและเครื่องจักรของ RGI มีอายุการใช้งานมานานและบางส่วนมีการ
เสื่อมสภาพตามการใช้งาน และไม่คุ้มต่อการลงทุนซ่อมแซม

ปี พ.ศ.2561

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน
ไม่เกิน 194,444,000 หุ้น ในราคาเสนอขายที่ 10.20 บาทต่อหุ้น
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรีเริ่ม
ดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 400 ตันต่อวัน

ปี พ.ศ.2562

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2562 บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท โซล่า พาวเวอร์
แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”) จำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ
SPM และเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด (“BSR”) จำนวน
ร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSR
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง)
จำกัด (“TWS”) จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ TWS

ปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI) ได้ทำสัญญาโอน
กิจการทั้งหมดในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีของ KGI ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ให้แก่
บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด (BGCG) โดยการโอนกิจการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์
หนี้สิน และลูกจ้างของ KGI รวมถึงสิทธิต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2563 โดย KGI ตกลงรับชำระราคาโดยการรับโอนหุ้นเพิ่มทุนของ BGCG เป็นจำนวน 9.9 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวน 990 ล้านบาท และจะมีก ารปรับปรุงค่าตอบแทน

หน้าที่ 32 จาก 68

สำหรับการโอนและรับโอนกิจการทั้งหมดตามส่วนต่างระหว่างมูลค่าสุทธิทางบัญชีของงบ
การเงินของผู้โอนและมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้รับโอนจะออกให้แก่ผู้โอนอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 KGI ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัท วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท จำกัด จำนวน 85,858 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 17 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9 ล้านบาท
ปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติการ
จั ด ตั ้ ง บริ ษ ั ท บี จ ี ซ ี แพคเกจจิ ้ ง จำกั ด เป็ น บริ ษ ั ท ย่ อ ยของบริ ษ ั ท ฯ ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น
20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2564 มีมติอนุมัติให้
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด และ
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
•

หุ้นสามัญของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 699,997 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้น เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท

•

หุ้นสามัญของบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด จำนวน 3,399,998 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,150 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติเข้าทำ
รายการดังนี้
•

อนุมัติให้บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ("RBI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ
หุ้นทั้งหมด เข้าทำรายการลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วที่ 2 ของโรงงานราชบุรี โดย
กำหนดมูลค่าในการลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท และ

•

อนุมัติให้บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ("PGI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 51 เข้าทำรายการการลงทุนซ่อมแซมเตาหลอมแก้วแบบเย็น (Cold
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Repair) ของโรงงานปราจีนบุรี โดยกำหนดมูลค่าในการลงทุนประมาณ 910 ล้าน
บาท
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ("BGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เข้าทำ
รายการลงทุนขยายกำลังการผลิต สำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยกำหนด
มูลค่าในการลงทุนประมาณ 176 ล้านบาท
5.3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
BGC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ระดับโลก
เพื่อส่งคุณค่า
ให้ทุกคน ทุกเวลา
พันธกิจ
ส่งมอบ มูลค่าที่เติบโต ให้ผู้ถือหุ้นของเรา
ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้ลูกค้าของเรา
ส่งมอบ แรงบันดาลใจ ให้ทีมของเรา
ส่งมอบ ความเป็นพันธมิตร ให้คู่ค้าของเรา
ส่งมอบ ความยั่งยืน ให้โลกและธุรกิจของเรา
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
1. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรในด้านอุปสงค์ (Demand Side)
1.1 เพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้าโดยเพิ่มลูกค้าและตลาดใหม่
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศ โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีสว่ น
แบ่งทางการตลาดในประเทศไทยในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้มีความต้องการสินค้าในปริมาณมาก โดย
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์ และเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยาย
ฐานลูกค้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอางและความงาม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีรูปแบบซับซ้อนและเจาะจงกับกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะ เนื่องจากจะมี
กำไรที่สูงกว่าสินค้ารูปแบบมาตรฐาน
สำหรับนโยบายในการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผลิต
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากล จะทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ (Supplier of Choice) ในต่างประเทศได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 กลุ่ม
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บริษัทฯ มีฐานลูกค้าในหลายภูมิภาค เช่น อเมริกา กลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศ Oceania กลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป และอินเดีย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในต่างประเทศ โดยบางส่วนเป็นการขายผ่านนายหน้าใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ช่วยเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากกลุ่มฐานลูกค้า
ของนายหน้าดังกล่าว
1.2 เพิ่มอัตรากำไรโดยเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า (Product Mix) ที่มีมูลค่าสูงด้วยราคาที่แข่งขันได้
เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของตลาด บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้า (Product Mix) ที่มีมูลค่าสูง
เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยา บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบซับซ้อนที่เจาะจงกับกลุ่มลูกค้า และบรรจุภัณฑ์ขนาด
เล็ก เป็นต้น ซึ่งการมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวจะทำให้มูลค่าต่อตันผลิตของบริษัท
ฯ เพิ่มขึ้นและจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนั้น โดยปกติแล้วสินค้าในลักษณะดังกล่าว มักจะมี
อัตรากำไรที่สูงกว่า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยสูงมากขึ้น หรือบรรจุ
ภัณฑ์อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรีนั้น ถูกออกแบบมาให้มีความ
ยืดหยุ่นในการผลิตซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการผลิตสินค้าที่มีรูปแบบซับซ้อนได้
1.3 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองฐานลูกค้าในวงกว้างและความต้องการที่แตกต่างของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์
การที่บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสูงได้นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีความสามารถในการ
ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ห ลากหลาย ดั ง นั ้ น บริ ษ ั ท ฯ จึ ง มี น โยบายในการจั ด สรรการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด (SKU Rationalization) ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ พัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย
ทั้งในแง่ของราคา ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เช่น (1) การผลิตขวดแก้วที่มีน้ำหนักเบา
(Light weight bottle) ตามคำสั่งของลูกค้าเฉพาะรายที่ต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะและภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์
บริษัทฯ เชื่อว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายนั้นจะสามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทฯ ได้
มากขึ้น และยังทำให้บริษัทฯ สามารถคงความเป็นคู่คา้ กับลูกค้าปัจจุบันไว้ได้ รวมถึงเป็นการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ไป
พร้อมกัน และ (2) การนำเทคโนโลยีแบบ Narrow Neck Press and Blow (NNPB) ที่ทันสมัยมาใช้ในการขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ทำให้น้ำแก้วมีการกระจายตัวสม่ำเสมอมากขึ้น ส่งผลทำให้ใช้น้ำแก้วในการขึ้นรูป
น้อยลง และมีจำนวนขวดต่อตันมากขึ้น และ (3) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านดีไซน์ ทำให้สินค้ามี
ความน่าสนใจ แตกต่าง และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight) เพื่อให้
ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับตราสินค้า รวมทั้งยังช่วยแก้โจทย์ตัวสินค้า และสอดคล้องกับการใส่ใจและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1.4 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผ่านตราสินค้า และชื่อเสียงของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีแผนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การอบรมพนักงานในทุก
ระดับของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานของบริษัทฯ การเยี่ยมชมโรงงาน การประชุมเพื่อ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งเน้นให้พนักงานของลูกค้านึกถึงบริษัทฯ และตราสินค้า “BGC” เป็นอันดับ
แรก (Top of Mind Brand) เมื่อนึกถึงหรือมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแก้ว ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทใดๆ บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างประสบการณ์ (Experience) ให้พนักงานของลูกค้าประทับใจและไว้ใจใน
คุณภาพและมาตรฐานของบริษัทฯ จะทำให้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้าทุกครั้งที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์
แก้ว และทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความ
ต้องการจะสร้างชื่อเสียงด้านการตลาดกับลูกค้า และผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
1.5 พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ให้แก่ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการร้องเรียนจากลูกค้าให้เป็นศูนย์ (Zero Customer Claim) โดยมุ่งเน้นที่จะส่งสินค้าที่
ไร้ข้อบกพร่องให้แก่ลูกค้า (Zero Defect) ทางด้านบริการ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาบริการทั้งในด้านการขาย โลจิสติกส์
เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาและปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ จะเน้นการขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีนั้น จะทำให้การดำเนินธุรกิจ
และการผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มกำไรในด้านอุปทาน (Supply Side)
โดยใช้ ก ารจั ด การคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality Management) เป็ น เครื ่ อ งมื อ หลั ก โดยมี ก ารดำเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
2.1 การร่วมกันรับผิดชอบต่อคุณภาพ (One Quality Team)
เนื่องจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพขึ้นกับความร่วมมือในการทำงานของทุกฝ่ายงาน บริษัทฯ มี
นโยบายที่จะสร้างให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยให้ทุกฝ่ายงานมีความเข้าใจว่าคุณภาพของสินค้าขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของการทำงานในแต่ละฝ่ายงาน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน การเก็บ
และดูแลผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีในคลังสินค้า รวมทั้งการจัดส่งสินค้ าที่ตรงตามเวลาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง
2.2 การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และการปรับปรุงอัตรา
การใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) และอัตราประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency Rate)
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารและวางแผนการผลิตสินค้าในแต่ละ
สายการผลิตให้มีปริมาณการผลิตถึงระดับที่มีความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และเพื่อรองรับ
ความต้ อ งการของตลาดเพิ ่ ม ขึ ้ น บริ ษ ั ท ฯ จึ ง มี ก ารขยายกำลั ง การผลิ ต อย่ างต่ อ เนื ่ อ ง ซึ ่ ง ช่ ว ยให้ บ ริ ษ ั ท ฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ทั้งยังสามารถต่อรองและได้รับ
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เงื่อนไขทางการค้าที่ดีที่สุด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงอัตราการใช้กำลังการผลิต ( Utilization
Rate) และอั ต ราประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต (Efficiency Rate) อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เช่ น การปรั บ รู ป แบบการผลิ ต
(Configuration) โดยการเพิ ่ ม สายการผลิ ต ที ่ เ ชื ่ อ มต่ อ กั บ เตาหลอมให้ ส ามารถมี ก ำลั ง การผลิ ต ได้ การนำ
ระบบสื่อสารข้อมูลการผลิตแบบออนไลน์ (Solution Information Online-SIL) มาใช้งาน และการใช้หุ่นยนต์แทน
คนงานในกระบวนการเคลือบน้ำมันที่แม่พิมพ์ ซึ่งช่วยลดความไม่แม่นยำของการทำงานของคนงาน ( Human
Error) รวมถึงการนำระบบควบคุมอุตสาหกรรมผ่านระบบ Computer Software ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้ทุก
เครื่องจักร เป็นต้น
2.3 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีพันธกิจเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทฯ โดยเชื่อว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรในทุกฝ่ายและทุกระดับต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้ว มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิต และภาพรวมธุรกิจอย่างเป็นองค์ รวม เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถเข้าใจและ
เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าได้ โดยบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แก้ว
นอกจากนี้ ในระดับผู้บริหารของแต่ละโรงงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารทุกฝ่ายต้องมีความตระหนักถึงการ
ดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Awareness) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
3. การจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจ และการเข้าลงทุนในกิจการ สำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว
ด้ว ยเป้าหมายการเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้ง
ในรูปแบบการเติบโตภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติของตนเอง (Organic Growth) และการเติบโตในรูปแบบการร่วม
ทุนหรือการเข้าลงทุนในกิจการ (Inorganic Growth) ด้วย ทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการบริหารจัดการวัตถุดิบ และธุรกิจพลังงาน
4. การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
ภายใต้สถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง
ความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (มีการตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ร้อยละ 86 ในปี พ.ศ.2563 และผลลัพธ์ที่ได้ในปีนี้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 88.1
ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย)
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2) ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
3) นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้า/บริการ/กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า
ทั ้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ ่ ง ประเทศในกลุ ่ ม CLMV อิ น เดี ย ประเทศในเขตโอเชี ย เนี ย
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป โดยบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐาน
ลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังนำเข้ าขวดแก้วบางประเภทมาขายให้แก่ลูกค้าสำหรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ผลิตได้ และ/หรือมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ และความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า
ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้งในรูปแบบการ
เติบโตภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติของตนเอง (Organic Growth) และการเติบโตในรูปแบบการร่วมทุนหรือการเข้า
ลงทุนในกิจการ (Inorganic Growth) ด้วย ทั้งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน
(Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบ และธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นต้น

2. โครงสร้างรายได้
สัดส่วนรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
โครงสร้างรายได้

สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

รายได้จากการขายบรรจุภัณ ์
- เบียร์
33.4%
37.3%
37.7%
39.2%
- เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ (Soft drinks)
42.5%
39.1%
40.1%
37.4%
- อาหาร
10.7%
9.0%
9.2%
9.6%
- ยาฆ่าแมลงและยา
1.2%
1.1%
1.1%
1.0%
(1)
- ขวดประเภทอื่น
12.1%
13.5%
11.9%
12.8%
รวม
100.0
100.0
100.0%
100.0%
หมายเหตุ: (1) ขวดประเภทอื่น ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน สุราและไวน์ และขวดแก้วมาตรฐาน
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3. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3.1 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
ลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น (1) รูปแบบเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าเฉพาะ
รายตามแบบที่กำหนดโดยลูกค้า และ (2) รูปแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตตามแบบมาตรฐานและ
รูปทรงที่สามารถผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้ารายใดก็ได้ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับกลุ่มลูกค้าใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ (1) ขวดเบียร์ (2) ขวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ ( Soft Drink) (3)
บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับบรรจุอาหาร (4) บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับใส่ยาฆ่าแมลงและยา และ (5) บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับใส่
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มให้พลังงาน สุรา สุราปรุงแต่งรสชาติ (Liquor) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบ
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฉลากฟิล์ม และกล่องกระดาษลูกฟูก
3.2 การตลาดและการแข่งขัน
3.2.1 การตลาดและการขาย
บริษัทฯ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเป็นหลัก บริษัทฯ วางแผนการตลาดและการขายร่วมกับฝ่าย
ผลิตของแต่ละโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สินค้าส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตตามลักษณะบรรจุภัณฑ์เฉพาะที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดขึ้น การตลาดและการขายของกลุ่มบริษัทฯ
เน้นให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ามาอย่าง
ยาวนาน ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะทำการสำรวจและประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งคำแนะนำ
ติชมที่ได้รับจากลูกค้าเป็นรายปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ในฐานะคู่คา้ รายสำคัญกับลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯ ฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายจะส่งแผนการขายไปยังฝ่ายผลิตของแต่ละโรงงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่ง
แผนการขายดังกล่าวจะจัดทำให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ลักษณะ และคุณสมบัติของเตาหลอมแก้วของแต่ละ
โรงงาน ฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละ
สายการผลิตในแต่ละโรงงาน และเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ ได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่าย
การตลาดและฝ่ายขายจะจัดทำแผนการตลาดและการขายล่วงหน้า 5 ปี เพื่อการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่ม
กำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยติดต่อและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้บรรจุ
ภัณฑ์แก้วในต่างประเทศโดยตรงเป็นหลัก และบางส่วนผ่านตัวแทน สินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบรรจุภัณฑ์แก้ว
ขนาดเล็ก เนื่องจากเมื่อรวมค่าใช้จ่ายการส่งออกแล้วยังมีราคาต่ำกว่าการที่ลูกค้าจะสั่งซื้อภายในประเทศของตน
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออกบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางถึงใหญ่ไปยังประเทศใกล้เคียงเช่นกัน
3.2.2 สภาวะตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
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ความต้องการบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยนั้น มาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร และอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์
ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์แก้วยังคงเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนำสำหรับเครื่องดื่มไม่ผสมและผสมแอลกอฮอล์ เนื่องจากความต้องการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยังคงอยู่ในระดับสูง (จากข้อมูล ของ GlobalData Plc. ตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยในปี
พ.ศ.2563 มีการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วจำนวนทั้งสิ้น 13,360.3 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 12,630.1 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 0.9 เมื่อคิดตามจำนวน)
GlobalData Plc. คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์จำนวน
ทั้งสิ้น 14,725.1 ล้านหน่วย ในปี พ.ศ.2567 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 2.2 เมื่อคิดตาม
จำนวน โดยการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วยังคงเป็นการเติ บโตจากการบริโภคเครื่องดื่ม ไม่ ผสมและผสม
แอลกอฮอล์เป็นหลัก
แนวโน้มที่สำคัญที่มีผลต่อตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว มีดังต่อไปนี้
1)
แนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Packaging) แนวโน้มดังกล่าวทำให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Packaging) ซึ่งบรรจุภัณฑ์แก้ว
สามารถนำกลับมาใช้ได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ผลิตหลายรายใช้บรรจุภัณฑ์แก้วมากขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
ด้านการรักษ์โลก และดึงดูดให้ผู้บริโภคที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจน
เพื่อให้เกิดวิถีแห่งความยั่งยืน
2)
แนวโน้มในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี (Premiumization) ผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเลือก
ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีคณ
ุ ภาพสูงเป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal
Care) และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงมีแนวโน้มที่จะใช้บรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูด
ให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของตน
3)
แนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ แนวโน้มดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการ
เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคไทย ดังนั้นความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีแนวโน้มที่จะทำปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่า บรรจุภัณฑ์
ประเภทอื่น
4)
แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบใส (Transparency) นอกเหนือจากผู้บริโภคจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการเห็นผลิตภัณฑ์จริงที่ซื้อ เพื่อที่จะสามารถ
พิจารณาได้ถึงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง ยังเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสของผู้ผลิต และสร้างให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการซื้อสินค้า
5)
แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย (Less is more) บรรจุภัณฑ์แก้วที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคควรมีลักษณะที่เรียบง่าย เห็นได้ชัดในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัว (Personal
Care) เช่น ขวดเครื่องสำอาง ครีม เป็นต้น ที่แสดงถึงความเรียบหรู โดยควรใส่ข้อมูลสินค้าเท่าที่จำเป็น
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เท่านั้น เพราะผู้บริโภคมักจะเชื่อใจแบรนด์สินค้าน้อยลง เมื่อมีการให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้ามาก
เกินไป
6)
แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่สร้างสรรค์ (Creativity) แนวโน้มดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้วต้องออกดีไซน์ใหม่ๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้อย่างดี เช่น บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจุดประกาย
ความสนใจในตัวผู้บริโภค ตลอดจนดึงดูดผู้บริโภคใหม่ๆ ด้วย
3.2.3 การแข่งขันในตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยมีจำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่
ทั้งสี่รายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนจำนวนมากและมีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็น
บริษัทในเครือของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก
อีกทั้ง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดในการเข้าแข่งขันสูง (High barrier to
entry) สำหรับผู้ผลิตรายใหม่ทั้งที่เป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่สูง
และประสบการณ์ที่มาก รวมถึงมีบริษัทผู้นำรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
3.2.4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กับตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
ยอดขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบช่วงไตรมาสที่สองของปี พ.ศ.2563 เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการระงับการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ทั้งในร้านอาหารและร้านค้าทั่วไป ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มเบียร์และแอลกอฮอลล์ลดลง อีกทั้ง
การส่งออกของบริษัทฯ ยังประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนและค่าขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้น จากวิกฤติการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้การส่งออกในไตรมาสที่สี่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม
สำหรับปี พ.ศ.2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
5.5

ปัจจัยเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็ว เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้
บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งมั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มๆ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน
กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ
(Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้วย การกำหนดกลยุทธ์ กำหนดวัตถุประสงค์และระดั บ
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite) อย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ทั่วทั้งบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยจัดตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหน้าที่ใ น การกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ร่วมพิจารณาโอกาสเกิด
และผลกระทบ การกำหนดมาตรการควบคุม ผู้รับผิดชอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทฯ
รวมถึงกำกับดูแลและติดตาม การดำเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสีย ปรับกลยุทธ์การบริหาร ความเสี่ยงให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำ
หน้าที่ในการสอบทานประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ นำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกรวบรวมไว้ใน
“คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งมีกระบวนการหลักประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ
กำหนดมาตรการจัดการและกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) และการกำกับติดตามรายงาน
ความเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการทบทวนพิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงของบริษัทฯ
แผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกำกับ ติดตาม
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะในประเด็นความเสี่ยงแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง การบริหารจัดการให้ดี
ยิ่งขึ้น เป็นรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุผลตามเป้าหมาย และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
แนวโน้มการขยายตัวธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจใหม่ด้วยนโยบายการลงทุ นแบบการควบรวมกิจการ
หรือร่วมทุน (Mergers and Acquisitions : M&A) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งเพิ่มยอดขาย
และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากฐานลูกค้าเดิม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนแบบ M&A นั้นก็เพื่อเป็นการช่วย
ประหยัดเวลาและต้นทุนในการศึกษาและลงทุนเองใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial
Risks) ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการเงินทุน และดํารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ
ต่อทุนที่เหมาะสมเท่านั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล เป็นหลัก
สำคัญ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลดีต่อสังคมและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต บริษัทฯ จึงพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่ อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
หลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ เกิดจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
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ความเสี่ยงภายใน (Internal Risks)
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้ โดยบริษัทฯ มีปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้ง
•
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) : ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางแผนการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงาน หรือมีการนำไปใช้แล้วไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
โดยปัจจัยดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการ เช่น การกำหนดนโยบายการลงทุน การวิเคราะห์
ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของโครงการที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความพร้อมของคู่ค้าเพื่อรองรับ
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ การพัฒนาบุคคลากรอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องต่อการขยายตัว
ทางธุรกิจ การจัดตั้งทีมงานเพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ การจั ดหาแหล่งเงินทุนให้
เพียงพอกับความต้องการเงินทุน และดํารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนที่เหมาะสม เป็นต้น
•
ด้ า นปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Operational Risks) : ความเสี ่ ย งที ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การดำเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ อั น
เนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้
กระบวนการต่างๆ โดยปัจจัยดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการ เช่น การกำหนดโครงสร้าง
บริษัทฯ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดให้มี
ระบบการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่ างสม่ำเสมอ การกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key
Performance Indicators : KPIs) การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ
ข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
เป็นต้น
•
ด้านปฏิบัติตามกฎระเบีย บ ข้อบังคับ และกฎหมาย (Compliance Risks) : ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดจากภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ปัจจัยดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการ เช่น กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม กำหนดให้มีการติดตามและรายงานการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาครัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด เป็นต้น
•
ด้ า นการเงิ น (Financial Risks) : ความเสี ่ ย งที ่ เ กิ ด จากความผั น ผวนของตั ว แปรทางการเงิ น อั ต รา
แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดย
ปัจจัยดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการ เช่น บริษัทฯ นำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมมาใช้
งาน การวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า การทบทวนฐานะทางการเงินของ
ลูกค้า เป็นต้น
ความเสี่ยงภายนอก (External Risks)
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของลูกค้า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงกฎหมายและระเบียบทางราชการ
โดยปัจจัยดังกล่าวจะได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการ ดังนี้
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•
•
•
•

การจัดทำประกันภัย
การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาววิกฤต
การส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดวงจรธุรกิจของสินค้าและบริการ
การกำหนดทีมงานในการติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างใกล้ชิดทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการ
วิเคราะห์สถานการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างทัน
เหตุการณ์ เพื่อเตรียมแผนจัดการความเสี่ยงรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ และ กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง
Internal Risks: ความเสี่ยงภายใน
•
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย
บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีจำนวนน้อยราย และบางรายยังเป็นผู้ถือหุ้นของ BG
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าโดยมีอายุสัญญา 5 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 และมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำในการซือ้
ขาย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการทำสัญญากับลูกค้ารายใหญ่รายอื่นๆ บางราย รวมถึงการขยายฐาน
ลูกค้ารายใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อลด ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าราย
ใหญ่

•

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในด้านสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศที่
บริษัทฯ เข้าไปลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพทำการศึกษาข้อมูลที่เกีย่ วข้องใน
โครงการที่จะไปลงทุนโดยละเอียด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย
ด้านการเงิน ด้านเทคนิค ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจริยธรรม

•

ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาและปริมาณที่เหมาะสม
บริษัทฯ มีต้นทุนผันแปรคิดเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของต้นทุนขายทั้งหมด ทั้งนี้ เศษแก้วคือวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และราคาอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของวัตถุดิบได้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
เศษแก้ว กลุ่มบริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายเศษแก้ว ในลักษณะการเป็นคู่ค้า (Partner)
มากกว่าการซื้อแบบทั่วไป มีการจัดทำสัญญาซื้อขายเพื่อซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจำหน่าย และที่สำคัญหาก
วัตถุดิบใดขาดแคลน กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับสูตรการผลิตของวัตถุดิบส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถผลิต
บรรจุภัณฑ์แก้วที่มีคุณภาพคงเดิม
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•

ความเสี่ยงจากการที่ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าพลังงานเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและค่าพลังงานอาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มสูงขึ้นใน
ขณะที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปยังลูกค้าได้ ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่
ในตลาดอยู่ในระดับสูง และหากต้นทุนดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินธุรกิจ โอกาสทาง
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่ า งมี
นัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมัน ค่าพลังงานอย่างใกล้ชิด
รวมถึงความเสี่ยงที่อัตราค่าแรง และค่าขนส่งที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

•

ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จำเป็นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในจำนวนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะและการไม่สามารถรักษาบุคลากรหลัก
ที่มีคุณภาพไว้ได้ ตลอดจนปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงาน อาจมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ

•

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนด
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นั้นจำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่สำคัญที่ มีผลใช้บังคับอย่างต่อเนื่องและ
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้
แก่พนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
เป็นประจำ จึงทำให้รับทราบและเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งนี้
จนถึ ง ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม พ.ศ.2563 บริ ษ ั ท ฯ ไม่ เ คยประสบปั ญหาในการปฏิ บ ัต ิ ตามเงื ่ อ นไขของ
ใบอนุญาตแต่อย่างใด

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการใหม่ เงินลงทุนส่วนหนึ่งจะใช้เงินสกุลยูโรในการจัดหาเครื่องจักรของ
โครงการ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอาจมีผลกระทบต่องบประมาณการ
ลงทุนที่ได้วางแผนไว้ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมในการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(Foreign Current Deposit : FCD) เป็ น ต้ น เพื ่ อ ให้ สามารถบริ หารจั ด การรายได้ และต้ น ทุ น ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

•

ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งเงินทุนทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้ว ผู้ผลิตต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมาก โดยเฉพาะ
การลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตแก้ว เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจในการเป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรได้ ดังนั้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหา
แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ อาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ ลดลงและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับ
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ระเบียบวินัยทางการเงินและมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนและตลาด
เงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักลงทุนมีความมั่นใจและเชื่อถือในการดำเนินงาน
External Risks: ความเสี่ยงภายนอก
•
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บรรจุภัณ ์ทางเลือกอื่น
ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องแข่งขันกับบรรจุภัณฑ์ทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์แก้วเป็นวัสดุที่ปลอดภัย
และไม่ทำปฏิกิริยากับสิ่งที่บรรจุภายใน จึงสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิและรสชาติของเครื่องดื่มได้เป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้วยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมี
รูปแบบของการรับคืนขวด ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนได้

5.6

•

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในประเทศที่
บริษัทฯ เข้าไปประกอบกิจการ
บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ประเทศเวียดนาม หากเกิดความ ไม่แน่นอน
ของเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดไว้แ ล้ว
ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯได้

•

ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่นอกเหนือความควบคุม
ปัจจุบันสภาพอากาศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทุกปี รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นส่ง ผลกระทบต่อ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ชีวิตของพนักงาน อาจทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก หรือไม่สามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยที่ครอบคลุม ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติกับทุก
โครงการของบริษัทฯ เพื่อลดความเสียหายทาง การเงินที่เกิดขึ้น ประกอบกับมีการจัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับ
และลดผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์วิกฤต

•

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดในวงกว้าง
จากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดในทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและสุขภาพพนักงาน การทำธุรกิจของบริษัทฯ และเศรษฐกิจในวงกว้าง แม้ปัจจุบันอัตราผู้ตดิ เชื้อ
รายใหม่ต่อวันของไทยจะอยู่ในระดับต่ำ ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ แล้วนั้น โอกาสเกิดการแพร่
ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันให้กับ
พนักงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ผ่านคำสั่งคณะบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI) ได้ทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ให้แก่บริษัท บีจีซี
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กล๊าส โซลูชั่น จำกัด (BGCG) โดยการโอนกิจการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และลูกจ้างของ บริษัท ขอนแก่
นกล๊ า ส อิ น ดั สทรี จำกั ด รวมถึ งสิ ทธิ ต่ าง ๆ โดยมี ผลตั ้ งแต่ในวั น ที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ต่ อ มาเมื ่ อวั น ที ่ 25
พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่
ระหว่างการชำระบัญชี
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
(BGC)

บริษัท
ปทุมธานีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด
(PTI)
100%

บริษัท ขอนแก่
นกล๊าส อินดัสทรี
จำกัด/1

(KGI)
100%

หมายเหตุ:

บริษัท
อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด
(AGI)
100%

บริษัท
ปราจีนบุรีกล๊าส
อินดัสทรี
จำกัด/2
(PGI)
51%

บริษัท
ราชบุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด
(RBI)
100%

บริษัท บีจีซี
กล๊าส โซลูชั่น
จำกัด/3
(BGCG)
100%

บริษัท บีจีซี
แพคเกจจิ้ง
จำกัด
(BGCP)
100%

บริษัท โซล่า พาวเวอร์
แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด
(SPM)
100%

บริษัท บางกอก
บรรจุภัณฑ์
จำกัด
(BVP)
100%

บริษัท บีจี
แพคเกจจิ้ง
จำกัด
(BGP)
100%

Phu Khanh Solar
Power Joint Stock
Company/4
(PKS)
67%

บริษัท บี เอส
กล๊าสรีไซคลิ่ง
จำกัด/5
(BSR)
26%

บริษัท ทวีทรัพย์
(จิวแจ๊ะเฮง)
จำกัด/6
(TWS)
25%

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้ทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีของ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกั ด ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 ให้แก่บริษัท บีจีซี
กล๊าส โซลูชั่น จำกัด โดยให้มีผลตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
/2
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49
/3
บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
/4
ปัจจุบัน SPM ถือหุ้นใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company สัดส่วนร้อยละ 67 ของหุ้นทั้งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ณ จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
/5
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 74
/6
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75
/1
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รายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วม
ลำดับ

ชื่อบริษัท

1

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PTI)

2

บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI)

3

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI)

4

บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PGI)

5

บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด (BGCG)

6

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI)

7

บริษัท โซล่าพาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด (SPM)

สถานที่ตั้ง
47/1 หมู ่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม.7 ตำบลบึ ง ยี ่ โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
111 หมู่ 19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
โทรศัพท์ : +66 (043) 349 900
โทรสาร : +66 (043) 349 904
55 หมู่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลสามบัณฑิต
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : +66 (035) 334 100
โทรสาร : +66 (035) 334 149
63 หมู่ 9 ถนนบางขนาก-บ้านสร้าง ตำบลบางแตนอำเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์ : +66 (037) 415 100
โทรสาร : +66 (037) 415 120
47/1 หมู ่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม.7 ตำบลบึ ง ยี ่ โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
155/111 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : +66 (032) 925 560
โทรสาร : +66 (032) 925 589
47/1 หมู ่ 2 ถนนรั ง สิ ต -นครนายก กม.7 ตำบลบึ ง ยี ่ โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
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ประเภทธุรกิจ
ผลิ ตบรรจุ ภั ณฑ์ แก้ว สำหรับ บรรจุ เครื่องดื่ม
ประเภทเบี ย ร์ โซดา เครื ่ อ งดื ่ ม ไม่ ผ สม
แอลกอฮอล์ (Soft Drinks) เครื ่ อ งดื ่ ม ให้
พลังงาน อาหาร ยาฆ่าแมลง และยา
- ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดเบียร์ และบรรจุภัณฑ์
แก้วสีชาอื่นๆ
- ดำเนินธุรกิจให้บริการที่พัก และขายอาหาร
และเครื่องดื่ม และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แ ก่
วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท
ผลิ ต บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ข วดแก้ ว สำหรั บ บรรจุ
เครื่องดื่มประเภทเบียร์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ไวน์ สุราและโซดา

ทุนชำระแล้ว
(พันบาท)
1,190,000

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ)
100

900,000

100

3,000,000

100

ผลิ ต บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ข วดแก้ ว สำหรั บ บรรจุ
เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ (Soft Drinks)

600,000

51

ผลิ ต บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ข วดแก้ ว สำหรั บ บรรจุ
เครื่องดื่มประเภทเบียร์

525,000

100

ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วที่มีความหลากหลาย
ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

1,500,000

100

ธุรกิจโฮลดิ้งโดยการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทน

20,000

100

ลำดับ

ชื่อบริษัท

8

บริษัท บีจีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGCP)

9

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (BGP)

10
11

Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company
บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (BVP)

12

บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด (BSR)

13

บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด (TWS)

สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์ : +66 (0) 2834 7000
โทรสาร : +66 (0) 2834 7021
47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอ
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอ
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ :035 334 300
จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเภทธุรกิจ

ทุนชำระแล้ว
(พันบาท)

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ร้อยละ)

ธุรกิจโฮลดิ้งโดยการลงทุนในธุรกิจ ผลิตและ
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่น
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่น

500,000

100

340,000

100

ผลิ ต และจำหน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า เซลล์
แสงอาทิตย์
101/58 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 20 ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่น
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
45/12,14 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผัก กู ด รับซื้อ คัดแยก และขายเศษแก้ว เศษกระดาษ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
และเศษโลหะ
โทรศัพท์ : +66 2905-2537
86 หมู ่ ที ่ 4 ตำบลจรเข้ ร้อง อำเภอไชโย จั ง หวั ดอ่างทอง รับซื้อ คัดแยก และขายเศษแก้ว เศษกระดาษ
14140
และเศษโลหะ
โทรศัพท์ : 035 699 9037

1,079,300

67

70,000

100

20,000

26

50,000

25
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุน้ )
500,178,540
1 บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
16,822,192
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
72.03
2.42

3

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)

13,558,000

1.95

4

นาย ปริญญา เธียรวร

7,900,000

1.14

5

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

6,463,300

0.93

6

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลีย้ งชีพ

6,074,800

0.87

7

กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

5,591,900

0.81

8

กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม

5,535,100

0.80

สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
จำกัด0
กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY

4,256,900

0.61

3,898,100

0.56

570,278,832

82.12

9
10

รวม
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายขื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการของบริษทั
ตำแหน่ง
1. นายพรวุฒิ สารสิน
ประธานกรรมการ
2. นางสุทธารักษ์ ปัญญา
ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้ากรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
3. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสมชาย ศิรวิ ิชยกุล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยัง่ ยืน ประธานกรรมการลงทุน กรรมการอิสระ
5. นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
6. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการลงทุน
7. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการลงทุน
8. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดแี ละความยัง่ ยืน กรรมการบริหาร
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รายชื่อคณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษทั
1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
2. นายวิศาล ลออเสถียรกุล
3. นางสาวศิริกุล มังกรกนก
4. นายกิตติศกั ดิ์ โชคลาภทวี
5. นายอดิศักดิ์ สุขประเสริฐ
6. นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์
5.7

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ - ห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์แก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ - การขาย
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ - ห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์อื่น
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล

งบการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2561
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2562

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2563
ล้านบาท

สัดส่วน

ณ 30 มิ.ย. พ.ศ.2564
ล้านบาท

สัดส่วน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
144.92

0.98%

262.48

1.46%

211.77

1.18%

271.96

1.46%

1,351.28

9.17%

1,379.38

7.69%

1,394.63

7.77%

1,382.89

7.44%

เงินให้กู้ยมื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

เงินลงทุนระยะสั้น

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

185.04

1.00%

2,110.35

14.33%

1,843.51

10.28%

2,177.55

12.13%

2,488.84

13.39%

87.57

0.59%

158.43

0.88%

185.65

1.03%

196.78

1.06%

-

0.00%

-

0.00%

172.75

0.96%

75.55

0.51%

80.9

0.45%

128.33

0.71%

152.19

0.00%
0.82%

3,769.66

25.59%

3,724.70

20.77%

4,270.69

23.79%

4,677.69

25.16%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

0.00%

130.89

0.73%

144.4

0.80%

148.11

0.00%
0.80%

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

0.00%

-

0.00%

7.59

0.04%

7.59

0.04%

เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

0.00%

-

0.00%

0.00%

10,851.26

73.67%

12,939.87

72.16%

11,996.01

66.83%

12,167.68

0.00%
65.44%

-

0.00%

1.17

0.01%

371.36

2.07%

401.12

2.16%

-

0.00%

988.82

5.51%

937.29

5.22%

911.88

4.90%

12.22

0.08%

17.83

0.10%

31.53

0.18%

39.99

0.22%

-

0.00%

15.53

0.09%

0.00%

31.19

0.21%

11.14

0.06%

12.70

0.00%
0.07%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย
ไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สิทธิการเช่า
เงินมัดจำค่าอุปกรณ์
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9.72

0.05%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2561
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2562

61.15

0.42%

90.95

0.51%

164.55

0.92%

3.5

0.02%

10.82

0.06%

15.78

0.09%

33.62

0.18%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10,959.32

74.41%

14,207.01

79.23%

13,678.23

76.21%

13,915.29

74.84%

รวมสินทรัพย์

14,728.98

100.00%

17,931.72

100.00%

17,948.91

100.00%

18,592.98

100.00%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

5,044.00

34.25%

3,789.00

21.13%

4,631.00

25.80%

4,389.00

23.61%

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,025.35

6.96%

1,336.42

7.45%

1,116.72

6.22%

1,389.09

7.47%

-

0.00%

1.67%

-

0.00%

-

0.00%

977

6.63%

1,105.20

6.16%

1,784.96

9.94%

1,667.29

8.97%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ณ 30 มิ.ย. พ.ศ.2564
ล้านบาท
192.61

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัดส่วน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2563

สัดส่วน
1.04%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

0.00%

-

0.00%

79.45

0.44%

100.74

0.54%

39.21

0.27%

53.82

0.30%

29.86

0.17%

43.72

0.24%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

51.65

0.35%

65.08

0.36%

58.71

0.33%

38.92

0.21%

7,137.21

48.46%

6,649.72

37.08%

7,700.68

42.90%

7,628.76

41.03%

1,964.50

13.34%

4,626.03

25.80%

3,118.50

17.37%

4,553.58

24.49%

-

0.00%

-

0.00%

283.23

1.58%

266.76

1.43%

453.3

3.08%

618.95

3.45%

597.67

3.33%

667.33

3.59%

88.43

0.49%

88.43

0.49%

91.72

0.49%

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16.22

0.11%

6.8

0.04%

1.94

0.01%

-

0.00%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,434.03

16.53%

5,340.21

29.78%

4,089.77

22.79%

5,579.38

30.01%

รวมหนี้สิน

9,571.23

64.98%

11,989.93

66.86%

11,790.45

65.69%

13,208.14

71.04%

3,472.22

23.57%

3,472.22

19.36%

3,472.22

19.35%

3,472.22

18.67%

3,472.22

23.57%

3,472.22

19.36%

3,472.22

19.35%

3,472.22

18.67%

979.41

5.46%

979.41

5.46%

979.41

5.27%

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 694,444,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5
บาท
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 694,444,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5
บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร

979.41
79.67

0.54%

135.89

0.76%

208.71

1.16%

232.06

1.25%

2.45

0.02%

2.45

0.01%

2.45

0.01%

2.45

0.01%

250.88

1.70%

138.35

0.77%

211.16

1.18%

556.20

2.99%
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2561
ล้านบาท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2563
ล้านบาท

สัดส่วน

ณ 30 มิ.ย. พ.ศ.2564

9.35

0.06%

9.35

0.05%

3.88

0.02%

ล้านบาท
(942.33)

4,793.99

32.55%

4,932.83

27.51%

5,109.05

28.46%

4,300.01

23.13%

363.76

2.47%

1,008.96

5.63%

1,049.42

5.85%

1,084.83

5.83%

5,157.75

35.02%

5,941.79

33.14%

6,158.46

34.31%

5,384.84

28.96%

14,728.98

100.00%

17,931.72

100.00%

17,948.91

100.00%

18,592.98

100.00%

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ 31 ธ.ค. พ.ศ.2562

สัดส่วน
(5.07%)

งบกำไรขาดทุนเบดเสรจ
งบกำไรขาดทุนเบดเสรจ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

30 มิ.ย. พ.ศ.2563
ล้านบาท

30 มิ.ย. พ.ศ.
2564
ล้านบาท

กำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

10,400.45

11,251.58

10,968.02

5,843.66

6,531.36

รายได้เงินปันผลรับ

-

-

-

-

-

0.13

0.05

-

0.75

8.93

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

-

-

-

-

-

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

-

-

9.06

21.80

121.24

66.86

54.37

27.08

50.97

10,521.82

11,318.50

11,022.39

5,880.55

6,613.06

8,708.35

9,527.12

8,918.76

4,737.48

5,399.07

312.2

300.39

262.15

143.56

161.45

648.39

677.65

960.84

469.99

500.00

48.79

30.08

60.42

22.42

30.69

9,717.72

10,535.24

10,202.17

5,373.44

6,091.21

804.1

783.26

820.22

507.12

521.85

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

4.11

5.27

2.58

4.49

รายได้ทางการเงิน

-

-

2.92

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

-192.49

-182.76

-258.84

-143.28

-123.98

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

611.61

596.39

569.57

366.42

402.37

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

-87.86

-67.99

14.57

-29.89

-32.94

กำไรสำหรับงวด

523.75

528.4

584.14

336.53

369.43

-

-

-6.96

22.99

88.97

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรขาดทุนเบดเสรจอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
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งบกำไรขาดทุนเบดเสรจ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ

การแบ่งปันกำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

88.97

-

-

-

-

-0.8

-

-

-

-81.87

-0.8

-

-

-

-81.87

-7.75

22.99

88.97

523.75

446.53

576.39

359.53

458.40

496.17

511.62

516.41

245.68

310.79

27.58

16.78

67.73

90.85

58.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

496.17

430.51

510.94

261.08

370.63

27.58

16.03

65.44

98.45

87.77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.91

0.74

0.74

0.35

0.45

ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบดเสรจรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ล้านบาท

30 มิ.ย. พ.ศ.
2564
ล้านบาท

22.99

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
กำไรขาดทุนเบดเสรจอื่นสำหรับงวด
กำไรขาดทุนเบดเสรจรวมสำหรับงวด

30 มิ.ย. พ.ศ.2563

ก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

-

-

-6.96

-

-81.87

-

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ

งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

ล้านบาท
1,725.46
-1,985.83
301.29

ล้านบาท
2,228.47
-1,747.55
-363.36

ล้านบาท
1,926.28
-1,246.79
-707.45

40.92
144.92

117.57
262.48

-50.71
211.77
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30 มิ.ย. พ.ศ.2563
ล้านบาท
859.78
-947.21
182.88
95.45
407.21

30 มิ.ย. พ.ศ.
2564
ล้านบาท
1,384.87
-1,464.31
84.32
4.88
271.96

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

สำหรับงวด
หกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย.
พ.ศ.2564

งบการเงินรวมสำหรับ

หน่วย

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.5

0.6

0.6

0.6

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.2

0.2

0.2

0.2

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.2

0.3

0.3

0.3

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.7

8.2

7.9

8.3

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

46.7

43.7

45.5

43.5

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

9.5

10.1

9.3

8.5

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย

วัน

38

35.6

38.8

42.2

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

8.1

8.1

7.3

7.6

ระยะเวลาชำระหนี้

วัน

44.2

44.6

49.5

47.1

Cash Cycle

วัน

40.4

34.7

34.8

38.6

อัตรากำไรขั้นต้น

%

16.3

15.3

18.7

17.3

อัตรากำไรสุทธิ

%

5

4.7

5.3

5.6

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

12.8

9.8

9.7

11.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

3.8

3.3

3.3

3.5

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

18.2

15.5

18.3

17.4

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.8

0.7

0.6

0.7

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.9

2.1

1.9

2.5

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.5

1.7

1.5

2.0

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

62

60

57

56

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

5.8

คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 11,251.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ซึ่งเท่ากับ
10,400.45 ล้านบาท เป็นจำนวน 851.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.18 สาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของยอดขายเบียร์ส่งออกที่มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 84.00 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การ
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เพิ่มขึ้นของยอดกลุ่มเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์จากยอดขายในประเทศและการเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มอาหาร
จากทั้งยอดขายในประเทศและส่งออก
ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 10,968.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน
283.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 2.52 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์
ลดลง ทั้งจากภายในประเทศและส่งออก จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ในช่วงครึ่งปีแรก และไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2563 บริษัทฯ มีรายได้จากกลุม่
พลังงาน 456.10 ล้านบาท จึงทำให้รายได้จากการขายได้รับผลกระทบลดลงเพียงร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า
ในงวดหกเดือนแรก ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 6,531.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 5,843.66 ล้านบาท เป็นจำนวน 687.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 11.77 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) รายได้จากการขายกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วจำนวนเท่ากับ 867.00
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 17.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
รายได้ภายในประเทศจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์เบียร์และโซดาเพิ่มขึ้น และ (2) รายได้จากการขายของกลุ่มบรรจุภัณฑ์
อื่นจำนวนเท่ากับ 129.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 20.00 อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มธุรกิจ
พลังงานโครงการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการลดลงในไตรมาส 1 และ 2 เนื่องจากความเข้มข้นของแสง
ลดลงและการจำกัดปริมาณการซื้อไฟฟ้า (Curtailment) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อัตรากำไรขั้นต้น
ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,724.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ซึ่งเท่ากับ 1,692.10
ล้านบาท เป็นจำนวน 32.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.91 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.94 จากปีก่อน
หน้า โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในฝ่ายผลิต ที่ตั้งตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วัน และประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency rate) ของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากการ
เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้ งต้นทุนคงที่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิด
ดำเนินงานโรงงานที่จังหวัดราชบุรี
ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 2,049.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 324.79
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 18.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงตามราคา
พลังงานโลก รวมทั้ง กลุ่มพลังงานมีกำไรขั้นต้น 196.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 43.10 ซึ่งส่งผล
ทำให้กำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกำไรขั้นต้นจากกลุ่มพลังงานคิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ
ในงวดหกเดือนแรก ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,132.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 26.11 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.36 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ
17.34 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.59 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ (1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์มีกำไรขั้นต้นสำหรับงวดหกเดือนเพิ่มขึ้น
117.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามยอดขาย
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ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องมาจากราคาต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.00 เมื่อเทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (2) กลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นมีกำไรขั้นต้นสำหรับงวดหกเดือนลดลง 32.00 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอัตราลดร้อยละ 32.00 ถึงแม้รายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้น แต่ราคาต้นทุนของวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (3) กลุ่มธุรกิจพลังงานมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการบัน ทึกบัญชี ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ทำให้การรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 300.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ
312.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 3.78 โดยมีสาเหตุจากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายในการบริห ารเท่ากับ 677.65 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 648.39 ล้านบาท เป็นจำนวน 29.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 4.51 โดยมีสาเหตุจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงานที่ตั้งตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น
400 วัน นอกจากนี้ยังมีค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นจากอาคารสำนักงานใหม่ที่ปทุมธานี
ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 262.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน
38.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 12.73 โดยมีสาเหตุจากจากกิจกรรมทางการตลาดลดลงจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 960.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็น
จำนวน 283.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 41.79 โดยสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการตั้งสำรอง
การด้อยค่าของสินทรั พย์และสินค้าคงเหลือ และค่าบริการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อการลงทุนและการปรับ
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการปิดซ่อมเตาหลอมตามแผนการ ที่มาบันทึกใน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงวดหกเดือนแรก ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 666.00 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.00 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มสูงขึ้น จาก
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเนื่องมาจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 และค่าขนส่งภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนราคาพลังงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก
ค่าเสื่อมราคาของโรงงานขอนแก่นซึ่งเป็นผลจากการหยุดการผลิตในช่วงปี พ.ศ.2563 เพื่อบริหารจัดการสินค้าคง
คลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อัตรากำไรสุทธิ
กำไรสุทธิในระหว่างปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 มีค่าเท่ากับ 523.75 ล้านบาท 528.40 ล้านบาท และ 584.14
ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.04 ร้อยละ 4.70 และร้อยละ 5.33 ตามลำดับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ 5.29 ของรายได้จากการขาย ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตประจำปีของกำไรสุทธิ (CAGR) ระหว่างปี
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563 เท่ากับร้อยละ 3.70
ในปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 528.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2560 เป็นจำนวน 4.65 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.89 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและส่งออก
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ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 584.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 55.74 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.55 เนื่องจากกำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดี ยวกันของปีก่อน ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานลดลง และมีกำไรจากกลุ่มพลังงาน
ในงวดหกเดือนแรก ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 369.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 โดย
ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นในโรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 17,931.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 ซึ่ง
เท่ากับ 14,728.98 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,202.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.74 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 เป็นจำนวน
2,088.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.25 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินลงทุนใน Phu Khanh
Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม และการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีเพื่อการ
ดำเนินงานตามปกติ เช่น การซื้อเครื่องจักร แม่พิมพ์ และการสร้างโกดังสินค้าของโรงงานที่อยุธยา (2) สิทธิในการ
ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 เป็นจำนวน 988.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 100.00 เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company
ณ สิ้นปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 17,948.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 เป็น
จำนวน 17.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.10 โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่
เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 545.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.66 ในขณะที่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมลดลงจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 เป็นจำนวน 528.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 3.72
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,592.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี
พ.ศ.2563 เป็นจำนวน 644.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.59 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของ (1) สินค้าคงเหลือ เป็นจำนวน 311.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.30 (2) สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น เป็นจำนวน 208.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 162.78 (3) เงินให้กู้ยืมระยะ
ยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 148.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 100.00
หนี้สิน
ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,989.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2561 ซึ่ง
เท่ากับ 9,571.23 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,418.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25.27 โดยมีสาเหตุ
หลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อกิจการพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งนี้
ระหว่างปีมีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นกับทางธนาคาร จึงมีผลทำให้เงินกู้ระยะสั้นลดลง
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ณ สิ้นปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากั บ 11,790.45 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 เป็น
จำนวน 199.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.66 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็นจำนวน 219.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 16.44 และ (2) เงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นการกู้ยืมในรูปของสัญญาและตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน เป็นจำนวน
300.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดร้อยละ 100.00
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 13,208.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.
2563 เป็นจำนวน 1,417.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.02 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นจำนวน1,435.08 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 46.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี พ.ศ.2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,941.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2561
ซึ ่ ง เท่ า กั บ 5,157.75 ล้ า นบาท เป็ น จำนวน 784.04 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตร้ อ ยละ 15.20
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจากกำไรยกมาจาก Phu Khanh Solar
Power Joint Stock Company (“PKS”)
ณ สิ้นปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,158.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี พ.ศ.2562
เป็นจำนวน 216.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.65 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,384.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี
พ.ศ.2563 เป็นจำนวน 773.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 12.56 โดยหลักจากการลดลงของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 946.21 ล้านบาท
5.9

ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี)
-ไม่มี-

6.

ความเหนของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 608.35 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น (1) เงินที่
ได้รับจากการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น BGE เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท และ (2) จากการได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิม
และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจาก SPM ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จโดยการ
ชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจำนวนประมาณ 270.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
บางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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7.

คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในคดี หรือข้อพิพาท รวมถึง
กระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ (1) ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูง
กว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น (2) ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็ นตัวเลขได้ และ (3) ที่มิได้เกิด
จากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายหรือ
ทางปกครองในการดำเนินการค้าตามปกติเป็นครั้งคราว
8.

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
8.1 รายได้จากการขาย

ข้อมูลทางการเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบาท

พ.ศ. 2563
(นำเสนอใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

-

-

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

1,669
-

577
-

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

รายได้จากการขายสินค้า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
รายได้เงินปันผล
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
รายได้อื่น
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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8.2 การซื้อสินค้าและบริการ
ข้อมูลทางการเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบาท

พ.ศ. 2563
(นำเสนอใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

บริษัทใหญ่

85,758

76,111

45,086

43,339

บริษัทย่อย

-

-

2,249,299

1,716,439

742,403
3,836

852,677
5,779

1,753

1,207

831,997

934,567

2,296,138

1,760,985

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

34,210

25,455

-

-

บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

314
-

732
6,455

2,746
-

2,828
-

314

7,187

2,746

2,828

1,707
175
10,918

2,753
15
25,770

163
218
5,556

1,226
1,027
1,995

12,800

28,538

5,937

4,248

ซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ค่าพลังงานไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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8.3 ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ และซื้อสินทรัพย์ถาวร
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

627,273

682,427

167,509

162,221

บริษัทใหญ่

2,123

790

114

367

บริษัทย่อย

-

-

99,282

122,854

6,362

2,734

1,602

3,793

8,485

3,524

100,998

127,014

บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

25,863
41,427

18,868
57,833

6,273
2,207,966
-

13,310
2,377,260
-

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

20,212

31,437

10,160

5,407

87,502

108,138

2,224,399

2,395,977

14,688

13,702

-

-

ลูกหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ลูกหนี้อื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้าง
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น

8.4 ยอดค้างชำระที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

262,984
1,890

309,448
2,160

128,693
-

157,231
-

264,874

311,608

128,693

157,231

หนี้สินตามสัญญาเช่าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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8.5 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

บริษัทใหญ่

-

494,000

-

-

บริษัทย่อย

-

-

1,121,750

563,000

-

494,000

1,121,750

563,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมี
กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ถึง 2.60 กลุ่มกิจการไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
รอบไตรมาสปัจจุบัน และรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563 สำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
เงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
รับคืนเงินให้กู้ยืม
ราคาตามบัญชีปลายงวด
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ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
494,000
563,000
(494,000)

1,271,000
(712,250)

-

1,121,750

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
(ปรับปรุงใหม่)
พันบาท

พันบาท

พันบาท

บริษัทใหญ่

-

50,000

-

-

บริษัทย่อย

-

-

207,700

621,400

-

50,000

207,700

621,400

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ถึง 2.60 และไม่มี
หลักประกัน
การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
พันบาท
พันบาท
50,000
621,400

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืม
ราคาตามบัญชีปลายงวด

5,000
(55,000)

250,000
(663,700)

-

207,700

8.6 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564
พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564
พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

-

-

261,683

741,683

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีกำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ถึง 2.60 กลุ่มกิจการไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
รอบไตรมาสปัจจุบัน และรอบปีบัญชี พ.ศ. 2563 สำหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าว
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การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นงวด
รับคืนเงินให้กู้ยืม

ข้อมูลทางการเงิน
รวม
พันบาท
-

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
พันบาท
741,683
(480,000)

-

261,683

ราคาตามบัญชีปลายงวด

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับกรรมการและผู้บริหารสำคัญมีดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

9.

พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พันบาท
34,628
2,539

พ.ศ. 2563
(นำเสนอใหม่)
พันบาท
32,735
2,847

พันบาท
31,644
2,539

พันบาท
30,520
2,847

37,167

35,582

34,183

33,367

สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญ
ภาระผูกพันและหนี้สนิ ทีอ่ าจเกิดขึ้น
9.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 224 ล้านบาท
และจำนวน 2 ล้านยูโร (พ.ศ.2563 จำนวน 170 ล้านบาท จำนวน 0.2 ล้านยูโร และ จำนวน 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ
เฉพาะของบริษัทจำนวน 23 ล้านบาท (พ.ศ.2563 จำนวน 25 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อ สร้างคลังสินค้า การ
ปรับปรุงอาคาร การซื้อเครื่องจักรและการพัฒนาระบบ
9.2 หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามของกลุ่มกิจการ และ
บริษัทจำนวน 274 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 188 ล้านบาท และ
จำนวน 2 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ โดยส่วนใหญ่
ประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง การบำบัดน้ำเสีย และการเช่าอาคาร
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9.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
ในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ จำนวน 32 ล้านบาท (พ.ศ.2563 จำนวน 18 ล้านบาท)
9.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อระยะยาว
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้า 5 ปี และ 10 ปี กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง
20 ปีและ 5 ปี กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง โดยมีปริมาณและราคาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและสัญญา โดยสัญญา
ฉบับแรกมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 สัญญาฉบับที่สองมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2570
สัญญาฉบับที่สามมีผลบั งคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2576 และสัญญาฉบับที่สี่มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ.2567 ตามลำดับ
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายพลังงานเชื้อเพลิงกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมี
ปริมาณการซื้อขาย ราคา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี 10 ปี
และ 2 ปี ตามลำดับ โดยสัญญาฉบับแรกมีผลบังคั บใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 และสัญญาฉบับที่สองมีผล
บังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2571 สัญญาฉบับที่สามมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565
9.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาโรงไฟฟ้า
บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาบริการเกี่ยวกับการโทรคมนาคมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศเวียดนามกับผู้ให้บริการรายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และมีมูลค่ารวม 3,597 ล้านเวียดนามดอง โดย
สัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565
บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาบริการเกี่ยวกับงานบริหารสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศเวียดนามกับผู้ให้บริการรายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี มูลค่ารวม 862 ล้านเวียดนามดอง โดยสัญญา
มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 และได้ต่อสัญญาอีก 1 ปี มูลค่ารวม 914 ล้านเวียดนามดอง โดยสัญญามี
ผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
บริษัทย่อยทางอ้อมได้ทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดการและบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามกับผู้ให้บริการรายหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี และมีมูลค่ารวม 3,280 ล้าน
เวียดนามดอง โดยสัญญามีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564
บริษัทย่อยทางอ้อมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อไฟฟ้ากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีปริมาณการซื้อ
ขาย ราคา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี โดยสัญญามีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
10.

แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 รายเปนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุน้
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หน้าที่ 67 จาก 68

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 68 จาก 68

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
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เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

14 ตุลาคม 2564

เรื่อง

เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2564
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัตเิ พื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2564 ของ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”) จำนวน 49,999,998 หุ้น
จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย
แล้วทั้งหมดให้กับบริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (“BGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
(“BG”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BGE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และมีโครงการโรงไฟฟ้ารวม
ทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE ในจำนวน 7,500,000 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย SPM ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮ
ลดิ้ง (Holding Company) โดยถือหุ้นร้อยละ 67.00 ในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ("PKS") ซึ่ง
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยี้ยน ได้แก่ โครงการ XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 11 มิถุนายน 2562
และ โครงการ XT 2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD กับ Vietnam Electricity ("EVN") ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.025 เมกะวัตต์) โดยกำหนดมูลค่าชำระราคาค่าหุ้น
สามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 270.00 ล้านบาท รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,526.25 ล้าน
บาท ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000
หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท มูลค่ารวม 1,256.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE")
2. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของเงิน
ลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเพื่อให้บริษัทฯ
สามารถมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core business) โดยจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น
BGE จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นใน BGE เกินกว่าร้อยละ 20.00 บริษัทฯ จึงจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000
หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าหุ้น
ละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับตามธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ให้กับ BG ในจำนวน 338.35 ล้าน
บาท ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE")
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3. SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มี
เงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำ
รายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตามข้อ 1. และ 2. โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืม
เงินดังกล่าวจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ("ธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE") โดยการเข้า
ทำธุรกรรมทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่าย
ไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการสู งสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
(Net Tangible Assets: NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายใน
สำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มี
รายการที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผย
สารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหารของ SPM และ BGE สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6
เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตใิ ห้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.90 แล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศ
เรื่องการได้มาและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 50.00 ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ (2) จัดส่ง
หนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิดเผยสารสนเทศของรายการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฯ จะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่
เกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฏในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตามข้อมูลที่จะปรากฏใน
หนังสือเวียนในการเปิดสารสนเทศในครั้งนี้ แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ยังเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท “รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("
ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดย
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำ
สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE เพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่
กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ใน
รูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจ
พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เ กิน 68.92 ล้านบาท ดังนั้น
รายการกู้ยืมดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาดรายการที่
คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
แล้ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่
ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
โดยที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ั ท ครั ้ ง ที่ 5/2564 เมื ่ อ วั น ที ่ 9 กั น ยายน 2564 ซึ ่ ง ไม่ ร วมกรรมการที ่ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯเข้าทำธุรกรรมและนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ เนื่องจากราคาเข้าทำรายการอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลค่ากิจการซึ่ง
ประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปตามที่คณะที่ปรึกษาได้นำเสนอ
ตลอดจนประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการจะช่วยสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจหลัก และลดหนี้สินเพื่อการ
เติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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คำนิยาม
“BG”

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

“BGE”

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

“BGES”

บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด

“BSR”

บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด

“CAGR”

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound Annual Growth Rate)

“COD”

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date)

“DCF”

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

“DSRA”

บัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Account)

“D/E”

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)

“EPC”

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซล่าฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and
Construction)

“EPTC”

Electricity Purchase and Trading Corporation

“EVN”

Vietnam Electricity

“EV/EBITDA”

มูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization)

“FCFF”

กระแสเงินสดอิสระสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)

“FiT”

อัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed-in-Tariff)

“IPP”

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer)

“Kd”

อัตราดอกเบี้ยจากการกูย้ ืม (Cost of Debt)

“Ke”

อัตราต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity)

“kW”

กิโลวัตต์

“kWh”

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง

“kWp”

กิโลวัตต์พีค

“MW”

เมกะวัตต์

“MWh”

เมกะวัตต์-ชัว่ โมง

“MY SON 1”

MY SON 1 Solar Power Joint Stock Company

“MY SON 2”

MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company

“NLDC”

National Load Dispatch Centre

“NPTC”

National Power Transmission Corporation

“O&M”

การดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)

“PCs”

Power Corporations

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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“PDP 8”

แผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแห่งชาติสำหรับช่วงปี
2564 – 2573 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2588

“PDP 2561 – 2580”

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580

“PDP 2561 Rev. 1”
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“PEA Tariff”

อัตราค่าไฟฟ้า ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“PKS”

Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company

“PPA”

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement)

“P/BV”

อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price-to-book Value Ratio)

“P/E”

อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price-to-earnings Ratio)

“PVN”

Vietnam Oil and Gas Group

“PVsyst”

เป็นโปรแกรมที่ใช้ประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ผ่านการ
คำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าความเข้มแสง คุณสมบัติของแผงโซล่าเซลล์ ปริมาณการ
ผลิตในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับและใช้เป็นการ
ทั่วไปในตลาดและอุตสาหกรรม

“SPC”

Southern Power Corporation

“SPM

บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

“SPP”

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer)

“TWS”

บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด

“Vinacomin”

Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited

“WACC”

อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital)

“Wd”

สัดส่วนของหนี้ (Weight of Debt)

“We”

สัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (Weight of Equity)

“กฟน.”

การไฟฟ้านครหลวง

“กฟผ.”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

“กฟภ.”

การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

“โครงการ XT 1”

โครงการ Xuan Tho 1

“โครงการ XT 2”

โครงการ Xuan Tho 2

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทฯ”
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1. บทสรุปผู้บริหาร
ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BGC”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของการเข้าทำรายการเพิ่มเติมได้
ในหัวข้อที่ 2.2 ภาพรวมของการเข้าทำรายการ) ดังนี้ (1) จำหน่ายหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SPM") ให้แก่บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่
โซลูชั่น จำกัด ("BGE") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE (2) จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,020,000 หุ้น
จากทั้งหมด 7,500,000 หุ้น ที่ได้รับมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM แก่ BGE ข้างต้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE ให้แก่บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") และ (3) การให้
SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมเดิม และ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืน
เงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตาม (1) และ (2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับ BGE โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE ในจำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย SPM ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดย
ถือหุ้นร้อยละ 67.00 ในบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ("PKS") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียน
จัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย PKS ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2
โครงการในจังหวัดฟูเยี้ยน ได้แก่ โครงการ XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) วันที่ 11 มิถุนายน 2562
และ โครงการ XT 2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD กับ Vietnam Electricity ("EVN") ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.025 เมกะวัตต์) โดย
กำหนดมูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มี
อยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 270.00 ล้านบาท รวมทั้งหมด
เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,526.25 ล้านบาท ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท มูลค่า
รวม 1,256.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ("ธุรกรรมการได้มาซึง่
หุ้น BGE")
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ปัจจุบัน BGE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย
BGE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (1) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการโดย BGE จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 18.87 เมกะวัตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ใน MY SON 1 Solar Power Joint Stock Company
("MY SON 1") และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียน
จัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึ่งเริ่มต้น
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าให้กับ EVN เป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.776 เมกะวัตต์)
และ (3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม
3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 75.00 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGE ใน
ประเทศไทย
(2) สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัท ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของเงิน
ลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเพื่อให้
บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core business) โดยจากการทำรายการตาม
ข้อ (1) ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับหุ้นใน BGE เกินกว่าร้อยละ 20.00 บริษัทฯ จึงจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน
2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับตามข้อ (1) ให้กับ BG ในจำนวน
338.35 ล้านบาท ("ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE")
(3) เมื่อบริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM ให้ BGE บริษัทฯ จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของ SPM อีกต่อไป ดังนั้น
SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) จาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของ
บริษัทฯ และจะมีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของ SPM แทนบริษัทฯ หลังการเข้าทำรายการเสร็จสิ้น โดย SPM จะเข้าทำ
สัญญากู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมคงเหลือจำนวน 262.00 ล้านบาท และ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้นที่มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 8.00 ล้านบาท ให้
แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตาม (1) และ (2)1/ โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.40 และ
ในกรณีที่ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุ
สัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2582 การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมี

1/ ในวันที่พิจารณาเข้าทำรายการ

SPM ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ
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ต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 1/ ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี
2564 ("ธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE")
ลำดับ

รำยกำร

จำนวนหุ้นจำหน่ำย

1

ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นสามัญ
SPM1/
ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ
BGE
ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นสามัญ
BGE

49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด
50,000,000 หุ้น
7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด
27,500,000 หุ้น
2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด
27,500,000 หุ้น

ธุรกรรมการเข้าทาสัญญากูย้ ืม
เงินระหว่าง SPM และ BGE

-

1.1
2
3

รวม (1+2+3)

สัดส่วนกำรจำหน่ำย
หุ้น (ร้อยละ)
100.00

มูลคค่ำต่อหุ้น
(บำท/หุ้น)
10.00

มูลค่ำรวมของกำรเข้ำทำ
รำยกำร (ล้ำนบำท)
1,256.25

27.27

167.50

1,256.25

7.35

167.50

338.35

-

-

338.922/
1,933.52

หมายเหตุ: /1 บริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93
/2 เงินกู้ยืมเพื่อให้ SPM มีทุนชำระเงินกู้ยืมที่มีอยู่เดิมและดอกเบี้ยค้างชำระกับบริษัทฯ จำนวนประมาณ 270.00 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมสูงสุ ดไม่เกิน 68.92
ล้านบาท ซึ่งคำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้ เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าที่
ระหว่าง PKS และ EVN

การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ งสิน ทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไ ขเพิ ่มเติ ม )
("ประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้
ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้
บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM เป็น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมี
ขนาดรายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดย

1/

คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management
Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ
ร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และ (2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
และอนุมัติการปรับโครงสร้ างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฏในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดตามข้อมูลทีจ่ ะปรากฏในหนังสือเวียนในการเปิดสารสนเทศในครั้งนีแ้ ทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน
21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ฯ รวมถึงรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดง
ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ยัง
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท “รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใ นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง
ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพื่อให้ SPM มี
เงินทุนในการชำระเงินกู้เดิมและดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋ว
สัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.921/ ล้านบาท ดังนั้นรายการกู้ยืม
ดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภท “การรับความช่วยเหลือทางการเงิน” โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้

1/

คำนวณจากต้ น ทุ น ทางการเงิ น สู ง สุ ด ที ่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ในกรณี ท ี ่ BGE และ SPM พิ จ ารณาต่ อ อายุ ต ั ๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ออกไปจนสิ ้ น สุ ด อายุ ส ั ญ ญาซื ้ อ ขายไฟฟ้ า ที ่ ร ะหว่ า ง
PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้
เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้ว
มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล
(ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการเข้าทำธุรกรรมเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 3.1 ความ
สมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ) สำหรับความสมเหตุสมผลของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมิน
มูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของ BGE และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของ SPM
และหุ้นสามัญของ BGE โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการ
โอนแลกหุ้น (Shares Swap) รวมถึงการจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE ในราคาที่เท่ากับราคาได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE และมี
ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach – DCF) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้
แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ BGE พบว่าอยู่ในช่วง 3,250.88 – 3,398.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ
162.54 – 169.91 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ซึ่งเท่ากับ 3,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้น
ละ 167.50 บาท พบว่า ราคาการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท เพื่อแลกเปลี่ยน
กับหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็น 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้นของ SPM เป็นรายการที่เหมาะสม
เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ใ นช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับ
1,212.36 – 1,278.74 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้าทำรายการเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท จึงพบว่าราคาการ
เข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE สำหรับส่วนที่เกินกว่าร้อย
ละ 20.00 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investment) โดยจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE
จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดคืนให้กับ BG โดยมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายไปเท่ากับ 338.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น หุ้นละ 167.50 บาท ซึ่ง
เท่ากับมูลค่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์หุ้นสามัญของ BGE และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าราคาการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
หุ้นสามัญของ BGE และรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM มีความเหมาะสม
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สำหรับการเข้าทำรายการกู้ยืมเงินจาก BGE ของ SPM ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ซึ่งเป็นการทำรายการ
กับบุคคลเกี่ยวโยงในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมจำนวน 262.00 ล้านบาท และ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้น ที่มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 8.00 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 270.00 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำ
รายการกู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ
กลุ่มบริษัทและไม่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอย่างมีสาระสำคัญ และในกรณีที่ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน
ออกไป SPM ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะชำระต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่า ว นอกจากนี้หาก
SPM ชำระเงินตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 270.00 ล้าน
บาท และเมื่อรวมเงินสดจากการจำหน่ายหุ้น BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับจากการจำหน่ายไป
ซึ่ง SPM หรือเท่ากับ 338.35 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้เงินสดรับจากการเข้าทำรายการรวมทั้งสิ้น 608.35 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักได้เพิ่มขึ้น
ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาการเข้าทำรายการ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงควรพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ประกอบการ
พิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ การเข้าทำรายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็น
สำคัญ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะของการเข้าทำรายการ
1.2.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE
ผู้ซื้อ

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("BGE")

ผู้ขาย

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ” หรือ “BGC")
จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPM ให้แก่ BGE
โดยกำหนดมูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับการชำระเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50
บาท มูลค่ารวม 1,256.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ของ BGE

ลักษณะรายการ

ความสัมพันธ์

BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน BGE
ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย BG ถือหุ้นร้อยละ 72.03
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

เงื ่ อ นไขในการเข้ า 1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่ง
ทำรายการ
หุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
2) BGE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3) ได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื่องอื่น ๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1.2.2 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
ผู้ซื้อ

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG")

ผู้ขาย
ลักษณะรายการ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BGC”)
จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่
บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE ให้แก่ BG ในจำนวน 338.35 ล้านบาท

ความสัมพันธ์

BG ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก BG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BG ถือหุ้น
ร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

เงื่อนไขในการเข้า
ทำรายการ

1. บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่ง
หุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
2. BGE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื่องอื่น ๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1.2.3 การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
ผู้กู้

บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SPM") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ผู้ให้กู้

BGE
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

การให้ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note) โดยมีอายุ 1 ปี เพื่อให้ SPM สามารถชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการดอกเบี้ย
ค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ โดยการชำระคืน
เงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE
และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน
68.92 ล้านบาท ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการ
ของ SPM

ความสัมพันธ์

BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน
BGE ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย BG ถือหุ้นร้อยละ
72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทัง้ หมดในบริษัทฯ

เงื่อนไขในการเข้าทำ
รายการ

1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุน้ SPM ธุรกรรมการได้มา
ซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM
และ BGE
2) BGE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3) ได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื่องอื่น ๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/
หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
1.3.1 ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา
ชื่อบริษัท

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (“BGE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน

เลขทะเบียน
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ

0135560011460
26 พฤษภาคม 2560
2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หุ้น
ชื่อ-สกุล
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์
นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี
นายปิยศักดิ์ ภูมจิ ิตร

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE ปัจจุบัน ถือหุ้นสามัญในบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") จำนวน 524,647 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 และ ได้ถือหุ้นสามัญใน MY SON 1 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON
1") และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 2") หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.00 และ
70.00 ตามลำดับ โดยโครงสร้างการถือหุ้นของ BGE ก่อนการเข้ารับโอนกิจการสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ BGE ก่อนเข้าทำรายการ

ปัจจุบัน BGE เป็นบริษัทย่อยของ BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BGE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) โครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE จำนวน 11 โครงการ
มีกำลังการผลิตรวม 18.78 เมกะวัตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามผ่าน
การถือหุ้นร้อยละ 70.00 ใน MY SON 1 และ MY SON 2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power Holdings JSC ร้อย
ละ 20.00 ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้น
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD) วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ EVN เป็น
เวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110.00 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.78 เมกะวัตต์) และ (3) โครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือ
ทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3.82 เมกะ
วัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 75.00 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGE ในประเทศไทย
และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้แก่ บริษัท เอ็นซิส เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
1.3.2 ลักษณะของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป
ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“SPM”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company)

เลขทะเบียน
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
กรรมการ

0105557003061
8 มกราคม 2557
500,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 50,000,000 หุ้น
ชื่อ-สกุล
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัทฯ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

SPM ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) โดย ถือหุ้นร้อยละ 67.00 ในบริษัท Phu Khanh
Solar Power Joint Stock Company ("PKS") ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดย PKS ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการในจังหวัดฟูเยี้ยน ได้แก่ โครงการ
XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และ โครงการ XT 2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า กั บ
Vietnam Electricity ("EVN") ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเวลา 20 ปีนับจาก
วัน COD รวม 99.216 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.025 เมกะวัตต์) โดยโครงสร้างการถือหุ้นของ SPM
ก่อนการเข้ารับโอนกิจการสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ SPM ก่อนเข้าทำรายการ

สรุปภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)
72.03%

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
(“BGE”)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
(“BGC”)
100.00%

100.00%

บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ดำเนิน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

100.00%

100.00%

บริษัท โซล่า
พาวเวอร์
แมเนจเม้นท์ จำกัด
(“SPM”)

70.00%

70.00%

ธุรกิจอื่น

75.00%

MY SON 1 Solar

MY SON 2 Solar

Power Joint Stock

Power Joint Stock

Company (“MY

Company (“MY

ซิส จำกัด

SON 2”)

(“BGES”)

SON 1”)

บริษัท บีจี เอ็น

67.00%
Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company (“PKS”)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรุปภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทหลังเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)
72.03%

100.00%

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BGC”)

ธุรกิจอื่น

19.93%

100.00%
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชนั่ จำกัด
(BGE”)

70.00%
MY SON 1 Solar
Power Joint Stock
Company
(“MY SON 1”)1/

70.00%
MY SON 2 Solar
Power Joint
Stock Company
(“MY SON 2”)2/

80.07%

100.00%
บริษัท โซล่า พาว
เวอร์ แมเนจเม้นท์
จำกัด (“SPM”)

75.00%
บริษัท บีจี เอ็นซิส
จำกัด
(“BGES”)3/

67.00%
Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company (“PKS”)4/

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power Holdings JSC ร้อยละ 20.00
2/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power Holdings JSC ร้อยละ 20.00
3/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้แก่ บริษัท เอ็นซิส เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
4/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Communication & System Solution Public Company Limited ร้อยละ 25.00 Nam Viet Hung Investment Corporation
ร้อยละ 5.00 และ นาย Nguyen Xuan Quy ร้อยละ 3.00

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ
บริ ษ ั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ในการทำธุ ร กิ จ บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ค รบวงจร (Total Packaging Solutions) ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยมีนโยบายลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ
(Passive Investment) ในลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของ
เงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผล เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงเพิ่มความมั่นคงของรายได้ จากการประกอบธุรกิจ
พลังงานมากขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์
ในการเข้าทำรายการเพื่อปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยจะให้ BGE เป็นบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้แก่ BGE
และบริษัทฯ จะได้รับการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE (Share Swap) ในราคายุติธรรมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และบริษทั ฯ
จะดำเนินการขายหุ้น BGE ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20.00 ให้แก่ BG ในราคาเดียวกันกับที่ได้มา เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการ
ดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้น จำนวน 270.00 ล้านบาท รวม
จำนวนประมาณ 608.35 ล้านบาทเพื่อนำไปขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ บริษัทฯ เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้
ข้อดีของการเข้าทำรายการ
1) เป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมถึงการ
ทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และมีนโยบายที่มุ่งเน้น
การลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยจะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment)
ในลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบ
เงินปันผล เพื่อกระจายความเสี่ย งจากการลงทุน รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของรายได้มากขึ้น การเข้าทำ
รายการจึงเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการและกลุ่มธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทฯ และส่งผล
ต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ฯ ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และสามารถขยายธุรกิจหลักของบริษัท ฯ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งเน้นการประกอบ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
2) การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการลงทุนใน SPM เพียง
บริษัทเดียว เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้น
สามัญใน BGE สัดส่วนร้อยละ 19.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย BGE มีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้การ
บริหารของ BGE และบริษัทย่อยรวมทั้งหมด 17 โครงการ (รวมโครงการที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ)
กำลังการผลิตรวมประมาณ 166.29 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตลอดจนความสามารถ
ในการบริหารจัดการต้นทุน (Economy of Scale) ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะลดลงจากการบริหารการใช้ทรัพยากร
ที่ทับซ้อน รวมถึงเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าและผู้ให้บริการต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การบริหารจัดการและ
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในการ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3) ได้รับเงินจากการเข้าทำรายการไปลงทุนหรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการทำธุรกรรมในครัง้ นี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 608.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการทำ
ธุรกรรมจำหน่ายหุ้น BGE เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 270.00
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมยังส่งผล
เชิงบวกต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน จาก
ผลตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนใน SPM ที่รับรู้ในงบการเงินของบริษัทฯ โดย
ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2564 เงินลงทุนใน SPM มีต้นทุนเท่ากับ 1,130.58 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รับรู้กำไรจากการขายเงิน
ลงทุนในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 125.67 ล้านบาท
4) ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำธุรกรรม
บริษัทฯ จะไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน และไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ในการเข้าทำ
ธุรกรรมทั้งหมดในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ นี้ เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้แก่ BGE โดยได้รับการ
ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE (share swap) ในราคายุติธรรมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และบริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้น
BGE บางส่วน ให้แก่ BG ในราคาเดียวกันกับที่ได้มา เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BGE ไม่เกินร้อยละ 20.00 โดยไม่ก่อให้เกิด
ภาระทางการเงินให้แก่บริษัทฯ
ข้อเสียของการเข้าทำรายการ
ภายหลังการดำเนินธุรกรรมตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญของ BGE ร้อยละ 19.93 อัน
ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนเงินปันผลในอนาคตที่จะได้รับ และอำนาจการควบคุมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPM ซึ่งจะอยู่ภายใต้
การดูแลของ BGE หลังเข้าทำรายการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะส่งกรรมการเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทของ BGE ตาม
สัดส่วนในการถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนใน BGE ต่อไป และการจำหน่ายหุ้น BGE
ให้แก่ BG เป็นการทำรายการที่มูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนกระแสเงินสดจากผลประกอบการที่โครงการจะสามารถทำได้ใน
อนาคต
ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างในภาพรวมของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท
การเข้าทำรายการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภาพรวมของกลุ่มบริษัทให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การ
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2) เป็นการเจรจาฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่กลุ่มบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างโดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลเกี่ยวโยง
การเข้าทำรายการซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นการเจรจากันฉันมิตรบนพื้นฐานการเจรจาต่อรองได้
อย่างเป็นธรรมในราคายุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจและสร้างประโยชน์สูงสุด กับทุกฝ่าย เกิดประสิทธิผลและเกิดความ
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คล่องตัวในการดำเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และเป็นการเข้าทำรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม จึงไม่ก่อให้เกิดการ
เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลเกี่ยวโยง เมื่อเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
ข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
มีภาระหน้าที่ตามประกาศ ทจ. 21/2551 เนื่องจากธุรกรรมเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
บริษัทฯ จึงมีภาระหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมกับบุคล
ภายนอก จากหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการ
เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ
(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ
1.9.1 ความเสี่ยงก่อนเข้าทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เนื่องจากขนาดของธุรกรรมซึ่งเข้าข่ายเป็นธุรกรรมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ
3.00 หรือมากกว่า 20.00 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
การการเข้าทำธุรกรรม โดยต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย จึงมีความเสี่ยง
หากไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมได้
1.9.2 ความเสี่ยงหลังเข้าทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ SPM สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของ SPM สูงกว่าประมาณการ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของ SPM สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
สัดส่วนหุ้นใน SPM ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลค่าหุ้นของ SPM สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
ในขณะเข้าทำรายการ อย่างไรก็ตาม ราคาที่เข้าทำรายการเป็นราคาที่เหมาะสมอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม ในขณะที่
ทำรายการ และบริษัทฯ ยังคงมีส่วนร่วมในผลประกอบการและการเติบโตของ SPM ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ ถือ
ครอง และสามารถนำทรัพยากรไปมุ่งเน้นการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
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2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ในกรณีผลประกอบการของธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือขาดทุน จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ
เงินปันผลจากการดำเนินงานของธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนโครงการ
จะมีการศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสการพัฒนาโครงการ โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทาง
การบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้ มั่นใจในศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้าที่จะสามารถทำรายได้ที่มั่นคง และ
ต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ฯ เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
3) ความเสี่ยงของสถานะการเป็นบริษัทร่วมของ BGE
แม้ว่าภายหลังการปรับโครงสร้างทั้งหมด บริษัทฯ จะถือหุ้นใน BGE ไม่เกินร้อยละ 20.00 แต่หาก สำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้สอบบัญชี พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดำเนินงานของ BGE หรือมีอำนาจควบคุมใน BGE อาจส่งผลให้ BGE มีสถานะเป็นบริษัทร่วม
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ วิธีการทางบัญชีที่บริษัทฯ จะใช้ในการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนของ BGE
แตกต่างออกไปจากการถือครองในฐานะเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลประกอบการของ BGE
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จ ะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (passive investment) โดย
มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะของเงินปันผลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงนิยามการเป็น
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง
การกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประกอบกับ มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า พบว่า บริษัทฯ มิได้มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดำเนินงานของ BGE และมิได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใน BGE และมิได้มีอิทธิพลเป็น
นัยสำคัญใน BGE ทั้งนี้ การที่ บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการใน BGE 1 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน1/
นั้นเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ โดยกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ มิได้
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกทั้งในข้อบังคับบริษัทของ BGE ไม่มีกำหนดว่าการพิจารณาเรื่องใดจะต้องได้รับ
เสียงเห็นชอบหรือการออกเสียงจากกรรมการทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหารใน
BGE จึงไม่มีอำนาจการควบคุมหรือบริหารจัดการการดำเนินงานของ BGE แต่อย่างใด ดังนั้น การถือหุ้นของ
บริษัทฯ ใน BGE นั้นไม่ทำให้ BGE มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
• การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BGE ไม่เข้านิยามบริษัทร่วมและบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง

คณะกรรมการบริษัทของ BGE ในปัจจุบันประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 ท่าน โดยคาดว่าการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการใน BGE
จะทำให้คณะกรรมการบริษัทของ BGE เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 6 ท่าน
1/
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การเงินและการดำเนินงานของ BGE และไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ เนื่องจาก 1) ไม่ได้ถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงเกินกว่าร้อยละ 20.00 ตามนโยบายการลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (passive investment) เป็นผลให้
บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ BGE ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 2) ไม่มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ย วกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ BGE
และไม่มีตัวแทนของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3) ไม่มีอำนาจในการควบคุมแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ระดับบริหารของ BGE จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และ 5) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ประจำวัน (day to day operation) และการบริหารทางด้านการเงินของ BGE
• การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BGE ไม่เข้านิยามบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า เนื่ องจากบริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดำเนินงานเนื่องจากไม่มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามของ BGE หรือผู้บริหาร โดยการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน BGE นั้นเป็นการดำเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการการควบคุมคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ ที่แสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สำหรับความสมเหตุสมผลของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมิ นมูลค่ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ BGE
และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ SPM โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสม
สำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนแลกหุ้น (Shares Swap) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมินมูลค่า
ปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เป็นวิธีการประเมิน
มูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความ
สมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่ว งมูลค่ายุติธรรมของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ
BGE พบว่าอยู่ในช่วง 3,250.88 – 3,398.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 162.54 – 169.91 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
มูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ซึ่งเท่ากับ 3,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท พบว่า ราคาการเข้าทำรายการ
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ BGE หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็น
49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้นของ SPM เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ใ นช่วงมูลค่า
ยุติธรรมของ SPM ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเท่ากับ 1,212.36 – 1,278.74 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาเข้าทำรายการเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท จึงพบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE สำหรับส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20.00 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
แบบเชิงรับ (Passive Investment) โดยจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคืนให้กับ BG โดยมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายไปเท่ากับ
338.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น หุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ – หุ้นสามัญ
ของ BGE และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมี
ความเห็นว่าราคาการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BGE และรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM และ
BGE มีความเหมาะสม
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2. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย
บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการได้รับอนุมัติจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากเกิดการล่าช้าอาจใช้เวลาดำเนินการเพิ่มเติมไม่เกิน 6 เดือน
ภาพรวมของการเข้าทำรายการ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่จะเป็นผูน้ ำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมถึงการ
ทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการ
ลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยการลงทุนในธุรกิจพลังงานจะอยู่ในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment)
ในลักษณะของเงินลงทุนโดยมี สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงิน
ปันผล เพื่อกระจายความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มเสถียรภาพของรายได้ของบริษัทฯ ให้มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ทางบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจึงมีความประสงค์ที่จะทำการปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของ
บริษัทฯ โดยการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการ ดังนี้
ลำดับ

รำยกำร

จำนวนหุ้นจำหน่ำย

1

ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นสามัญ
SPM1/
ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ
BGE
ธุรกรรมการจาหน่ายหุ้นสามัญ
BGE

49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด
50,000,000 หุ้น
7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด
27,500,000 หุ้น
2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด
27,500,000 หุ้น

ธุรกรรมการเข้าทาสัญญากูย้ ืม
เงินระหว่าง SPM และ BGE

-

1.1
2
3

รวม (1+2+3)

สัดส่วนกำรจำหน่ำย
หุ้น (ร้อยละ)
100.00

มูลคค่ำต่อหุ้น
(บำท/หุ้น)
10.00

มูลค่ำรวมของกำรเข้ำทำ
รำยกำร (ล้ำนบำท)
1,256.25

27.27

167.50

1,256.25

7.35

167.50

338.35

-

-

338.922/
1,933.52

หมายเหตุ: /1 บริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93
/2 เงินกู้ยืมเพื่อให้ SPM มีทุนชาระเงินกู้ยืมที่มีอยู่เดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชาระจนถึงวันที่คาดว่าการทารายการจะเสร็จสิ้น กับบริษัทฯ จานวนประมาณ 270.00 ล้าน
บาท และต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ซึ่ง คานวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณี ที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋ว
สัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN
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คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของโครงสร้างก่อนและหลังการเข้าทำรายการมีรายละเอียดในภาพแสดงดังต่อไปนี้
ภาพแสดงโครงสร้างก่อนเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)
72.03%
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
(มหาชน) (“BGC”)
100.00%

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชนั่ จำกัด
(“BGE”)

100.00%

บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่ดำเนิน
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

100.00%

100.00%

บริษัท โซล่า
พาวเวอร์
แมเนจเม้นท์ จำกัด
(“SPM”)

70.00%

ธุรกิจอื่น

70.00%

MY SON 1 Solar

MY SON 2 Solar

Power Joint Stock
Company

Power Joint Stock
Company

(“MY SON 1”)

(“MY SON 2”)

75.00%
บริษัท บีจี เอ็นซิส
จำกัด
(“BGES”)

67.00%
Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company (“PKS”)

ภาพแสดงโครงสร้างหลังเข้าทำรายการ
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BG”)
72.03%

100.00%

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) (“BGC”)

ธุรกิจอื่น

19.93%

100.00%
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่
ดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์
70.00%
MY SON 1 Solar
Power Joint Stock
Company
(“MY SON 1”)1/

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชนั่ จำกัด
(BGE”)

70.00%
MY SON 2 Solar
Power Joint
Stock Company
(“MY SON 2”)2/

80.07%

100.00%
บริษัท โซล่า พาว
เวอร์ แมเนจเม้นท์
จำกัด (“SPM”)

75.00%
บริษัท บีจี เอ็นซิส
จำกัด
(“BGES”)3/

67.00%
Phu Khanh Solar Power Joint Stock
Company (“PKS”)4/

หมายเหตุ: 1/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power Holdings JSC ร้อยละ 20.00
2/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power Holdings JSC ร้อยละ 20.00
3/ ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้แก่ บริษัท เอ็นซิส เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00
4/ ผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Communication & System Solution Public Company Limited ร้อยละ 25.00 Nam Viet Hung Investment Corporation ร้อยละ 5.00
และ นาย Nguyen Xuan Quy ร้อยละ 3.00
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

2.3.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM และการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE
ผู้ซื้อ

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("BGE")

ผู้ขาย

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BGC”)

ความสัมพันธ์

BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน BGE จำนวน 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ
หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดย BG ถือหุ้นจำนวน 500,178,540 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

2.3.2 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
ผู้ซื้อ

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG")

ผู้ขาย

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ “BGC”)

ความสัมพันธ์

BG ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย BG ถือหุ้นจำนวน
500,178,540 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทฯ

2.3.3 การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
ผู้กู้

บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("SPM") ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 49,999,998
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ผู้ให้กู้

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("BGE")

ความสัมพันธ์

BGE ถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากมี BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นใน BGE
จำนวน 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE
โดย BG ถือหุ้นจำนวน 500,178,540 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.03 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดในบริษัทฯ

2.3.4 รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการที่มีส่วนได้เสียต่อการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่
รายชื่อ
1. นายพรวุฒิ สารสิน
2. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

ตำแหน่งในบริษัทฯ
ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์ กรรมการ กรรมการบริ ห าร
กรรมการลงทุน กรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม

ตำแหน่งใน BG
ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู ้ ม ี อ ำนาจลงนาม กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการ
ลงทุน กรรมการผู้มีอ ำนาจลงนาม รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ตำแหน่งใน BGE
- ไม่มี กรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เข้าร่วมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 5/2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ประเภทและขนาดรายการ และการคำนวณขนาดรายการ
การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
เรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการประมาณร้อยละ 14.59 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets: NTA)(“NTA”) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหารของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไม่มีรายการที่บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงไม่ต้อง
ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM เป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาด
รายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพ ย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจาก
งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร (Management Account)
ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี ้ เมื ่ อ นั บรวมรายการได้ มาซึ ่งสิ น ทรัพ ย์รายการอื่ นของบริษ ั ท ฯ ที่ เกิ ด ขึ ้น ในช่ว งระยะเวลา 6 เดื อ นก่ อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ
ร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) และ (2) จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่
เปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา
และอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว (รายละเอียดปรากฏในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการชี้แจง
รายละเอียดตามข้อมูลที่จะปรากฏในหนังสือเวียนในการเปิดสารสนเทศในครั้งนี้แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน
21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่ อแสดง
ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ยังเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ" ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
ขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพื่อให้ SPM มีเงินทุน
ในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการ
แล้วเสร็จ โดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่
เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการ
ของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ดังนั้นรายการกู้ยืมดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน" โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและ
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมกั นเท่ากับร้อยละ 74.88 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00
ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำ รายการ
ดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด อันได้แก่ การเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงิน
ระหว่าง SPM และ BGE จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
ก.

เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 และการเข้าทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ข.

จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ

ค.

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการคำนวณขนาดของรายการตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปและประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยว
โยงกัน เป็นดังนี้
2.4.1 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net
tangible asset – NTA)

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

สูตรคำนวณ
NTA ของ BGE x สัดส่วนทีไ่ ด้มา
NTA ของบริษัทฯ

การคำนวณ (ล้านบาท)
2,062.92 x 27.3%
4,260.02

ขนาดรายการ
ร้อยละ 13.21

กำไรสุทธิของ BGE x สัดส่วนที่ได้มา
กำไรสุทธิของบริษัทฯ

39.54 x 27.3%
586.42

ร้อยละ 1.84
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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หลักเกณฑ์
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สูตรคำนวณ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคา
สินทรัพย์

การคำนวณ (ล้านบาท)
1,256.25 x 100
18,592.98

จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัทฯ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการได้มา
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์

ขนาดรายการ
ร้อยละ 6.76

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อ
ชำระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการได้มา
ขนาดรายการ
ขนาดรายการรวม
1 รายการ
6 เดือนย้อนหลัง
ร้อยละ 13.21
ร้อยละ 13.21
ร้อยละ 1.84
ร้อยละ 1.84
ร้อยละ 14.90
ร้อยละ 6.76
ร้อยละ 21.66
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

2.4.2 การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
1) การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (Net
tangible asset –
NTA)

สูตรคำนวณ

การคำนวณ (ล้านบาท)

ขนาดรายการ

NTA ของ SPM x สัดส่วนทีจ่ ำหน่ายไป
NTA ของบริษัทฯ

470.01 x 100.0%
4,260.02

ร้อยละ 11.03

2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน

กำไรสุทธิของ SPM x สัดส่วนทีจ่ ำหน่ายไป
กำไรสุทธิของบริษัทฯ

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่
ออกเพื่อชำระราคา
สินทรัพย์

จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัทฯ

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก SPM มีผลขาดทุนสุทธิ

1,526.25 x 100
18,592.98

ร้อยละ 8.21

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์
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2) การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
หลักเกณฑ์
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (Net
tangible asset –
NTA)
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจาก
การดำเนินงาน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่
ออกเพื่อชำระราคา
สินทรัพย์

สูตรคำนวณ

การคำนวณ (ล้านบาท)

ขนาดรายการ

NTA ของ BGE x สัดส่วนที่จำหน่ายไป
NTA ของบริษัทฯ

2,062.92 x 7.35%
4,260.02

ร้อยละ 3.56

กำไรสุทธิของ SPM x สัดส่วนทีจ่ ำหน่ายไป
กำไรสุทธิของบริษัทฯ

39.5 x 7.35%
586.42

ร้อยละ 0.50

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

338.35 x 100
18,592.98

ร้อยละ 1.82

จำนวนหุ้นทีอ่ อกเพือ่ ชำระค่าสินทรัพย์
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและชำระแล้วของบริษัทฯ

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไป
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการจำหน่ายไปรวม
ขนาดรายการ
ขนาด
2 รายการ
6 เดือนย้อนหลัง รายการรวม
ร้อยละ 14.59
ร้อยละ 14.59
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 0.50
ร้อยละ 10.03
ร้อยละ 10.03
ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

2.4.3 รายการจำหน่ายไปหรือรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน
วันที่เข้าทำรายการ

รายการ

NTA

13 พฤษภาคม 2564/1

การเข้าลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วที่
2 ของโรงงานราชบุ ร ี โดย บริ ษั ท
ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
/1
การเข้าลงทุนซ่อมแซมเตาหลอมแก้ว
13 พฤษภาคม 2564
แบบเย็น (Cold Repair) ของโรงงาน
ปราจีนบุรี โดยบริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด
/2
การเข้ า ลงทุ น ขยายกำลั ง การผลิ ต
11 สิงหาคม 2564
สำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มถุงบรรจุภัณฑ์
ชนิดอ่อน โดยบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด
รวมขนาดรายการตามเกณฑ์

-

ขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิง่ ตอบ
กำไรสุทธิ
แทน
ร้อยละ 8.89
-

มูลค่าหุ้น
-

ร้อยละ 5.06
-

-

ร้อยละ 0.95

-

-

-

-

ร้อยละ 14.90

-

หมายเหตุ: /1 บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง
การได้มาซึ่งสินทรัพย์
/2 บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดของการเข้าทำรายการ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์

2-7 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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2.4.4 การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการ
1. รายการที่เข้าทำกับ BGE
1.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ในสัดส่วนร้อยละ 100.001/
1.2 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 27.272/
1.3 การที่ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE
- ต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืม3/
2. รายการที่เข้าทำกับ BG
การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 7.354/
รวม

มูลค่าของการเข้าทำรายการ

คิดเป็นร้อยละของ NTA

2,851.42 ล้านบาท
1,526.25 ล้านบาท
1,256.25 ล้านบาท

ร้อยละ 66.93
ร้อยละ 35.83
ร้อยละ 29.49

68.92 ล้านบาท

ร้อยละ 1.62

338.35 ล้านบาท

ร้อยละ 7.94

3,189.77 ล้านบาท

ร้อยละ 74.88

หมายเหตุ: 1/ การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็น 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คำนวณจาก
มูลค่าชำระราคาค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำ
รายการแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 270.00 ล้านบาท
2/ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 27.27 คำนวณจากการที่บริษัทฯ จะได้รับการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด
27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท เป็นมูลค่ารวม 1,256.25 ล้านบาท
3/ ในวันที่พิจารณาเข้าทำรายการ SPM ยังมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท
ฯ โดยคำนวณเฉพาะค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตลอดระยะเวลารับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งคำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ
18 ปี นับจากวัน COD)
4/ การจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE ในสัดส่วนร้อยละ 7.35 คำนวณจากการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50
บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE เป็นมูลค่ารวมมูลค่ารวม 338.35 ล้านบาท

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
2.5.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM
บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียน
ทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท โดย SPM มีสินทรัพย์รวม 732.47 ล้านบาท และ
มีทรัพย์สินสุทธิ 470.01 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน
7,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
27,500,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท
1)

ข้อมูลทั่วไปของ SPM
ชื่อบริษัท

บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (SPM)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company)

เลขทะเบียน
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

0105557003061
8 มกราคม 2557
500,000,000.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 50,000,000 หุ้น
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

2)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ SPM
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ SPM ก่อนเข้าทำรายการ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

2

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการ

3

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการ

4

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

กรรมการ

ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ SPM หลังเข้าทำรายการ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

2

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการ

3

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

กรรมการ

3)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPM
ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPM ก่อนเข้าทำรายการ
ลำดับ

1
2
3
รวม

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
49,999,998
1
1
50,000,000

มูลค่าของจำนวนหุ้น
(บาท)
499,999,980.00
10.00
10.00
500,000,000.00

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPM หลังเข้าทำรายการ
ลำดับ
1
2
3
รวม

4)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
49,999,998
1
1
50,000,000

มูลค่าของจำนวนหุ้น
(บาท)
499,999,980.00
10.00
10.00
500,000,000.00

ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด (SPM) จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมด รวมถึง การรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ SPM ซึ่งเป็นหนี้คงค้างเพื่อบริษัท Phu
Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ประมาณ 730.00 ล้านบาท ในราคาซื้อขายรวมกัน
ทั้งสิ้น 1,393.00 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ SPM มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย SPM มีโครงสร้างการ
ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ SPM ก่อนเข้าทำรายการจำหน่ายไป

ปัจจุบัน SPM ถือหุ้นร้อยละ 67.00 หรือเท่ากับ 5,239,400 หุ้นจากหุ้นทั้งหมด 7,820,000 หุ้นในบริษัท Phu
Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Communication & System Solution Public Company
Limited ร้อยละ 25.00 Nam Viet Hung Investment Corporation ร้อยละ 5.00 และ นาย Nguyen Xuan
Quy ร้อยละ 3.00 โดย PKS ประกอบกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ Xuan Tho 1 (“โครงการ XT 1”) และโครงการ Xuan Tho 2 (“โครงการ XT 2”) มีขนาดกำลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 99.22 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งโครงการ XT 1
และโครงการ XT 2 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ PKS ณ ปัจจุบนั
โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

XT 1

โรงผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Farm)

Vietnam Electricity
(EVN)

XT 2

อายุสัญญา
PPA

วันที่เริ่มต้น
COD

Installed Capacity
(MWp)

ราคาขาย
(ดอลลาร์สหรัฐ/ kwp)

20 ปี

11 มิถนุ ายน 2562

49.61

0.0935

20 ปี

11 มิถนุ ายน 2562

49.61

0.0935

โดยข้อมูลรายละเอียด (ยี่ห้อ คุณสมบัติ อายุการใช้งาน) ของ แผงโซล่าเซลล์ และ Inverter ของโครงการ PKS
มีดังนี้
ตารางสรุปข้อมูลทางเทคนิค (Specifications) ของแผงโซล่าเซลล์ และ Inverter
ข้อมูล

ยี่ห้อ

คุณสมบัติ

รายละเอียด

แผงโซล่า

GCL ขนาด 375W

Monocrystalline

อายุการใช้งาน 25 ปี

Inverter

TMEIT (TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC
INDUSTRIAL SYSTEM) ขนาด2,550kVA

Inverter central

มีการรับประกัน 5 ปี จากผู้ผลิต
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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5)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต

• งบแสดงฐานะการเงินของ SPM ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

30 มิถุนายน 2564

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.59

0.05

0.03

0.00

65.70

8.27

2.19

0.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

23.08

1.89

36.04

4.74

4.15

0.52

5.57

0.76

เงินให้กู้ยืมตั้งบริษัทย่อย

852.77

69.95

-

-

-

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.01

0.00

0.01

0.00

0.02

0.00

0.02

0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

876.45
342.62

71.89
28.11

36.08
724.69

4.74
95.26

69.87
724.69

8.79
91.21

7.78
724.69

1.06
98.94

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

342.62

28.11

724.69

95.26

724.69

91.21

724.69

98.94

1,219.07

100.00

760.77

100.00

794.56

100.00

732.47

100.00

2.90

0.24

0.25

0.03

20.99

2.64

0.69

0.09

1,334.10

109.44

741.68

97.49

40.00

5.03

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

-

-

1.69

0.22

-

-

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.04

0.00

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,337.04

109.68

743.62

97.75

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

-

-

1,337.04

ทุนที่ชำระแล้ว

สินทรัพย์

รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่

-

0.09

0.01

60.99

7.68

0.78

0.11

-

741.68

93.34

261.68

35.73

-

-

741.68

93.34

261.68

35.73

109.68

743.62

97.75

802.67

101.02

262.46

35.83

20.00

1.64

20.00

2.63

20.00

2.52

500.00

68.26

ขาดทุนสะสม

(137.97)

(11.32)

(2.85)

(0.37)

(28.11)

(3.54)

(29.99)

(4.09)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(117.97)

(9.68)

17.15

2.25

(8.11)

(1.02)

470.01

64.17

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,219.07

100.00

760.77

100.00

794.56

100.00

732.47

100.00

รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ SPM ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 2564/1
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

30 มิถุนายน 25641/

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

9.22

48.27

12.09

6.40

-

-

-

-

-

-

174.34

92.25

-

-

3.03

100.00

รายได้อื่น

9.88

51.73

2.56

1.35

0.40

100.00

-

-

รวมรายได้

19.10

100.00

188.992/

100.00

0.40

100.00

3.03

100.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6.17

32.30

26.53

14.04

6.33

1,582.50

0.08

2.64

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้

6.17

32.30

26.53

14.04

6.33

1,582.50

0.08

2.64

12.93

67.70

162.46

85.96

(5.93)

(1,482.50)

2.95

97.36

ต้นทุนทางการเงิน

(15.14)

(79.27)

(15.54)

(8.22)

(19.34)

(4,835.00)

(4.83)

(159.41)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(2.21)

(11.57)

146.92

77.74

(25.27)

(6,317.50)

(1.88)

(62.05)

-

-

(11.80)

(6.24)

-

-

-

-

(2.21)

(11.57)

135.12

71.50

(25.27)

(6,317.50)

(1.88)

(62.05)

รายได้
ดอกเบี้ยรับ
กำไรจากการขายเงินลงทุน

ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
/2 เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ก่อนบริษัทฯ เข้าซื้อ SPM จากผู้ถือหุ้นเดิม SPM ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน Alternative Energies Kabushiki Kaishi ซึ่งเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ EP Group (HK) Company Limited ในเดือนกันยายน 2562 และรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 174.34 ล้านบาท

• งบแสดงฐานะการเงินของ PKS ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/
31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันล้านดอง
สินทรัพย์
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

30 มิถุนายน 25641/

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

-

-

-

-

-

-

3.46

0.15

290.85

80.59

68.43

2.96

64.54

2.79

93.10

4.05

สินทรัพย์การเงินอื่นที่ถกู ตัด
จาหน่าย สุทธิ
ค่าใช้จ่ายระยะสัน้

-

-

-

-

132.99

5.75

132.88

5.77

6.11

1.69

1.36

0.06

16.13

0.70

9.87

0.43

ภาษีและลูกหนีอ้ ื่นจากรัฐ

-

-

21.87

0.94

21.87

0.95

14.41

0.63

2.38

0.66

116.20

5.02

60.93

2.63

79.72

3.46

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

299.34

82.94

207.86

8.98

296.46

12.82

333.44

14.49

สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

-

-

2,095.64

90.51

2,002.72

86.59

1,956.50

85.01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

-

-

11.93

0.52

11.69

0.51

11.56

0.50

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันล้านดอง
สินทรัพย์ถาวรอื่น

พันล้าน
ดอง
61.58

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562

17.06

พันล้าน
ดอง
-

61.58

17.06

360.92

31 ธันวาคม 2563

-

พันล้าน
ดอง
2.00

2,107.57

91.02

100.00

2,315.43

0.43

0.12

0.08

30 มิถุนายน 25641/

0.09

พันล้าน
ดอง
-

2,016.41

87.18

1,968.06

85.51

100.00

2,312.87

100.00

2,301.50

100.00

42.44

1.83

23.52

1.02

30.03

1.30

0.02

6.72

0.29

4.36

0.19

0.01

0.00

-

-

0.50

0.02

0.20

0.01

0.15

0.01

0.05

0.01

6.71

0.29

1.76

0.08

0.60

0.03

-

-

300.35

12.97

119.28

5.16

118.93

5.17

0.56

0.16

356.72

15.41

149.12

6.45

149.72

6.51

หนี้สินและเงินกู้ไม่หมุนเวียน

-

-

1,134.10

48.98

1,230.56

53.20

1,167.38

50.72

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

-

-

1,134.10

48.98

1,230.56

53.20

1,167.38

50.72

0.56

0.16

1,490.82

64.39

1,379.68

59.65

1,317.10

57.23

ทุนที่ชำระแล้ว

361.73

100.22

782.00

33.77

782.00

33.81

782.00

33.98

กำไรสะสม

(1.37)

(0.38)

42.61

1.84

151.19

6.54

202.41

8.79

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

360.36

99.84

824.61

35.61

933.19

40.35

984.41

42.77

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

360.92

100.00

2,315.43

100.00

2,312.87

100.00

2,301.51

100.00

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ
-

หนิ้สิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ภาษีและภาระผูกพันด้านภาษี
ต่อรัฐ
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
รายจ่ายค้างจ่าย
หนี้สินและเงินกู้หมุนเวียน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ PKS ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/
31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันล้านดอง

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

30 มิถุนายน 25641/

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

พันล้าน
ดอง

ร้อยละ

รายได้จากการขายไฟฟ้า

-

-

178.90

99.97

338.71

99.53

163.62

96.85

รายได้จากดอกเบี้ย

-

-

0.06

0.03

1.60

0.47

5.32

3.15

รวมรายได้

-

-

178.96

100.00

340.31

100.00

168.94

100.00

-

-

(79.89)

(44.64)

(152.57)

(44.83)

(78.81)

(46.65)

0.38

-

1.76

0.98

3.17

0.93

4.10

2.43

รายได้

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายไฟฟ้า
กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน สุทธิ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

31 ธันวาคม 2561
หน่วย : พันล้านดอง

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562

ดอกเบี้ยจ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน

(0.19)

-

(0.88)

(0.49)

(1.30)

(0.38)

(0.76)

(0.45)

ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น

(0.47)

-

(8.64)

(4.83)

(19.76)

(5.81)

(15.29)

(9.05)

รวมค่าใช้จ่าย
กำไรสุทธิอื่นจากการไม่รับรู้
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่การเงิน

(0.77)

-

(134.98)

(75.42)

(231.75)

(68.10)

(117.72)

(69.68)

-

-

-

-

0.02

0.01

-

-

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(0.77)

-

43.98

24.58

108.58

31.91

51.22

30.32

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.77)

-

43.98

24.58

108.58

31.91

51.22

30.32

กำไรสุทธิสำหรับปี

ร้อยละ

(26.45)

พันล้าน
ดอง
(61.29)

30 มิถุนายน 25641/

พันล้าน
ดอง
(0.49)

ภาษีเงินได้

-

พันล้าน
ดอง
(47.33)

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

(18.01)

พันล้าน
ดอง
(26.96)

(15.96)

ร้อยละ

ร้อยละ

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

2.5.2 การได้มาและจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE และการที่ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE
1)

ข้อมูลทั่วไปของ BGE

ชื่อบริษัท

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (“BGE”)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประเภทธุรกิจ

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการในปัจจุบัน

เลขทะเบียน
วันจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน

0135560011460
26 พฤษภาคม 2560
2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 20,000,000 หุ้น

2)

คณะกรรมการของ BGE
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการของ BGE ก่อนเข้าทำรายการ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ

2

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการ

3

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

กรรมการ

4

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภกั ดี

กรรมการ

5

นายปิยศักดิ์ ภูมจิ ิตร

กรรมการ

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

2-14 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

3)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ BGE
ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BGE ก่อนเข้าทำรายการ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

มูลค่าของจำนวนหุ้น
(บาท)

19,999,997

1,999,999,700.00

1

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

2

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

1

100.00

3

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

1

100.000

4

นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์

1

100.00

20,000,000

2,000,000,000.00

รวม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของ BGE หลังเข้าทำรายการ
ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

มูลค่าของจำนวนหุ้น
(บาท)

1

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

22,019,998

2,201,999,800.00

2

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

5,480,000

548,000,000.00

3

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

1

100.00

4

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

1

100.00

27,500,000

2,750,000,000.00

รวม

4)

จำนวนหุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)

ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด หรือ BGE เป็นบริษัทย่อยของ BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก่อตั้งใน
เดือนพฤษภาคม ปี 2560 ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งหวังนำพลังงานเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
แก้วมาใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนโยบายแรกเริ่มของกลุ่มมองให้ BGE เป็นธุรกิจสนับสนุน ซึ่งมุ่งเน้น
การสนับสนุนโรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัทในกลุ่มเป็นหลัก โดยจุดเริ่มต้นมาจากโครงการผลิตไอน้ำจาก
พลังงานความร้อนทิ้ง ณ บีจีซี ขอนแก่น กล๊าส เมื่อปี 2553 ด้วยกำลังการผลิต 40,000.00 ตันไอน้ำต่อปี ต่อมาปี
2557 ได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ บีจีซี ขอนแก่นกล๊าส ด้วยกำลังการผลิต 0.60 เมกะวัตต์ และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ บีจีซี อยุธยากล๊าส กำลังการผลิต 2.20 เมกะวัตต์ในปีเดียวกัน เพื่อนำ
พลังงานที่ได้มาใช้ภายในโรงงานและจำหน่ายสู่ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่ง เสริมและ
สนับสนุนการนำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีความประสงค์ให้ BGE เป็น
บริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจพลังงานเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว BGE
ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 15 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1)
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE
จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 18.78 เมกะวัตต์ (2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามผ่านการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ใน MY SON 1 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON
1") และ MY SON 2 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 2") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้ถือหุ้นอื่นประกอบด้วย Vu Thi Thu Hang ร้อยละ 10.00 และ BB Power
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

Holdings JSC ร้อยละ 20.00 ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึ่งเริ่มต้น
จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าให้กับ EVN เป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110.00 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.776 เม
กะวัตต์) และ (3) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมี
กำลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 75.00 ในบริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ BGE ในประเทศไทย และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้แก่ บริษัท เอ็นซิส เพาเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25.00 โดย BGE มี
โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของ BGE ก่อนเข้าทำรายการได้มา

การได้มาของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 4 บริษัท ได้แก่ BGE และรวมถึงอีก 3 บริษัทย่อยของ BGE ได้แก่ BGES, MY
SON 1 และ MY SON 2 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุรายละเอียดของแต่ละบริษัทตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจดังนี้
บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด (BGE)
BGE มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย
BGE จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 18.78 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทอี่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE
อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

กรกฎาคม 2561

4.85

1.80%

ธันวาคม 2563

0.12

บริษัท ปราจีนบุรี
กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

25

กุมภาพันธ์ 2562

0.70

1.80%

บริษัท ปราจีนบุรี
กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

25

พฤศจิกายน
2562

1.00

1.80%

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

10

พฤษภาคม 2562

1.99

1.80%

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

25

สิงหาคม 2562

1.50

1.80%

โครงการ

ประเภทโครงการ

คูส่ ัญญา

AGI Phase 1-1

พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนทุ่นลอยน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา

AGI Phase 1-2
PGI Solar
Floating
PGI Solar
Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด
บริษัท ราชบุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

10

พฤษภาคม 2563

2.50

1.80%

10

พฤษภาคม 2563

0.80

5.00%

10

ธันวาคม 2563

1.99

0.05%

พลังงานแสงอาทิตย์แบบบน
หลังคาและติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

มกราคม 2565

2.50

1.80%

PTI Phase 1

พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

มกราคม 2565

0.24

1.80%

PTI Phase 2

พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

เมษายน 2565

0.70

1.80%

โครงการ

ประเภทโครงการ

คูส่ ัญญา

AGI WH 9-10

พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบบนหลังคา

AGI Phase4

BGP AY-2
RBI WH 2-3

หมายเหตุ : 1/ สัญญา PPA จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั ้ ง นี้ BGE มี ท ั ้ ง หมด 11 โครงการ ซึ ่ ง ได้ จ ำหน่ า ยไฟฟ้ า ให้ ล ู ก ค้ า อุ ต สาหกรรมและบริ ษ ั ท ในเครื อ ได้ แ ก่
บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นต้น โดยค่าไฟฟ้าคำนวณจากอัตราตาม
ประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหักส่วนลดเท่ากับร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 5.00 ของอัตรา
ค่าไฟฟ้าคงที่ ขึ้นอยู่กับสัญญาของแต่ละโครงการ
โดยข้อมูลรายละเอียด (ยี่ห้อ คุณสมบัติ อายุการใช้งาน) ของ แผงโซล่าเซลล์ และ Inverter ของโครงการ BGE มีดังนี้
ตารางสรุปข้อมูลทางเทคนิค (Specifications) ของแผงโซล่าเซลล์ และ Inverter
ข้อมูล
แผงโซล่า

ยี่ห้อ
ยีห้อ GCL, Trina

Inverter

ยีห้อ ABB

คุณสมบัติ
2018-2019 Polycrystalline
2020-2021 Monocrystalline
Staring Inverter ขนาด 50, 100, 120 kW

รายละเอียด
อายุการใช้งาน 25 ปี
มีการรับประกัน 12 ปี จากผู้ผลิต

บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES")
BGES ประกอบธุรกิจประเภท ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ โดยให้บริการด้าน การผลิตและการส่ง
ไฟฟ้า ปัจจุบัน BGES มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) 1 โครงการ และ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) อีก
จำนวน 1 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้น 2 โครงการดังกล่าง โดยผ่านการถือ
หุ้นร้อยละ 75.00 หรือเท่ากับ 524,647 หุ้นจากทั้งหมด 700,000 หุ้น ใน บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด ("BGES") โดย 2
โครงการที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน BGES มีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทอี่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGES
โครงการ

อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

KBI

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

25

WHR/ORC
KBI

โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนเหลือทิ้ง
ด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน

บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

20

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

พฤษภาคม
2562

2.02

ร้อยละ 12.00 จากปี
62-64 และร้อยละ
7.00 จากปี 66-83

มกราคม
2565

1.80

ร้อยละ 12.00 จากปี
63-65 และร้อยละ
7.00 จากปี 66-83

COD

หมายเหตุ : 1/ สัญญา PPA จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ BGES มีทั้งหมด 2 โครงการ ซึ่งได้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด โดยค่าไฟฟ้า
คำนวณจากอัตราตามประกาศอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และหักกับส่วนลดจากอัตราค่าไฟฟ้า
คงที่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.00 ใน 2 ปีแรกที่เริ่มขาย และร้อยละ 7.00 ในปีถัด ๆ ไป ตามที่ระบุในสัญญาของแต่ละ
โครงการ โดยข้อมูลรายละเอียด (ยี่ห้อ คุณสมบัติ อายุการใช้งาน) ของ แผงโซล่าเซลล์ และ Inverter ของโครงการ
BGES มีดังนี้
ตารางสรุปข้อมูลทางเทคนิค (Specifications) ของแผงโซล่าเซลล์ และ Inverter
ข้อมูล

ยี่ห้อ

คุณสมบัติ

รายละเอียด

แผงโซล่า

Jinko Solar

2018-2019 Polycrystalline

อายุการใช้งาน 25 ปี

Inverter

Solar Edge

Staring Inverter ขนาด 82.8 kW

มีการรับประกัน 12 ปี จากผู้ผลิต

MY SON 1 และ MY SON 2
MY SON 1 Solar Power Joint Stock Company ("MY SON 1") แ ล ะ MY SON 2 Solar Power Joint Stock
Company ("MY SON 2") เป็นบริษัทย่อยของ BGE ผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 หรือเท่ากับ 245,000
ล้านหุ้นจาก 350,000 ล้านหุ้น MY SON 1 และ MY SON 2 จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประกอบกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ โครงการ MS2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ EVN เป็นเวลา 20
ปีนับจากวัน COD รวม 110.00 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.78 เมกะวัตต์) ทั้งนี้ 2 บริษัท ดังกล่าวมี
รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เช่น กำลังการผลิต อายุสัญญา และ อัตราค่าไฟที่ขาย เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทอี่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย MY SON 1 และ MY SON 2
อายุสัญญา
PPA (ปี)

วันที่เริ่มต้น
COD

Installed
Capacity
(MWp)

Annual
Output
(mm kWh/ปี)

ราคาขาย
(ดอลลาร์
สหรัฐ/kwp)

โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

MY SON 1

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Farm)

Vietnam
Electricity (EVN)

20

30 มิถุนายน
2563

61.77

94.40

0.094

MY SON 2

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Farm)

Vietnam
Electricity (EVN)

20

30 มิถุนายน
2563

50.00

73.79

0.094

โดยข้อมูลรายละเอียด (ยี่ห้อ คุณสมบัติ อายุการใช้งาน) ของ แผงโซล่าเซลล์ และ Inverter ของโครงการ MY SON 1
และ MY SON 2 มีดังนี้
ตารางสรุปข้อมูลทางเทคนิค (Specifications) ของแผงโซล่าเซลล์ และ Inverter
ข้อมูล

ยี่ห้อ
Jinko ขนาด 385-410W
TMEIT (TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL
SYSTEM) ขนาด2,550kVA

แผงโซล่า
Inverter

5)

คุณสมบัติ
Monocrystalline
Inverter central

รายละเอียด
อายุการใช้งาน 25 ปี
มีการรับประกัน 5 ปี
จากผู้ผลิต

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในอดีต

• งบแสดงฐานะการเงินของ BGE ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8.75

3.36

1.28

0.30

1.97

0.34

1.37

0.06

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

2.19

0.84

4.19

0.98

8.88

1.55

11.80

0.52

งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา

-

-

22.90

5.37

-

-

-

-

เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง

-

-

27.00

6.33

113.00

19.74

-

-

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

2.35

0.90

11.29

2.65

15.03

2.62

0.60

0.03

อากรขาเข้ารอขอคืน

2.66

1.02

1.31

0.31

1.58

0.28

1.22

0.05

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.81

0.31

3.11

0.73

3.09

0.54

1.64

0.07

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

16.76

6.44

71.08

16.67

143.55

25.07

16.63

0.73

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

15.50

5.95

52.97

12.43

52.97

9.25

1,869.87

82.20

228.00

87.59

302.20

70.89

376.03

65.67

388.32

17.07

0.04

0.02

0.05

0.01

0.03

0.01

-

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

243.54

93.56

355.22

83.33

429.03

74.93

2,258.19

99.27

รวมสินทรัพย์

260.30

100.00

426.30

100.00

572.58

100.00

2,274.82

100.00

โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หน่วย : ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

12.60

4.84

19.33

4.53

22.35

3.90

199.00

8.75

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกีย่ วข้อง

4.00

1.54

150.00

35.19

259.00

45.23

11.51

0.51

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

0.05

0.02

0.37

0.09

0.18

0.03

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

16.65

6.40

169.70

39.81

281.53

49.17

210.51

9.25

หนี้สินเงินได้รอตัดบัญชี

0.31

0.12

0.63

0.15

0.94

0.16

1.39

0.06

-

-

3.38

0.79

-

-

-

-

0.31

0.12

4.01

0.94

0.94

0.16

1.39

0.06

16.96

6.52

173.71

40.75

282.47

49.33

211.90

9.32

250.00

96.04

250.00

58.64

250.00

43.66

2,000.00

87.92

(6.66)

(2.56)

2.59

0.61

40.11

7.01

62.92

2.77

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

243.34

93.48

252.59

59.25

290.11

50.67

2,062.92

90.68

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

260.30

100.00

426.30

100.00

572.58

100.00

2,274.82

100.00

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานรอตัด
บัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว
กำไรสะสม

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ BGE ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย

11.77

92.10

40.83

96.07

56.27

43.13

34.81

93.85

รายได้บริการอื่น

1.01

7.90

1.26

2.96

71.72

54.97

2.28

6.15

กำไรจากการขายทรัพย์สิน

-

-

-

-

-

-

-

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

0.41

0.96

2.49

1.91

-

-

รวมรายได้

12.78

100.00

42.50

100.00

130.48

100.00

37.09

100.00

ต้นทุนการขาย

3.61

28.25

10.49

24.68

80.14

61.42

10.34

27.88

ค่าใช้จ่ายในการขาย

0.11

0.86

-

-

-

-

-

-

ค่าใช้จ่ายบริหาร

15.38

120.34

20.19

47.51

5.92

4.54

1.03

2.78

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน
การเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนการเงิน

19.10

149.45

30.68

72.19

86.06

65.96

11.37

30.66

(6.32)

(49.45)

11.82

27.81

44.42

34.04

25.72

69.34

0.02

0.16

2.57

6.05

6.72

5.15

2.91

7.85

ค่าใช้จ่าย
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

31 ธันวาคม 2561

หน่วย : ล้านบาท

ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

(6.34)

(49.61)

9.25

21.76

37.70

28.89

22.81

61.50

-

-

-

-

0.18

0.14

-

-

(6.34)

(49.61)

9.25

21.76

37.52

28.76

22.81

61.50

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

•

งบแสดงฐานะการเงินของ BGES ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

30 มิถุนายน 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.03

12.60

1.6

1.35

2.46

1.25

0.44

0.23

-

-

0.76

0.64

0.75

0.38

0.81

0.41

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

1.59

6.61

1.28

1.08

6.4

3.25

0.93

0.48

อากรขาเข้ารอขอคืน

2.63

10.94

0.77

0.65

2.58

1.31

6.85

3.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

1.02

4.24

1.88

1.58

0.59

0.30

0.07

0.04

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

8.27

34.39

6.29

5.29

12.78

6.48

9.1

4.65

โรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ – สุทธิ

15.78

65.61

112.58

94.71

184.39

93.52

186.45

95.35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

15.78

65.61

112.58

94.71

184.39

93.52

186.45

95.35

รวมสินทรัพย์

24.05

100.00

118.87

100.00

197.17

100.00

195.55

100.00

4.19

17.42

18.63

15.67

7.89

4.00

0.60

0.31

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง

-

-

27.00

22.71

113.00

57.31

116.50

59.58

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

0.30

0.25

0.05

0.03

-

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.19

17.42

45.93

38.64

120.94

61.34

117.10

59.88

-

-

-

-

-

-

-

-

4.19

17.42

45.93

38.64

120.94

61.34

117.10

59.88

ทุนที่ชำระแล้ว

20.00

83.16

70.00

58.89

70.00

35.50

70.00

35.80

กำไร(ขาดทุน)สะสม

(0.14)

(0.58)

2.94

2.47

6.23

3.16

8.45

4.32

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

19.86

82.58

72.94

61.36

76.23

38.66

78.45

40.12

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

24.05

100.00

118.87

100.00

197.17

100.00

195.55

100.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: /1 ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

•

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ BGES ระหว่างปี 2561 – 2563 และครึ่งปี 25641/

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

ร้ อยละ

30 มิถุนายน 2564
ล้านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

รายได้
รายได้จากการขาย

-

-

6.39

100.00

8.17

100.00

4.40

100.00

รวมรายได้

-

-

6.392/

100.00

8.17

100.00

4.40

100.00

-

-

1.50

23.47

1.99

24.36

1.36

30.91

ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.10

-

1.39

21.75

1.87

22.89

0.47

10.68

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้นทุนการเงิน

0.10

-

2.89

45.23

3.86

47.25

1.83

41.59

(0.10)

-

3.50

54.77

4.31

52.75

2.57

58.41

0.04

-

0.42

6.57

1.02

12.48

0.35

7.95

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(0.14)

-

3.08

48.20

3.29

40.27

2.22

50.45

-

-

-

-

-

-

-

-

(0.14)

-

3.08

48.20

3.29

40.27

2.22

50.45

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขาย

ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
2/ BGES เริ่ม COD เดือนพฤษภาคม 2562 ทำให้ BGES มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2561

• งบแสดงฐานะการเงินของ MY SON 1 ระหว่างปี 25621/ – 2563 และครึ่งปี 25642/
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนดอง)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์ระยะยาวที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ถาวรอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้า
ภาษีและภาระผูกพันด้านภาษีต่อรัฐ
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
รายจ่ายค้างจ่าย

31 ธันวำคม 2562
ล้ำนดอง
ร้อยละ

31 ธันวำคม 2563
ล้ำนดอง
ร้อยละ

72.88
402,623.43
925.98
403,622.29
110.45
125,691.52
125,801.97
529,424.26

0.01
76.05
0.00
0.17
76.24
0.02
23.74
23.76
100.00

16,555.36
500.00
349,224.59
1.25
513.38
366,794.58
1,099,498.24
2,431.77
1,101,930.01
1,468,724.59

8,805.48
123.86
164.59
78,786.16

1.66
0.02
0.03
14.88

47,279.32
3,192.50
386.86
21,721.52

30 มิถุนำยน 2564
ล้ำนดอง
ร้อยละ

1.13
201,900.29
0.03
23.78
87,126.17
0.00
10.25
0.03
904.20
24.97 289,940.91
74.86 1,076,492.38
0.17
8328
75.03 1,084,820.38
100.00 1,374,761.29
3.22
0.22
0.03
1.48

11,391.74
46.31

14.69
6.34
0.00
0.07
21.09
78.30
0.61
78.91
100.00
0.83
0.00
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนดอง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ชาระแล้ว
กาไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวำคม 2562
ล้ำนดอง
ร้อยละ
141,545.63
26.74
229,425.72
43.33
0.00
0.00
0.00
0.00
229,425.72
43.33

31 ธันวำคม 2563
ล้ำนดอง
ร้อยละ
62,776.45
4.27
135,356.65
9.22
940,589.95
64.04
940,589.95
64.04
1,075,946.60
73.26

300,000.00
(1.46)
299,998.54
529,424.26

410,000.00
(17,222.01)
392,777.99
1,468,724.59

56.67
0.00
56.67
100.00

30 มิถุนำยน 2564
ล้ำนดอง
ร้อยละ
17424.44
1.27
28,862.49
2.10
941,555.90
68.49
941,555.90
68.49
970,418.39
70.59

27.92
410,000.00
(1.17)
(5657.10)
26.74
404,342.90
100.00 1,374,761.29

29.82
(0.41)
29.41
100.00

หมายเหตุ: 1/ MY SON 1 ไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 เนื่องจากบริษัทเริ่มดำเนินการจัดตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
2/ ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ MY SON 1 ปี 2563 และครึ่งปี 25641/
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้ำนดอง)

31 ธันวำคม 2563
ล้ำนดอง
ร้อยละ

รำยได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้การเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนต้นทุนกำรเงิน
ต้นทุนการเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

30 มิถุนำยน 2564
ล้ำนดอง
ร้อยละ

90,514.31
69.71
0.25
90,584.272/

99.92
0.08
0.00
100.00

106,635.63

99.50

540.46
107,176.09

0.50
100.00

28,258.69
3,747.08
1,251.02
33,256.79
57,327.48
74,548.03
(17,220.55)
(17,220.55)

31.20
4.14
1.38
36.71
63.29
82.30
(19.01)
(19.01)

28,625.16
2,956.79
31,581.95
75,594.14
64,029.22
11,564.92
11,564.92

26.71
2.76
29.47
70.53
59.74
10.79
10.79

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
2/ MY SON 1 เริ่ม COD วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

• งบแสดงฐานะการเงินของ MY SON 2 ระหว่างปี 25621/ – 2563 และครึ่งปี 25642/
หน่วย : ล้านดอง
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
สินทรัพย์ระยะยาวที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ถาวรอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้า
ภาษีและภาระผูกพันด้านภาษีต่อรัฐ
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
รายจ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ชำระแล้ว
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562
ล้านดอง
ร้อยละ
8.98
315,254.76
63.12
315,326.86
111.54
59,153.22
59,264.76
374,591.62

31 ธันวาคม 2563
ล้านดอง
ร้อยละ

0.00
12,875.70
500.00
84.16
229,582.76
0.00
7.23
0.02
279.44
84.18 243,245.13
0.03
928,407.11
15.79
0.00
2,420.97
15.82 930,828.08
100.00 1,174,073.21

477.21
189.71
49,089.04
104,835.66
154,591.62
154,591.62

0.13
0.05
13.10
27.99
41.27
41.27

220,000.00
220,000.00
374,591.62

58.73
350,000.00
10,757.82
58.73
360,757.82
100.00 1,174,073.21

30 มิถุนายน 2564
ล้านดอง
ร้อยละ

1.10
149,192.94
0.04
19.55
64,189.21
0.00
10.3
0.02
1,527.60
20.72 214,920.05
909,437.48
79.08
0.21
7940.37
79.28 917,377.85
100.00 1,132,297.90

53,526.87
1,792.13
361.58
11,102.49
5,954.14
72,737.21
740,578.18
740,578.18
813,315.39

4.56
0.15
0.03
0.95
0.51
6.20
63.08
63.08
69.27

13.18
5.67
0.00
0.13
18.98
80.32
0.70
81.02
100.00

6,850.60
30.50
12,456.11
19,337.21
741,245.60
741,245.60
760,582.81

0.61
0.00
1.10
1.71
65.46
65.46
67.17

29.81
350,000.00
0.92
21,715.09
30.73
371,715.09
100.00 1,132,297.90

30.91
1.92
32.83
100.00

หมายเหตุ: 1/ MY SON 2 ไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561 เนื่องจากบริษัทเริ่มดำเนินการจัดตั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
2/ ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564

• งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ MY SON 2 ปี 2563 และครึ่งปี 25641/
หน่วย : ล้านดอง
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้การเงิน
รายได้อื่น

31 ธันวาคม 2563
ล้านดอง
ร้อยละ
74,525.59
1,277.84
-

98.31
1.69
-

30 มิถุนายน 2564
ล้านดอง
ร้อยละ
87,358.92
407.86

99.54
0.46
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หน่วย : ล้านดอง
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการขายและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนการเงิน
ต้นทุนการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิสำหรับปี

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2563
ล้านดอง
ร้อยละ
100.00
75,803.432/
23,481.11
5,527.87
184.73
29,193.71
46,609.72
35,851.90
10,757.82
10,757.82

30.98
7.29
0.24
38.51
61.49
47.30
14.19
14.19

30 มิถุนายน 2564
ล้านดอง
ร้อยละ
87,766.78
100.00
24,427.49
1,927.36
26,354.85
61,411.93
50,454.67
10,957.26
10,957.26

27.83
2.20
30.03
69.97
57.49
12.48
12.48

หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) ปี 2564
2/ MY SON 2 เริ่ม COD วันที่ 29 มิถุนายน 2563

6)

ภาวะตลาดและภาพรวมอุตสาหกรรม

6.1) ภาวะตลาดและภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามข้อมูลรายงาน Electricity Regulation in Vietnam ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดย Thomson Reuters
อุตสาหกรรมพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามถูกควบคุมโดยรัฐบาลเป็นหลัก โดยมีรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้า Vietnam Electricity (“EVN”) เป็นผู้ผูกขาดการขนส่งไฟฟ้า การจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบการขายส่ง
และการขายปลีก และการตั้งกฎระเบียบ
ผู้ผลิตไฟฟ้า
ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วย (1) EVN และบริษัทในเครือ (2) ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระ (Independent power producers : IPPs) (3) บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน หรือ บริษัทผลิตไฟฟ้ากึ่งเอกชน
(4) โครงการ Build-operate-transfer (BOT) โดยที่ร้อยละ 75.00 ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในสาธารณรัฐ
สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามมาจาก (1) EVN (2) Vietnam Oil and Gas Group (“PVN”) (3) Vietnam National
Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited (“Vinacomin”) โดย PVN และ Vinacomin เป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่าย
พลั ง งานที ่ ผ ลิ ต จะถู ก เชื ่ อ มต่ อ และส่ ง ผ่ า น National Load Dispatch Centre (“NLDC”) และ National
Power Transmission Corporation (“NPTC”) ผ่านสาย 500 กิโลโวลต์ 220 กิโลโวลต์ และ 110 กิโลโวลต์
ไปยัง Electricity Purchase and Trading Corporation (“EPTC”) ซึ่งขายไฟให้ กับ Power Corporations
(“PCs”) ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย (1) Northern Power Corporation (NPC) (2) Central Power Corporation
(CPC) (3) Southern Power Corporation (SPC) (4) Hanoi Power Corporation (HPC) (5) Ho Chi Minh
City Power Corporation (HCMPC) (ข้อมูลจากรายงาน Establishing the Vietnam Wholesale Electricity
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

Market ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดย Ricardo Energy & Environment) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ย่อย ทั้งนี้ EVN เป็นเจ้าของและควบคุม NLDC, NPTC, EPTC และ PCs แต่เพียงเจ้าเดียว
แผนภาพแสดงการจัดการกิจการไฟฟ้าของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ปี 2561

ที่มา : World Bank

อุปทาน
ทั้งนี้ จากข้อมูลรายงานของ EVN การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ EVN ในปี 2562 สูงถึง 231.10 เทราวัตต์ชั่วโมง
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.85 เมื่อเทียบกับปี 2561) ในปี 2563 EVN วางแผนที่จะผลิตและซื้อ 251.62 เทราวัตต์ชั่วโมง
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.90 เมื่อเทียบกับปี 2562)

ที่มา : The U.S. Energy Information Administration (EIA)

อุปสงค์
ในขณะเดียวกัน การเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจะส่งผลให้อุปสงค์ของพลังงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.00
ต่อปี ในช่วงปี 2564 – 2573 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 265.00 – 278.00 เทราวัตต์ชั่วโมง ในปี 2563 เป็น
572.00 – 632.00 เทราวัตต์ชั่วโมง ในปี 2573 (อ้างอิงจากข้อมูลรายงาน Renewables in Vietnam : Current
Opportunities and Future Outlook ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย Vietnam Briefing)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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วัตถุประสงค์นโยบายรัฐบาล
ในปี 2562 รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติสำหรับช่วงปี 2564 – 2573
และวิสัยทัศน์ถึงปี 2588 (“PDP 8”) แผนดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดในการพัฒนาไฟฟ้าโดยเฉพาะวิสาหกิจเอกชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
หมุนเวียน ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ สำหรับพลังงานหมุนเวียนภายใต้แผน PDP 8 คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 18.64
กิกะวัตต์ และกำลังการผลิตพลังงานลมเป็น 18.01 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 จาก 16.64 กิกะวัตต์ และ 0.63
กิกะวัตต์ ในปี 2563 ตามลำดับ

ที่มา : แผนการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาติ PDP 8 ฉบับร่าง 3

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีการเติบโตของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่รวดเร็ว โดยมีกำลังการผลิต 86.00
เมกะวัตต์ ในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเป็น 4,750.00 เมกะวัตต์ ในปี 2562 ซึ่งเป็นกำลังการผลิตพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ที่สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นใน Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
โดยในปี 2563 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 16,500.00 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการ
ผลิตไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 10.60 เทราวัตต์ชั่วโมง หรือคิดเป็นร้อยละ 4.00 ของพลังงาน
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ไฟฟ้าทั้งหมด โดยพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) มีส่วนสนับสนุนประมาณร้อยละ 48.00
ของกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายในสิ้นปี 2563 การเติบโต
ดังกล่าวมีปัจจัยสนับสนุนมาจากมาตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Feed-in tariffs
:”FiT”) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มดำเนินการก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถขายไฟฟ้าให้กับ
EVN และบริษัทในเครือได้ในราคา 93.50 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ชั่วโมง เป็นเวลา 20 ปี ในขณะที่ในปี 2563
นายกรัฐมนตรีได้ออกมติลดอัตรา FiT เป็น 83.80 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ชั่วโมง สำหรับ โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop Projects) 70.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกะวัตต์ชั่วโมง สำหรับ
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน (Ground-mounted Solar Projects) และ 76.90 ดอลลาร์สหรัฐ/เม
กะวัตต์ชั่วโมง สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar Projects) โดย
โครงการที่เข้าสู่เชิงพาณิชย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสิทธิสำหรับมาตราการส่งเสริมการรับซื้อไฟที่ได้
กล่าวข้างต้น ซึ่งครอบคลุมการผลิตไฟฟ้าในช่วง 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการส่งเสริมการรับซื้อ
ไฟเพิ่มเติม สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 (อ้างอิงข้อมูลจากรายงาน
Vietnam’s Solar Power Boom ลงวั น ที ่ 11 มี น าคม 2564 โดย Institute of Southeast Asian Studies
(ISEAS))
6.2) ภาวะตลาดและภาพรวมอุตสาหกรรมพลังงานประเทศไทย
ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักเพื่อการพาณิชย์ของประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) และผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จำหน่ายไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจากการผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและประเทศ
เพื่อนบ้านให้แก่รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”)
โดย กฟน. และ กฟภ. เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศ โดยเป็นเจ้าของเครือข่ายระบบจัดจำหน่ายไฟฟ้าในเขตให้บริการของตน กฟผ. นับเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าแบบ
ขายส่งหลักของประเทศ แม้ว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
โดยตรงด้วยก็ตาม นอกจากนี้ กฟผ. ยังเป็นผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการดูแลรักษา
และพัฒนาโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ (National Transmission Grid) ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้าแบ่งออกได้
ดังนี้ กฟผ. จำนวน 16,037.32 เมกะวัตต์ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent
Power Producer Program – “IPP”) จำนวน 14,873.50 เมกะวั ต ต์ ผู ้ ผ ลิ ตไฟฟ้ า รายเล็ ก (Small Power
Producer Program – “SPP”) จำนวน 9,470.95 เมกะวัตต์ ผู้ผลิตจากต่างประเทศ จำนวน 5,720.60 เมกะ
วัตต์ และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) คือผู้ผลิตไฟฟ้าทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
ทั่วไปที่มีการจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟน. และ กฟภ. โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีกำลังผลิตทั้งประเทศทัง้ สิน้
46,102.37 เมกะวัตต์ ไม่นับรวมกำลังผลิตจาก VSPP และมีสัดส่วนประเภทเชื้อเพลิง ที่ใช้ในการผลิตด้าน
พลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2564 ดังนี้ (1) ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 58.59 (2) ถ่านหิน (รวมลิกไนต์) ร้อยละ
23.05 (3) พลังงานหมุนเวียน (พลังงานน้ำ และอื่น ๆ) ร้อยละ 17.11 (4) น้ำมันเตาร้อยละ 0.28 (5) น้ำมันดีเซล
ร้อยละ 0.09 (6) อื่น ๆ (สปป.ลาว มาเลเซีย และลำตะคองชลภาวัฒนา) ร้อยละ 0.88 (ที่มา: กฟผ.)
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ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย
จากบทความแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564 – 2566 : ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปี 2564 – 2566 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขึ้นตาม
ความต้องการใช้ที่มีทิศทางเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ และด้านอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐ
ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan: PDP) ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
ประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.80 – 3.80 ต่อปี ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อย
เป็นค่อยไปหนุนความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนยังเติบโตต่อเนื่อง จากมาตรการ Work from home เป็นระยะ โดยเฉพาะในปี 2564 นี้
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ทั้งนี้ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (“PDP 2561 Rev.
1”) เอื้อให้ภาคเอกชนขยายกำลังการผลิตและเพิ่มการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญคือ
•

การกำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่ 56,431.00 เมกะวัตต์ ได้แก่ (1) กำหนดสัดส่วนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่ระดับเดิม ร้อยละ 53.00 ของปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2580 (2) ปรับ
เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเป็น ร้อยละ 21.00 จากเดิมร้อยละ 20.00 และ
(3) ปรับลดสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ร้อยละ 11.00 จากเดิมร้อยละ 12.00

•

PDP 2561 Revision 1 และแผนพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานทางเลื อ ก (“AEDP 2561”) เอื้ อ
ประโยชน์ต่อการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่ผลิตโดยภาคเอกชนจำนวน 18,696.00 เมกะวัตต์ภายในปี 2580 แบ่งเป็น (1) โรงไฟฟ้าตาม
นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ 520.00 เมกะวัตต์ ปี 2565–2567 กำหนดให้ภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ขยะรวม 400.00 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐภาคใต้รวม 120.00 เมกะวัตต์ และ (2) โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนตามแผน AEDP 2561 กำลังการผลิตรวม 18,176.00 เมกะวัตต์ (ปี 2563-2567 รับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงาน และ Solar hybrid รวม 1,933.00 เมกะวัตต์ และปี 2565-2567 รับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานลม 270.00 เมกะวัตต์)
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ปี 2567 เป็นต้นไป ประมาณการค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.64 บาทต่อหน่วย จากแผนเดิมที่
3.58 บาทต่อหน่วย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งรัฐกำหนดราคารับซื้อ
เบื้องต้นที่อัตรา 3.00 – 5.00 บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
มากขึ้น และมีอัตราค่าไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดปี 2580 อยู่ที่ 3.72 บาทต่อหน่วย

มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่ารวมของขนาดรายการทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 1,933.52 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
2.6.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้น SPM
มูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นจด
ทะเบียนทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,256.25 ล้านบาทและ
สำหรับเงินกู้ยืมของ SPM จำนวน 270.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นจากการกู้ยืมคงเหลือ ณ ไตรมาสที่ 2 ปี
2564 จำนวน 262.00 ล้านบาทและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้นที่ SPM
มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 8.00 ล้านบาท รวมมูลค่ารายการทั้งหมดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,526.25 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้นเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น
โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมมูลค่า
หุ้นสามัญของ BGE ที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท
2.6.2 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้น BGE
สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของ
เงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผล
บริษัทฯ จึงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้น BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ได้มาจากการ
จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM ทั้งหมด 7,500,00 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดรวมถึง
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หุ้นออกใหม่ 27,500,000 หุ้นของ BGE โดยจะจำหน่ายไปที่ราคาหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE
ที่จะได้รับจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการเป็นจำนวนเงินประมาณ 338.35 ล้านบาท
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93 ทั้งนี้
บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกรรมรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ SPM และหุ้นสามัญของ BGE ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
2.6.3 ธุรกรรมเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
เมื่อบริษัทฯ จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM ให้ BGE บริษัทฯ จะไม่มีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของ SPM อีกต่อไป ดังนั้น
SPM จะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) จาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของ
บริษัทฯ และจะมีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของ SPM แทนบริษัทฯ หลังการเข้าทำรายการเสร็จสิ้น โดย SPM จะเข้าทำ
สัญญากู้ยืมเงิน ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมคงเหลือจำนวน 262.00 ล้านบาท และ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้นที่มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 8.00 ล้านบาทให้
แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้น SPM และ BGE ข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะ
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.40 และในกรณีที่ SPM
พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญา
คงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2582 การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมีต้นทุน
ทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท ดังนั้น ธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE จึงมีมูลค่าการ
เข้าทำรายเท่ากับ 338.92 ล้านบาท
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป
2.7.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หุ้น SPM
บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียน
ทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท โดย SPM มีสินทรัพย์รวม 732.47 ล้านบาท และ
มีทรัพย์สินสุทธิ 470.01 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน
7,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดรวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
27,500,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท โดย BGE มีสินทรัพย์รวม 2,274.82 ล้านบาท และมี
ทรัพย์สินสุทธิ 2,062.92 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2.7.2 ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE
หุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 27,500,000 หุ้น โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท โดย BGE มีสินทรัพย์รวม
2,274.82 ล้านบาท และมีทรัพย์สินสุทธิ 2,062.92 ล้านบาท วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE บริษัทฯ จะมีสัดส่วนใน BGE สุทธิร้อยละ 19.93
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เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
2.8.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM
บริษัทฯ กำหนดราคาขายหุ้นสามัญของ SPM รวมจำนวน 1,256.25 ล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ใน
การกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน ได้พิจารณาการประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่
ยอมรับทั่วไป ทั้ง 2 วิธีได้แก่
1) วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach)
1.1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
1.2) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EV per EBITDA)
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
โดยในการประเมินมูลค่าของกิจการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow
Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็นหลัก โดยมีมูลค่าการเข้าทำ
รายการจำนวน 1,256.25 ล้านบาท ซึ่งราคาที่บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญของ SPM เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงของมูลค่า
ยุติธรรมและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง
2.8.2 การได้มาและจำหน่ายหุ้นสามัญใน BGE
บริษัทฯ กำหนดราคาได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น ที่ราคา 167.50 บาทต่อหุ้น (รวม 1,256.25
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาในการจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM) และราคาจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000
หุ้นที่ราคา 167.50 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเท่ากับราคาในการได้ม าซึ่งหุ้น BGE) รวมจำนวน 338.35 ล้านบาท ซึ่งราคาหุ้น
สามัญของ BGE ที่ 167.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ BGE รวมจำนวน 3,350.00 ล้านบาท ทั้งนี้ เกณฑ์ในการ
พิจารณาเพื่อใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน ได้พิจารณาโดยการประเมินจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้ง 2 วิธีได้แก่
1) วิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach)
1.1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio Approach)
1.2) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EV per EBITDA)
2) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
โดยในการประเมินมูลค่าของหุ้น BGE ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow Approach) และวิธีประเมินมูลค่าโดยวิธีสัมพันธ์ (Relative Method Approach) เป็นหลัก โดยมูลค่าการเข้า
ทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 1,256.25 ล้านบาท และมูลค่าการเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน
338.35 ล้านบาท อ้างอิงจากมูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ที่ 167.50 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของ BGE รวมจำนวน
3,350.00 ล้านบาท) ซึ่งราคาที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญและจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงของ
มูลค่ายุติธรรมและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทเทียบเคียง

2-33 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 608.35 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น (1) เงินที่ได้รับจาก
การทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น BGE เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท และ (2) จากการได้รับชำระเงินกู้ยืมเดิม และประมาณการ
ดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ จำนวนประมาณ 270.00 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวีย นในการประกอบ
ธุรกิจหลัก และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ
ความสำเร็จในการเข้าทำรายการขึ้นกับเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการ
จำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
2) BGE ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3) ได้รับความยินยอมหรือความเห็นชอบในการโอนหุ้นและเรื่องอื่น ๆ จากภาครัฐ หน่วยงาน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทย และในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในการนี ้ คณะกรรมการของบริ ษ ั ท ได้ ม ี ม ติ อ นุ ม ั ต ิ ใ ห้ น ำเสนอต่ อ ที ่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ครั ้ งที ่ 1/2564 ของบริ ษ ั ท ฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการข้างต้น
กำหนดการในการเข้าทำรายการ
การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE (อันเกิดจากการที่บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM เป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BGE แทนเงินสด) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไป โดยมีขนาด
รายการประมาณร้อยละ 13.21 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible
Assets: NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และงบการเงินภายในสำหรับผู้บริหาร
(Management Account) ของ SPM และ BGE สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี ้ เมื ่ อ นั บรวมรายการได้มาซึ ่งสิ น ทรั พ ย์ รายการอื่ นของบริ ษ ัท ฯ ที ่ เ กิ ด ขึ ้น ในช่ ว งระยะเวลา 6 เดื อ นก่ อ นวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 14.90 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนแล้ว จะมีขนาดรายการรวมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับ
ร้อยละ 21.66 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่า ยไป เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง (1) เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) จัดส่งหนังสือเวียนถึง
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ภายใน 21 วัน นับจากวันที่เปิ ดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าว ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานของ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอยู่
แล้ว (รายละเอียดปรากฎในวรรคถัดไป) บริษัทฯ จึงขอดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตามข้อมูลที่จะปรากฏในหนังสือเวียนในการ
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เปิดสารสนเทศในครั้งนี้แทนการจัดส่งสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดย
รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้ม าซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE ยังเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภท "รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ" ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
ขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 73.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE โดย SPM เพื่อให้ SPM มีเงินทุน
ในการชำระเงินกู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการ
แล้วเสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE และ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน
270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปตามผลประกอบการของ
SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.921/ ล้านบาท ดังนั้นรายการกู้ยืมดังกล่าว จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภท "การรับความช่วยเหลือทางการเงิน " โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับร้อยละ 1.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการและ
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00
ล้านบาท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ
ดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จึงประสงค์จะขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด อันได้แก่ การเข้าทำ
ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงิน
ระหว่าง SPM และ BGE จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
(2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้า
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และ
(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

1/

คำนวณจากต้นทุนทางการเงินสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี ในกรณีที่ BGE และ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD)
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ตารางกำหนดการเข้าทำรายการของบริษัทฯ
ขั้นตอนการดำเนินการ
กำหนดการโดยประมาณ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ าร
9 กันยายน 2564
ปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
12 ตุลาคม 2564
(Record date)
จั ด ให้ ม ี ก ารประชุ ม ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ั ท ฯ โดยจั ด ส่ งหนั งสือนัด
5 พฤศจิกายน 2564
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่
มีส่วนได้เสีย
กำหนดการเข้าทำรายการ
ภายหลังการได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยคาดว่าการเข้าทำรายการจะแล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้
หากเกิดการล่าช้าอาจใช้เวลาดำเนินการ
เพิ่มเติมไม่เกิน 6 เดือน

แผนการดำเนินงานหลังเข้าทำรายการ
2.12.1 สถานภาพของ SPM
ภายหลั ง จากการจำหน่ า ยหุ ้ น สามั ญ ของ SPM จำนวน 49,999,998 หุ ้ น จากทั ้ ง หมด 50,000,000 หุ ้ น โดยมี
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ที่บริษัทฯ
ถืออยู่โดยตรงในครั้งนี้ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ให้กับ BGE สัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding)
ของ BGE ใน SPM จะเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SPM นอกจากนี้ การ
เข้าทำรายการในครั้งนี้มีธุรกรรมการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE เพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงิน
กู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้ว
เสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น
BGE และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) คิด
เป็นจำนวนไม่เกิน 270.00 ล้านบาท และมีอายุ 1 ปี ทั้งนี้ BGE และ SPM อาจพิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป
ตามผลประกอบการของ SPM โดยจะมีต้นทุนทางการเงินไม่เกิน 68.92 ล้านบาท
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2.12.2 การลงทุนใน BGE
บริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุน้ SPM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลงทุน
ในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่า
ร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเพื่อให้บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นในการ
ประกอบธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก (Core business) ส่งผลให้บริษัทฯ ซึ่งได้รับหุ้นใน BGE เกินกว่าร้อยละ
20.00 มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับ
มูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับการชำระค่าหุ้น SPM ให้กับ BG ในจำนวน 338.35 ล้านบาท ดังนั้น ภายหลังจากการ
เข้าทำธุรกรรมได้มาและจำหน่ายไปของหุ้น BGE ตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญของ
BGE โดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.93 ของจำนวนหุ้นทีอ่ อกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE
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3. ความสมเหตุสมผลของรายการ
ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมถึง
การทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการลงทุน
และเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยจะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ (Passive Investment) ใน
ลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้นผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบ
เงินปันผล เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงเพิ่มความมั่นคงของรายได้ จากการประกอบธุรกิจพลังงานมาก
ขึ้น รวมถึงการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานดังกล่าว ดังนั้น
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการเข้าทำรายการเพือ่ ปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดย
จะให้ BGE เป็นบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
พลังงาน โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้แก่ BGE และบริษัทฯ จะได้รับการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
BGE (Shares Swap) ในราคายุติธรรมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และบริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้น BGE ในส่วนที่เกินกว่าร้อย
ละ 20.00 ให้แก่ BG ในราคาเดียวกันกับที่ได้มา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานข้างต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้น BGE ให้แก่ BG และ ได้รับการชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระ
ที่มีกับ SPM รวมจำนวนประมาณ 608.35 ล้านบาทเพื่อนำไปขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการบริหาร
จัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้
ทั้งนี้ ภายหลังการทำธุรกรรม BGE จะมีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารของ BGE และบริษัทย่อยรวมทั้งหมด 17
โครงการ (รวมโครงการที่บริษัทฯ จำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ) กำลังการผลิตรวมประมาณ 166.00 เมกะวัตต์ตาม
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น โดยการปรั บ โครงสร้ า งในครั ้ งนี้ จ ะสามารถเพิ ่ ม ศั ก ยภาพในการเติ บ โตในอนาคต ตลอดจน
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน (Economy of Scale) ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะลดลงจากการบริหาร
การใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อน รวมถึงเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับคู่ค้าและผู้ให้บริการต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การบริหาร
จั ด การและบำรุ ง รั ก ษาโรงไฟฟ้ า (Operation and Maintenance) เป็ น ต้ น ซึ ่ ง จะทำให้ บ ริ ษ ั ท ฯ มี โ อกาสได้ รั บ
ผลตอบแทนในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไป สู่ธุรกิจที่สามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการกู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินของ SPM ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรั บอนุญาต พบว่า SPM มีเงินกู้ยืม จากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ SPM รวมจำนวน
781.68 ล้านบาท โดยในครึ่งปีแรกของปี 2564 SPM ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ และทำให้ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ของปี 2564 SPM มีเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ คงเหลือเท่ากับ 262.00 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินภายในของบริษัทฯ)
โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีลักษณะเป็น เงินกู้ยืมที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.35 ต่อปี และมี
กำหนดจ่ายคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม โดยเดิมที SPM มีแผนจะทยอยจ่ายคืนเงินกู้ตลอดระยะเวลาดำเนินการภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งครบกำหนดในปี 2582
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ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ เสร็จสิ้น SPM จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น BGE แทนบริษัทฯ ดังนั้น
SPM จึงมีแผนจะเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน
(Promissory Note) ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาท เพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมจำนวน 262.00 ล้าน
บาท และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้น ที่มีอยู่กับบริษั ทฯ จำนวน 8.00
ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 270.00 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท
และในกรณีที่ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปจนสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระหว่าง PKS และ EVN
(อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 18 ปี นับจากวัน COD) ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2582 SPM จะมีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น
เท่ากับ 68.92 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณากระแสเงินสดรับของ PKS ซึ่ง SPM ถือหุ้นอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 67.00 พบว่า SPM จะมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายคืนต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากดอกเบี้ย
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม SPM มีแผนที่จะเข้าทำสัญญาเงินกู้กับ BGE เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ภายหลังจาก
การปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้งการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสิ้นภายในไตร
มาสที่ 4 ของปี 2564 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการเข้าทำรายการกู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทและไม่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเดิม
อย่างมีสาระสำคัญ และในกรณีที่ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป SPM ยังคงมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ
ชำระต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว นอกจากนี้ หาก SPM ชำระเงินตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นเท่ากับ 270.00 ล้านบาท และเมื่อรวมเงินสดจากการ
ขายหุ้น BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE
โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่จะได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่ง SPM หรือเท่ากับ
338.35 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะได้เงินสดรับจากการเข้าทำรายการรวมทั้ งสิ้น 608.35 ล้านบาท ซึ่งสามารถเพิ่ม
กระแสเงินสดให้ บริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักได้เพิ่มขึ้น
ข้อดีของการเข้าทำรายการ
1) เป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ
เนื่องด้วยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว
รวมถึงการทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และมี
นโยบายที่มุ่งเน้นการลงทุนและเติบโตในธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก โดยจะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิงรับ
(Passive Investment) ในลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้น
ผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผล เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของรายได้มากขึ้น การเข้าทำรายการจึงเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
เพื่อให้มีความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
กิจการและกลุ่มธุรกิจภายใต้บริษัทฯ และส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในการประกอบ
ธุรกิจหลักของบริษัท ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
3-2 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

2) การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และคงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่มั่นคงและสม่ำเสมอในอนาคต
บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เรื่องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเมื่อเทียบกับการลงทุนใน SPM
เพียงบริษัทเดียว เนื่องจากภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมดเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจพลังงานแล้ว บริษัทฯ
จะได้มาซึ่งหุ้นใน BGE จำนวน 5,480,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด โดย BGE มีโครงการโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารของ BGE และบริษัทย่อยรวมทั้งหมด 17 โครงการ (รวม
โครงการที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ) ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบน
หลังคา (Solar Rooftop) ทั้งหมด 12 โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามทั้งหมด 4 โครงการ (รวมโครงการที่บริษัทฯ จำหน่ายไปจำนวน 2 โครงการ) และโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการ โดย
ภายหลังการทำธุรกรรม BGE จะมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 166.00 เมกะวัตต์ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะ
สามารถเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน (Economy of
Scale) ของโครงการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะลดลงจากการบริหารการใช้ทรัพยากรที่ทับซ้อน รวมถึงเพิ่มอำนาจในการ
ต่อรองกับคู่ค้าและผู้ให้บริการต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation
and Maintenance) เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็น
การกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ
3) ได้รับเงินจากการเข้าทำรายการไปลงทุนหรือใช้ในการประกอบธุรกิจหลัก
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 608.35 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับ
จากการทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น BGE เป็นจำนวน 338.35 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการได้รับชำระเงินกู้ยืมและ
ประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้น จาก SPM จำนวนประมาณ 270.00
ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนการที่จะนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจหลัก และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ การเข้าทำ
ธุรกรรม ยังส่งผลเชิงบวกต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะรับรู้ผลกำไรจากการ
จำหน่ายเงินลงทุน จากผลตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนใน SPM ที่รับรู้
ในงบการเงินของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2564 เงินลงทุนใน SPM มีราคาทุนเท่ากับ 1,130.58 ล้าน
บาท ซึ่งจะทำให้รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 125.67 ล้านบาท
4) ไม่มีภาระทางการเงินจากการเข้าทำธุรกรรม
บริษัทฯ จะไม่มีภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน และไม่ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ในการเข้า
ทำธุรกรรมทั้งหมดในการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ นี้ เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญใน SPM ให้แก่ BGE โดย
ได้รับการชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE (Shares Swap) ในราคายุติธรรมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย และบริษัทฯ จะ
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ดำเนินการขายหุ้น BGE บางส่วน ให้แก่ BG ในราคาเดียวกันกับที่ได้มา เพื่อให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน BGE ไม่เกินร้อย
ละ 20.00 โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินให้แก่บริษัทฯ
ข้อเสียของการเข้าทำรายการ
ภายหลังการดำเนินธุรกรรมตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะถือหุ้นสามัญของ BGE ร้อยละ 19.93 เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนเงิน
ปันผลในอนาคตที่จะได้รับ และอำนาจการควบคุมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SPM ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของ BGE
หลังเข้าทำรายการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะส่งกรรมการเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทของ BGE ตามสัดส่วนในการถือ
หุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนใน BGE ต่อไป และการจำหน่ายหุ้น BGE ให้แก่ BG
เป็นการทำรายการที่มูลค่ายุติธรรมซึ่งสะท้อนกระแสเงินสดจากผลประกอบการที่โครงการจะสามารถทำได้ในอนาคต
ข้อดีของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
1) เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างในภาพรวมของบริษัทให้ประสบความสำเร็จ และสอดคล้องกับนโยบายของ
กลุ่มบริษัทฯ
การเข้าทำรายการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างภาพรวมของกลุ่มบริษัทให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมี BGE ซึ่งเป็นบริษัทหลักที่ดำเนินธุรกิจพลังงาน ดำเนินธุรกิจพลังงานที่อยู่ในความ
เชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการประกอบธุรกิจ
2) เป็นการเจรจาฉันมิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างโดยไม่ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์
ต่อบุคคลเกี่ยวโยง
การเข้าทำรายการซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นการเจรจากันฉันมิตรบนพื้นฐานการเจรจา
ต่อรองได้อย่างเป็นธรรมในราคายุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจและสร้างประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย เกิดประสิทธิผล
และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งหุ้นสามัญของ BGE และมูลค่ารายการ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ SPM โดยประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ซึ่งสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของ
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ BGE พบว่าอยู่ในช่วง 3,250.88 – 3,398.25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ราคาการเข้าทำรายการเท่ากับ 3,350.00 ล้านบาท พบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
สำหรับการประเมินช่วงราคายุติธรรมของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ SPM พบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ น ทรั พ ย์อ ยู ่ ในช่ว ง 1,212.36 – 1,278.74 ล้ า นบาท ซึ ่ งเมื ่อ เปรี ยบเที ยบกั บราคาเข้า ทำรายการเท่ากับ
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1,256.25 ล้านบาท พบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น การเข้าทำรายการด้วยมูลค่า
ยุ ต ิ ธ รรม จึ ง ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเอื ้ อ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ บ ุ ค คลเกี ่ ย วโยง เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การทำรายการกั บ
บุคคลภายนอก
ข้อเสียของการทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันเมื่อเทียบกับบุคคลภายนอก
การเข้าทำรายการเพื่อปรับโครงสร้างกิจฯ นี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีภาระหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
(1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กลุ่มบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป และประกาศเรื่องรายการที่
เกี่ยวโยงกัน
(2) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับ การเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ
3.7.1 ความเสี่ยงก่อนการเข้าทำรายการ
1) ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น SPM ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น BGE ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BGE และธุรกรรม
การทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง SPM และ BGE เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้ งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") โดยมีขนาด
รายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 74.88 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20.00 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขอ
อนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วน
ได้เสีย ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ การเข้าทำรายการ โดยต้อง
ได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
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มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น หากบริษัทฯ ไม่รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนดในวาระใดวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สามารถเข้าทำรายการได้
3.7.2 ความเสี่ยงภายหลังเข้าทำรายการ
1) ความเสี่ยงของการสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ SPM สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
กรณีที่ผลประกอบการในอนาคตของ SPM สูงกว่าประมาณการ ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่นอกเหนือจาก
แผนการลงทุนและการขยายกิจการที่นำมาใช้เป็นสมมติฐานในการประเมินมูลค่า ส่งผลให้มูลค่าหุ้นของ SPM
สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย ส่งผลให้บริษัทฯ อาจสูญเสียโอกาสในกรณีที่มูลค่าหุ้นของ SPM สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
ในขณะเข้าทำรายการ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินด้วยสมมติฐานการดำเนินงานของ SPM
ในปัจจุบัน ประกอบกับแผนการลงทุนและการขยายกิจการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
มูลค่าของ SPM ที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินได้สะท้อนการเติบโตของธุรกิจของ SPM ตามแผน
และนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานแล้ว ราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม ณ ช่วงเวลา
การประเมิน และบริษัทฯ ยังคงมีส่วนร่วมในผลประกอบการและการเติบโตของ SPM ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ
ถือครอง และสามารถนำทรัพยากรไปมุ่งเน้นการดำเนินงานและเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ
2) ความเสี่ยงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในอนาคตไม่เป็นไปตามคาดหวัง
ผลประกอบการของโรงไฟฟ้ามาจากรายได้การจำหน่ายไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากปัจจัย
ทางตลาดต่ำ แต่อาจมีความเสี่ยงจากปัจจัยทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ
ประกอบกิจการและการลงทุนพัฒนาและดำเนินโครงการ เช่น ความเสี่ยงจากความเข้มของแสงอาทิตย์น้อย
กว่าปกติ ซึ่งหากแสงอาทิตย์มีความเข้มแสงน้อยกว่าปกติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือมีสภาพ
อากาศแปรปรวน อาจจะส่งผลให้โครงการฯ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกระทบต่อรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าที่ลดลง ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า อุทกภัย พายุ อัคคีภัย
แผ่นดินไหว หรือการก่อวินาศกรรม ในพื้นที่โครงการฯ อาจทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก หรือเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อรายได้และผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามศักยภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ โดยอาจทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงและจะส่งผลกระทบต่อรายได้ตามประมาณการ โดย
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และทำให้ผลตอบแทนใน
อนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ดี ก่อนการเข้าลงทุนในโครงการใด ๆ SPM และ BGE จะดำเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงประมาณการรายได้ กำไร
และผลตอบแทนของโครงการดังกล่าวบนสมมติฐานต่าง ๆ การคัดเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงข้างต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3) ความเสี่ยงของสถานะการเป็นบริษัทร่วมของ BGE
แม้ว่าภายหลังการปรับโครงสร้างทั้งหมด บริษัทฯ จะถือหุ้นใน BGE ไม่เกินร้อยละ 20.00 แต่หาก สำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้สอบบัญชี พิจารณาว่าบริษัทฯ มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ BGE หรือมีอำนาจควบคุมใน BGE อาจส่งผลให้ BGE มีสถานะ
เป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้วิธีการทางบัญชีที่บริษัทฯ จะใช้ในการรับรู้มูลค่าเงิน
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ลงทุนของ BGE แตกต่างออกไปจากการถือครองในฐานะเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผล
ประกอบการของ BGE ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบเชิ งรับ
(passive investment) โดยมุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในลักษณะของเงินปันผลเป็นหลัก อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาถึงนิยามการเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ประกอบกับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า พบว่า บริษัทฯ มิได้มี
อำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ BGE และมิได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการใน BGE และมิได้มีอิทธิพลเป็นนัยสำคัญใน BGE ทั้งนี้ การที่ บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนเข้า
ไปเป็นกรรมการใน BGE 1 ท่านจากทั้งหมด 6 ท่าน1/ นั้นเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการ
ลงทุนของบริษัทฯ โดยกรรมการตัวแทนของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อีกทั้งในข้อบังคับ
บริษัทของ BGE ไม่มีกำหนดว่าการพิจารณาเรื่องใดจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบหรือการออกเสียงจากกรรมการ
ทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการส่งตัวแทนไปเป็นผู้บริหารใน BGE จึงไม่มีอำนาจการควบคุมหรือบริหาร
จัดการการดำเนินงานของ BGE แต่อย่างใด ดังนั้น การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BGE นั้นไม่ทำให้ BGE มีสถานะ
เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
• การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BGE ไม่เข้านิยามบริษัทร่วมและบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทาง
การเงินและการดำเนินงานของ BGE และไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ เนื่องจาก 1) ไม่ได้ถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงเกินกว่าร้อยละ 20.00 ตามนโยบายการลงทุนในรูปแบบเชิงรับ (passive investment) เป็นผลให้
บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของ BGE ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 2) ไม่มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของ BGE
และไม่มีตัวแทนของบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3) ไม่มีอำนาจในการควบคุมแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 4) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรระดับบริหารของ BGE จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และ 5) บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานประจำวัน (day to day operation) และการบริหารทางด้านการเงินของ BGE
• การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BGE ไม่เข้านิยามบริษัทร่วมตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดำเนินงานเนือ่ งจากไม่มีการส่งตัวแทนของบริษทั ฯ ไปเป็นเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง
นามของ BGE หรือผู้บริหาร โดยการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน BGE นั้นเป็นการดำเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการการควบคุมคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทของ BGE ในปัจจุบันประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 ท่าน โดยคาดว่าการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ
ใน BGE จะทำให้คณะกรรมการบริษัทของ BGE เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 6 ท่าน
1/
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4. ความเหมาะสมด้านราคา
ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป – หุ้นสามัญของ BGE
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE ซึ่งประกอบไปด้วย BGE, BGES, MY SON 1 และ
MY SON 2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่ม BGE การสัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงิน
ของแต่ละกิจการย้อนหลัง 3 ปีจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 ตลอดจนข้อมูลที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและ
เอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่
สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การ
ประเมินมูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่ากิจการ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยด้วยวิธีต่าง ๆ จำนวน 4
วิธี ได้แก่
1. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 วิธี
คือ
- วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)
- วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)
-

วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Enterprise

Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”)
3. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
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4.1.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของกลุ่ม BGE ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้
มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของ BGE BGES MY SON 1 และ MY SON 2 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ทำการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยใช้วิธีผลรวมของส่วน (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการคำนวณหา
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในกลุ่ม BGE และนำมารวมกันเป็นมูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม
BGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(งบการเงิน)

BGE

BGES

MY SON 1 และ 2

รวม

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

250.00 ล้านบาท

70.00 ล้านบาท

760.00 พันล้านดอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

-

-

-

-

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการรวม
ธุรกิจ

-

-

-

-

กำไร (ขาดทุน)สะสม

40.11 ล้านบาท

6.23 ล้านบาท

(66.46) พันล้านดอง

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชี

290.11 ล้านบาท

76.23 ล้านบาท

753.54 พันล้านดอง

-

รวมส่ ว นของผู ้ ถ ื อ หุ ้ น ตามบั ญ ชี
(ล้านบาท)1/

290.11 ล้านบาท

76.23 ล้านบาท

1,084.34 ล้านบาท

1,450.68 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)

100.00

75.00

70.00

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของ
กลุ่ม BGE

290.11 ล้านบาท

57.17 ล้านบาท

759.04 ล้านบาท

1,106.32 ล้านบาท

ที่มา: งบการเงินของ BGE BGES MY SON 1 และ MY SON 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ MY SON 1 และ 2 ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 :
32.75 THB อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีจะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,106.32 ล้าน
บาทอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของกลุ่ม BGE ที่ใช้ในการ
เข้าทำรายการที่ 3,350.00 ล้านบาทเท่ากับ 2,243.68 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 66.98 ของมูลค่า
ยุติธรรมของกลุ่ม BGE ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกลุ่ม BGE ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นการแสดงมูลค่าทาง
บัญชีของกลุ่ม BGE ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของ
ลุ่ม BGE ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของลุ่ม BGE ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษา
การเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธี มูลค่าทางบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น
สามัญของกลุ่ม BGE
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4.1.2 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควร
มีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่า
กิจการของกลุ่มบริษัทย่อยนั้น แต่ละบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบาย
ทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน และแหล่งที่มาของ
รายได้อื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น การนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้
ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลายประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น
ในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ทำการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราส่วนตลาด ดังนี้
(1) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
(2) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
(3) อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่า
จัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and
Amortization: “EV/EBITDA”)
เนื่องจากกลุ่ม BGE ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำ
ข้อมูลของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
ประเทศไทยมาใช้ โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้
ตารางข้อมูลบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เมกะวัตต์
ณ วันที่
31
ธันวาคม
2563

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด
(มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่านกลุ่ม
บริษัทย่อย)

664

246,180.00

บริ ษ ั ท ซุ ป เปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

1,315

26,802.50

บริ ษ ั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำกัด (มหาชน)

ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน่ า ยไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทนทั ้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

579

41,925.50

มูลค่า
หลักทรัพย์
(หน่วย:
ล้านบาท)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เมกะวัตต์
ณ วันที่
31
ธันวาคม
2563

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุน
ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

474

37,972.20

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และประกอบ
ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

109

35,952.00

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

196

12,576.10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน)

ประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm) ธุรกิจบริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการ
ประมวลผลโซล่ าฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring)
และธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Roof)

709

18,581.90

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่า ยกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์แ ละ
พลังงานหมุนเวียนอื่น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าเซลล์ (Solar
PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants) และกำลังพัฒนา
ระบบโซล่าลอยน้ำ (Solar Floating)

268

5,760.20

บริ ษ ั ท ไพร์ ม โรด เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซล่ าร์ จำกัด (PRS) เป็นบริษัทแกน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

74

7,998.40

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีบริษัท
ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก
ชีวมวล เป็นบริษัทแกน

109

4,493.40

มูลค่า
หลักทรัพย์
(หน่วย:
ล้านบาท)

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

(1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีของกลุ่ม BGE ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี คูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน (Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

(P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไปจนถึง 360 วันย้อนหลัง โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้ใช้วิธีผลรวมของส่วน (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการคำนวณหามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม
BGE นำมารวมเป็นมูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ BGE
บริษัท

P/BV Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

7.72

7.48

7.20

7.10

7.09

7.07

7.04

6.37

5.93

1.28

1.26

1.22

1.21

1.22

1.23

1.24

1.20

1.12

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

3.35

3.39

3.37

3.36

3.14

3.01

2.62

2.31

2.19

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

1.61

1.62

1.63

1.60

1.59

1.60

1.63

1.58

1.60

1.23

1.21

1.22

1.22

1.23

1.23

1.23

1.22

1.18

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2.42

2.46

2.48

2.52

2.54

2.56

2.53

2.14

1.91

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

0.87

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.09

1.10

1.06

0.93

0.93

0.92

0.98

0.98

0.96

0.92

0.91

0.91

2.68

2.69

2.70

2.82

3.06

3.12

3.02

2.96

2.68

1.08

1.07

1.07

1.13

1.20

1.22

1.21

1.20

1.17

1.45

1.44

1.43

1.41

1.41

1.41

1.44

1.40

1.39

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
ค่ามัธยฐาน P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของ
BGE (ล้านบาท)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

180 วัน 270 วัน 360 วัน

290.11 290.11 290.11 290.11 290.11 290.11

290.11 290.11 290.11

420.01 418.24 414.24 409.11 409.51 410.48

416.34 406.32 403.54

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ BGE เท่ากับ 403.54 – 420.01 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ BGES
บริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอ
เรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)
ค่ำมัธยฐำน P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของ
BGES (ล้านบาท)
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES
(ล้ำนบำท)
สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)

P/BV Ratio (เท่ำ)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน 270 วัน 360 วัน

7.72

7.48

7.20

7.10

7.09

7.07

7.04

6.37

5.93

1.28

1.26

1.22

1.21

1.22

1.23

1.24

1.20

1.12

3.35

3.39

3.37

3.36

3.14

3.01

2.62

2.31

2.19

1.61

1.62

1.63

1.60

1.59

1.60

1.63

1.58

1.60

1.23

1.21

1.22

1.22

1.23

1.23

1.23

1.22

1.18

2.42

2.46

2.48

2.52

2.54

2.56

2.53

2.14

1.91

0.87

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.09

1.10

1.06

0.93

0.93

0.92

0.98

0.98

0.96

0.92

0.91

0.91

2.68

2.69

2.70

2.82

3.06

3.12

3.02

2.96

2.68

1.08

1.07

1.07

1.13

1.20

1.22

1.21

1.20

1.17

1.45

1.44

1.43

1.41

1.41

1.41

1.44

1.40

1.39

76.23

76.23

76.23

76.23

76.23

76.23

76.23

76.23

76.23

110.36

109.90

108.85 107.50 107.61

107.86

109.40 106.77 106.04

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

82.77

82.42

81.64

80.62

80.70

80.90

82.05

80.07

79.53

มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ BGE
(ล้ำนบำท)
ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ BGES ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE เท่ากับ 79.53
– 82.77 ล้านบาท
ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ MY SON 1 และ 2
บริษัท
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์
จำกัด (มหาชน)

P/BV Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

7.72

7.48

7.20

7.10

7.09

7.07

7.04

6.37

5.93

1.28

1.26

1.22

1.21

1.22

1.23

1.24

1.20

1.12

3.35

3.39

3.37

3.36

3.14

3.01

2.62

2.31

2.19

1.61

1.62

1.63

1.60

1.59

1.60

1.63

1.58

1.60

1.23

1.21

1.22

1.22

1.23

1.23

1.23

1.22

1.18

2.42

2.46

2.48

2.52

2.54

2.56

2.53

2.14

1.91

0.87

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.09

1.10

1.06

0.93

0.93

0.92

0.98

0.98

0.96

0.92

0.91

0.91

2.68

2.69

2.70

2.82

3.06

3.12

3.02

2.96

2.68

1.08

1.07

1.07

1.13

1.20

1.22

1.21

1.20

1.17

1.45

1.44

1.43

1.41

1.41

1.41

1.44

1.40

1.39

753.35

753.35

753.35

753.35

753.35

753.35

753.35

753.35

753.35

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน
เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็น
เนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)
ค่ามัธยฐาน P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
MYSON 1 และ 2 (พันล้าน
ดอง)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

P/BV Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
MY SON 1 และ 2
(พันล้านดอง)
สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE
(ร้อยละ)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
MYSON 1 และ 2 ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ

1,090.93 1,086.33 1,075.95 1,062.62 1,063.67 1,066.20 1,081.41 1,055.38 1,048.16

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

763.65

760.43

753.16

743.83

744.57

746.34

756.98

738.77

733.71

BGE (พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ
MYSON 1 และ 2 ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ
BGE (ล้านบาท)1/

1,098.89 1,094.26 1,083.80 1,070.37 1,071.44 1,073.98 1,089.30 1,063.09 1,055.81

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ MY SON 1 และ 2 ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 : 32.75 THB
อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของ MY SON 1 และ 2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE
เท่ากับ 733.71 – 763.65 พันล้านดอง หรือ 1,055.81 – 1,098.89 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน
2564
ดังนั้น ผลรวมมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE ซึ่งประเมินด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี จึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
มูลค่าต่ำสุด
มูลค่าสูงสุด

BGE

403.54

420.01

BGES

79.53

82.77

MY SON 1 และ 2

1,055.81

1,098.89

รวมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE

1,538.88

1,601.67

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 1.39 – 1.45 เท่า ส่งผล
ให้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีของกลุ่ม BGE เท่ากับ 1,538.88 – 1,601.67 ล้านบาท
อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของกลุ่ม BGE ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

3,350.00 ล้านบาทเท่ากับ 1,811.12 – 1,748.33 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 52.19 – 54.06 ของของมูลค่ายุติธรรม
ของกลุ่ม BGE ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกลุ่ม BGE ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของกลุ่ม BGE
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตของกลุ่ม BGE ในอนาคต จึงอาจไม่สะท้อน
ถึงความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม BGE ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาการเงินอิสระจึงเห็นว่าวิธีมูลค่าทางบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่
เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของกลุ่ม BGE
(2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของกลุ่ม BGE ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่
เทียบเคียงข้างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีผลรวมของส่วน (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการคำนวณหามูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE นำมารวมเป็นมูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของลุ่ม BGE โดยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ BGE
บริษัท

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

47.37

45.87

44.16

43.55

43.48

43.36

43.20

39.10

36.35

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอ
เรชั่น จำกัด (มหาชน)

13.64

13.39

12.99

12.84

12.98

13.05

13.19

12.77

11.92

11.06

11.17

11.10

11.08

10.35

9.94

8.65

7.62

7.23

18.75

18.89

19.01

18.60

18.51

18.64

18.96

18.39

18.67

7.95

7.87

7.90

7.93

7.99

7.96

7.99

7.92

7.64

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

16.03

16.27

16.39

16.70

16.83

16.95

16.74

14.15

12.64

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

6.02

7.10

7.13

7.20

7.33

7.43

7.60

7.63

7.38

10.55

10.49

10.40

11.11

11.05

10.80

10.42

10.34

10.25

27.03

27.16

27.28

28.47

30.94

31.49

30.52

29.87

27.04

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

P/E Ratio (เท่า)

บริษัท

7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

25.90

25.63

25.64

27.06

28.84

29.31

29.10

28.75

28.05

ค่ามัธยฐาน P/E

14.84

14.83

14.69

14.77

14.91

15.00

14.96

13.46

12.28

กำไรสุทธิของ BGE (ล้านบาท)

37.52

37.52

37.52

37.52

37.52

37.52

37.52

37.52

37.52

556.65

556.46

551.12 554.06 559.33 562.71 561.29 505.01 460.71

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE
(ล้านบาท)
ที่มา:

Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ BGE เท่ากับ 460.71 – 562.71 ล้านบาท
ตารางมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ BGES
บริษัท

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

47.37

45.87

44.16

43.55

43.48

43.36

43.20

39.10

36.35

13.64

13.39

12.99

12.84

12.98

13.05

13.19

12.77

11.92

11.06

11.17

11.10

11.08

10.35

9.94

8.65

7.62

7.23

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

18.75

18.89

19.01

18.60

18.51

18.64

18.96

18.39

18.67

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

7.95

7.87

7.90

7.93

7.99

7.96

7.99

7.92

7.64

16.03

16.27

16.39

16.70

16.83

16.95

16.74

14.15

12.64

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

6.02

7.10

7.13

7.20

7.33

7.43

7.60

7.63

7.38

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)

10.55

10.49

10.40

11.11

11.05

10.80

10.42

10.34

10.25

27.03

27.16

27.28

28.47

30.94

31.49

30.52

29.87

27.04

25.90

25.63

25.64

27.06

28.84

29.31

29.10

28.75

28.05

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(มหาชน)

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

P/E Ratio (เท่า)

บริษัท

7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

ค่ามัธยฐาน P/E

14.84

14.83

14.69

14.77

14.91

15.00

14.96

13.46

12.28

กำไรสุทธิของ BGES (ล้านบาท)

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

3.29

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES
(ล้านบาท)

48.77

48.75

48.29

48.54

49.00

49.30

49.18

44.25

40.36

สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

36.58

36.57

36.21

36.41

36.75

36.98

36.88

33.18

30.27

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES
ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE
(ล้านบาท)
ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ BGES ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE เท่ากับ 30.27 –
36.98 ล้านบาท
ตารางมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ MY SON 1 และ 2
บริษัท

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

47.37

45.87

44.16

43.55

43.48

43.36

43.20

39.10

36.35

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอ
เรชั่น จำกัด (มหาชน)

13.64

13.39

12.99

12.84

12.98

13.05

13.19

12.77

11.92

11.06

11.17

11.10

11.08

10.35

9.94

8.65

7.62

7.23

18.75

18.89

19.01

18.60

18.51

18.64

18.96

18.39

18.67

7.95

7.87

7.90

7.93

7.99

7.96

7.99

7.92

7.64

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

16.03

16.27

16.39

16.70

16.83

16.95

16.74

14.15

12.64

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

6.02

7.10

7.13

7.20

7.33

7.43

7.60

7.63

7.38

10.55

10.49

10.40

11.11

11.05

10.80

10.42

10.34

10.25

27.03

27.16

27.28

28.47

30.94

31.49

30.52

29.87

27.04

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
ค่ามัธยฐาน P/E
กำไรสุทธิของ MY SON 1 และ 2
(พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ MY SON
1 และ 2 (พันล้านดอง)
สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน

180 วัน

270 วัน 360 วัน

25.90

25.63

25.64

27.06

28.84

29.31

29.10

28.75

28.05

14.84

14.83

14.69

14.77

14.91

15.00

14.96

13.46

12.28

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(6.46)

(95.89) (95.86) (94.94) (95.44) (96.35) (96.93)

(96.69)

(86.99) (79.36)

70.00

70.00

70.00

70.00

(67.12) (67.10) (66.45) (66.81) (67.44) (67.85)

(67.68)

(60.89) (55.55)

(96.59) (96.56) (95.63) (96.14) (97.05) (97.64)

(97.39)

(87.63) (79.94)

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ MY SON
1 และ 2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
BGE (พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ MY SON
1 และ 2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
BGE (ล้านบาท)1/
ที่มา:
Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ MY SON 1และ 2 ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 : 32.75 THB อ้างอิง
จากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของ MY SON 1 และ 2 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE เท่ากับ
(97.64) – (79.94) ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการขาดทุนสุทธิของ MY SON 1 เท่ากับ (17.22) พันล้านดอง
เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นลบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของ MY
SON 1 และ 2 ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิไม่
สามารถนำมาใช้ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE ได้ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่มูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเป็นลบไม่สมเหตุสมผล อีกทั้ง วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ไม่อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่ม BGE
(3) วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่าย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
แ ล ะ ค ่ า จ ั ด จ ำ ห น ่ า ย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization:
EV/EBITDA) ของกลุ่ม BGE เป็นการนำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่าย ที่ปรากฏในงบ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA
ของบริษัทที่เ ที ยบเคีย งข้ างต้น โดยที่ปรึกษาทางการเงิ นอิสระได้ ใช้ว ิธ ีผลรวมของส่ว น (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการ
คำนวณหามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE นำมารวมเป็นมูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของลุ่ม BGE โดย
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าหุ้นตามมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่ายของ BGE
บริษัท

EV/EBITDA Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน

360 วัน

31.61

30.76

29.79

29.45

29.41

29.35

29.25

26.93

25.37

13.10

13.01

12.88

12.83

12.87

12.90

12.94

12.80

12.52

24.05

24.21

24.11

24.08

23.07

22.50

20.72

19.28

18.74

16.58

16.66

16.72

16.48

16.43

16.51

16.70

16.36

16.52

8.98

8.91

8.93

8.95

9.01

8.98

9.00

8.95

8.72

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

14.25

14.37

14.43

14.57

14.64

14.70

14.59

13.34

12.60

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

5.94

6.68

6.70

6.75

6.83

6.90

7.02

7.04

6.87

25.93

25.88

25.80

26.37

26.33

26.13

25.82

25.75

25.68

48.18

48.36

48.53

50.19

53.61

54.38

53.04

52.14

48.20

12.99

12.93

12.93

13.26

13.67

13.77

13.73

13.65

13.48

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA

15.41

15.51

15.57

15.53

15.54

15.60

15.65

15.00

15.00

EBITDA ของ BGE

58.58

58.58

58.58

58.58

58.58

58.58

58.58

58.58

58.58

มูลค่ากิจการของ BGE (ล้านบาท)

902.92 908.75 912.40 909.73 910.12 914.05 916.53 878.92

878.97

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(มหาชน)
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)

บวก: เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
(ล้านบาท)

1.97

259.00
หัก: หนี้สินสุทธิ (ล้านบาท)
หัก:ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ล้านบาท)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

1.97

259.00

259.00

259.00

259.00

259.00

259.00

259.00

259.00

-

-

-

-

-

-

-

-

645.90 651.72 655.37 652.70 653.09 657.02 659.50 621.89

621.94

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัด
จำหน่ายของ BGE เท่ากับ 621.89 – 659.50 ล้านบาท
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลค่าหุ้นตามมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่ายของ BGES
บริษัท

EV/EBITDA Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

31.61

30.76

29.79

29.45

29.41

29.35

29.25

26.93

25.37

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

13.10

13.01

12.88

12.83

12.87

12.90

12.94

12.80

12.52

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

24.05

24.21

24.11

24.08

23.07

22.50

20.72

19.28

18.74

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

16.58

16.66

16.72

16.48

16.43

16.51

16.70

16.36

16.52

8.98

8.91

8.93

8.95

9.01

8.98

9.00

8.95

8.72

14.25

14.37

14.43

14.57

14.64

14.70

14.59

13.34

12.60

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

5.94

6.68

6.70

6.75

6.83

6.90

7.02

7.04

6.87

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)

25.93

25.88

25.80

26.37

26.33

26.13

25.82

25.75

25.68

48.18

48.36

48.53

50.19

53.61

54.38

53.04

52.14

48.20

12.99

12.93

12.93

13.26

13.67

13.77

13.73

13.65

13.48

ค่ามัธยฐาน EV/EBITDA

15.41

15.51

15.57

15.53

15.54

15.60

15.65

15.00

15.00

EBITDA ของ BGES

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

6.30

มูลค่ากิจการของ BGES (ล้านบาท)

97.14

97.77

98.16

97.87

97.91

98.34

98.60

94.56

94.56

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

2.46

113.00

113.00

113.00

113.00

113.00

113.00

-

-

-

-

-

-

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)

บวก: เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
(ล้านบาท)
หัก: หนี้สินสุทธิ (ล้านบาท)
หัก:ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ล้านบาท)

113.00
-

113.00 113.00
-

-

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES

(13.40) (12.77) (12.38) (12.67) (12.63) (12.20) (11.94) (15.98) (15.98)

สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

(10.05)

(9.58)

(9.29)

(9.50)

(9.47)

(9.15)

(8.95)

(11.99) (11.98)

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGES ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ล้านบาท)

75.00

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัด
จำหน่ายของ BGES ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ BGE เท่ากับ (11.99) – (8.95) ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการที่ BGES มีหนี้สิน
สุทธิเท่ากับ 110.54 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ามูลค่ากิจการที่อยู่ในช่วง 94.56 – 98.60 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นลบ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของ BGES ด้วยอัตราเปรียบเทียบระหว่าง
มูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่ายทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า
วิธีอัตราเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่ายไม่สามารถนำมาใช้
ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม BGE ได้ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเป็นลบไม่สมเหตุสมผล
อีกทั้ง วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเ งินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ไม่อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่ม
BGE
4.1.3 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีคำนวณมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของกลุม่
BGE โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่ าเสื่อมราคา
และค่ า ใช้ จ ่ า ยตั ด จำหน่ า ย (Enterprise Value/Earnings before interest, tax, depreciation and amortization –EV/
EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทเทียบเคียงในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานหมุนเวียนในอดีต มาคูณกับ
EBITDA สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของแต่ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการประเมินมูลค่าด้วย
วิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของแต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่
อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางข้อมูลของธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน
วันที่

ผู้ถูกซื้อ

ประเทศ

สัดส่วนการซื้อ
(ร้อยละ)

มูลค่าการซื้อขาย
อัตราส่วน
(ล้านบาท)
EV/EBITDA (เท่า)

เม.ย. 63 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 63 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไทย

12.70

25,125.57

13.00

ไทย

8.90

16.882.00

13.70

ส.ค. 62 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 62 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ไทย

12.60

576.84

18.40

ไทย

9.80

193.71

18.60

ธ.ค. 60

ไทย

10.00

925.11

15.20

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
ต.ค. 54 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน))

ไทย

13.80

137.83

6.00

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
มี.ค. 54 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน))

ไทย

3.90

35.72

5.10

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่

ผู้ถูกซื้อ

ประเทศ

บริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) )
พ.ย. 53 (ปั จ จุ บ ั น เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็น บริ ษ ั ท ราช กรุ ๊ ป จำกั ด
(มหาชน))
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
มิ.ย. 53 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 49 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการซื้อ
(ร้อยละ)

มูลค่าการซื้อขาย
อัตราส่วน
(ล้านบาท)
EV/EBITDA (เท่า)

ไทย

14.00

6,679.20

6.10

ไทย

41.00

369.65

5.40

ไทย

11.00

6,658.72

8.10
10.60

ค่ามัธยฐาน
ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 10.60 เท่า
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีผลรวมของส่วน (Sum of the parts) ซึ่งเป็นการคำนวณหามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ของแต่
ละบริษัทภายใต้กลุ่ม BGE และนำมารวมเป็นมูลค่ารวมส่วนของผู้ถือหุ้นของลุ่ม BGE โดยการประเมินมูลค่าของกลุ่ม BGE มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(งบการเงิน)
ค่ามัธยฐานอัตราส่วน
EV/EBITDA (เท่า)

BGE

BGES

MY SON 1 และ 2

10.60

10.60

10.60

EBITDA ของบริษัท

58.58 ล้านบาท

6.30 ล้านบาท

134.44 พันล้านดอง

มูลค่ากิจการของบริษัท
บวก: เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว

618.03 ล้านบาท

66.49 ล้านบาท

1,418.30 พันล้านดอง

1.97 ล้านบาท

2.46 ล้านบาท

29.43 พันล้านดอง

หัก: หนี้สินสุทธิ

259.00 ล้านบาท

113.00 ล้านบาท

1,681.17 พันล้านดอง

มูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุน้

361.01 ล้านบาท

(44.05) ล้านบาท

(223.43) พันล้านดอง

100.00

75.00

70.00

361.01 ล้านบาท

(33.04) ล้านบาท

(163.40) พันล้านดอง

สัดส่วนการถือหุ้นของ BGE (ร้อยละ)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของกลุ่ม
BGE

เนื่องจากในงวด 12 เดือนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 BGES และ MY SON 1 และ 2 มีหนี้สินสุทธิเท่ากับ 110.54
ล้านบาท และ (1,651.74) พันล้านดอง ตามลำดับ ซึ่งมากกว่ามูลค่ากิจการของ BGES และ MY SON 1 และ 2 เท่ากับ 66.49
ล้านบาท และ 1,418.30 พันล้านดอง ตามลำดับ เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นลบ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นของ BGES และ MY SON 1 และ 2 ด้วยวิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีเปรียบเที ยบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ไม่สามารถนำมาใช้ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น
ของกลุ่ม BGE ได้ เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการที่มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง
เป็นลบไม่สมเหตุสมผล
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

อีกทั้ง วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้ไม่อาจสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่ม
BGE

4.1.4 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของหุ้น
สามัญ ของ BGE ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดำเนินงาน (Free Cash Flow to Firm) ซึ่งเป็นผลรวมจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ BGE ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ
BGES ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมูลค่ารวมของกระแสเงินสดของ MY SON 1 และ 2 ในสัดส่วนร้อยละ
70.00 ตามการถือครองของ BGE เพื่อให้มูลค่าหุ้นสามัญของ BGE สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงิน
สดรวม
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานต่าง ๆ เช่น สมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้า สมมติฐาน
ราคาไฟฟ้าที่จำหน่าย รวมทั้งสมมติฐานอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากการ
วิเคราะห์บนข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGE
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGES
3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ MY SON 1 และ 2
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGE
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของกิจการ BGE ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free
Cash Flow to Firm)(“FCFF”) ซึ่งได้จัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2585 ซึ่ง
สอดคล้องกับอายุการใช้งานที่เหลือของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโครงการจะยังคงดำเนินงาน
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) เนื่องจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้ BGE
ดำเนินการซื้อขายไฟให้กับบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่ จะมีการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานต่าง ๆ เช่น สมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้า สมมติฐานราคาไฟฟ้าที่จำหน่าย
รวมทั้งสมมติฐานอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์บนข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1. สมมติฐานรายได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของโครงการฯ ใน BGE ที่จะลงทุนใน 11 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิต
ติดตั้งรวมไม่น้อยกว่า 18.78 เมกะวัตต์ เพื่อขายลูกค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นต้น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังต่อไปนี้
➢ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลัง คา (Solar Rooftop) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE
จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 18.87 เมกะวัตต์ และจะเริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ตั้งแต่ปี 2561 – 2565 เป็นต้นไป โดยโครงการทั้งหมดจะขายไฟฟ้าตามหน่วยคงที่ เท่ากับ 3.37 บาท/Kwh ตามการ
ประมาณการของที่ปรึกษา ซึ่งอ้างอิงจากประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) แต่ส่วนลดค่าไฟจะขึ้นอยู่กับแต่ละ
โครงการตามข้อตกลงในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางสรุปภาพรวมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGE
อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

กรกฎาคม 2561

4.85

1.80%

ธันวาคม 2563

0.12

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ

บริษัท ปราจีนบุรี
กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

25

กุมภาพันธ์
2562

0.70

1.80%

PGI Solar Rooftop

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท ปราจีนบุรี
กล๊าส อินดัสทรี จำกัด

25

พฤศจิกายน
2562

1.00

1.80%

AGI WH 7-8

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

10

พฤษภาคม
2562

1.99

1.80%

โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

PGI Solar Floating

AGI Phase 1-1
AGI Phase 1-2
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

25

สิงหาคม 2562

1.50

1.80%

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

10

พฤษภาคม
2563

2.50

1.80%

BGP AY-2

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด

10

พฤษภาคม
2563

0.80

5.00%

RBI WH 2-3

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท ราชบุรีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

10

ธันวาคม 2563

1.99

0.05%

AGI Phase 4

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคาและติดตั้งบน
ทุ่นลอยน้ำ

บริษัท อยุธยากล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

มกราคม 2565

2.50

1.80%

PTI Phase 1

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

มกราคม
256522/

0.24

1.80%

PTI Phase 2

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท ปทุมธานีกล๊าส
อินดัสทรี จำกัด

3

เมษายน 25652/

0.70

1.80%

โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

AGI BGP-AY-1

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

AGI WH 9-10

ที่มา: สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของบริษัทฯ
หมายเหตุ: 1/ สัญญา PPA จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
2/ ประมาณการ COD เริ่มต้น 1 เมษายน 2565 โดยอ้างอิงจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการที่ระบุ 1 มกราคม 2565

➢ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแต่ละโครงการของ BGE โดยอ้างอิงกำลังการ
ผลิตตามแผนการพัฒนาโครงการของ BGE ซึ่งประมาณการปริมาณผลิตไฟฟ้าอ้างอิงจากการใช้โปรแกรม PVsyst1/ เพื่อ
ทำการจำลอง (Simulate) ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยคำนวณจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ค่าความเข้มของ
แสง คุณสมบัติของแผงโซล่า เซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในตลาดและ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงที่ BGE ได้ติดตามผลอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ ประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้

1/

PVsyst เป็นโปรแกรมที่ใช้ประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ผ่านการคำนวณจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าความเข้มแสง คุณสมบัติของ แผงโซล่าเซลล์
ปริมาณการผลิตในอดีต เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับและใช้เป็นการทั่วไปในตลาดและอุตสาหกรรม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ BGE
หน่วย: kWh
AGI Phase 1-1

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ BGE
2567
2568
2569
6,930,938 6,879,138 6,827,338

2564
7,086,338

2565
7,034,538

2566
6,982,738

2570
6,775,538

2571
6,724,044

2572
6,672,941

2573
6,622,227

2574
6,572,560

AGI Phase 1-2

155,382

154,259

153,135

152,011

150,888

149,764

148,641

147,517

146,393

145,270

144,180

PGI Solar Floating

964,337

957,317

950,298

943,278

936,258

929,239

922,219

915,210

908,163

901,170

894,412

PGI Solar Rooftop

1,335,377

1,325,639

1,315,900

1,306,162

1,296,424

1,286,685

1,276,947

1,267,242

1,257,484

1,247,802

1,238,443

AGI WH 7-8

2,743,751

2,721,507

2,699,263

2,677,019

2,654,775

2,632,531

2,610,287

2,588,043

2,565,812

2,543,592

2,524,515

AGI BGP-AY-1

2,062,084

2,045,402

2,028,720

2,012,038

1,995,356

1,978,674

1,961,993

1,945,311

1,928,582

1,911,996

1,897,656

AGI WH 9-10

3,340,904

3,316,680

3,292,456

3,268,232

3,244,009

3,219,785

3,195,561

3,171,337

3,147,113

3,122,881

3,099,459

BGP AY-2

1,056,036

1,048,368

1,040,701

1,033,034

1,025,366

1,017,699

1,010,031

1,002,364

994,697

987,037

979,635

RBI WH 2-3

2,523,799

2,733,706

2,716,779

2,697,762

2,678,878

2,660,126

2,641,505

2,623,014

2,604,653

2,641,505

2,621,693

AGI Phase4

-

3,696,335

3,675,590

3,654,845

3,634,100

3,613,356

3,592,611

3,571,866

3,551,121

3,530,377

3,503,899

PTI Phase 1

-

343,711

341,297

338,883

336,469

334,055

331,641

329,227

326,813

324,399

321,966

PTI Phase 2

-

902,703

896,407

890,111

883,815

877,520

871,224

864,928

858,632

852,337

845,944

4-20 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าของ BGE
หน่วย: kWh

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

AGI Phase 1-1

6,523,266

6,474,342

6,425,784

6,377,591

6,329,759

6,282,285

6,235,168

-

-

-

-

AGI Phase 1-2

143,099

142,026

140,960

139,903

138,854

137,813

136,779

135,753

134,735

-

-

PGI Solar Floating

887,703

881,046

874,438

867,880

861,370

854,910

848,498

842,135

-

-

-

PGI Solar Rooftop

1,229,155

1,219,936

1,210,787

1,201,706

1,192,693

1,183,748

1,174,870

1,229,155

-

-

-

AGI WH 7-8

2,505,581

2,486,790

2,468,139

2,449,628

2,431,255

2,413,021

2,394,923

2,376,961

-

-

-

AGI BGP-AY-1

1,883,423

1,869,298

1,855,278

1,841,363

1,827,553

1,813,847

1,800,243

1,786,741

-

-

-

AGI WH 9-10

3,076,213

3,053,142

3,030,243

3,007,516

2,984,960

2,962,573

2,940,353

2,918,301

2,896,413

-

-

972,287

964,995

957,758

950,575

943,445

936,369

929,347

922,377

915,459

-

-

RBI WH 2-3

2,602,031

2,582,515

2,563,147

2,543,923

2,524,844

2,505,907

2,487,113

2,468,460

2,449,946

2,431,572

-

AGI Phase4

3,477,620

3,451,538

3,425,651

3,399,959

3,374,459

3,349,150

3,324,032

3,299,102

3,274,358

3,249,801

3,225,427

PTI Phase 1

319,551

317,155

314,776

312,415

310,072

307,746

305,438

303,148

300,874

298,617

296,378

PTI Phase 2

839,599

833,302

827,053

820,850

814,693

808,583

802,519

796,500

790,526

784,597

778,713

BGP AY-2

2582

2583

2584

2585

โดย 11 โครงการรวมกัน จะมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 480,802,705 kWh และ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 18.78 เมกะวัตต์ต่อปี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

➢ อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าโดยอ้างอิงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบุว่าผู้รบั ซื้อไฟฟ้าจะคิดเงินค่า
ไฟฟ้าด้วยอัตรารับซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟภ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่เชื่อมต่อระหว่าง
ผู้รับซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงราคาขายส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 – 33 กิโล
โวลต์ และ แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป ในประเภทที่ 3 ที่เป็นกิจการขนาดกลาง โดยหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
เวลาราคาช่วง Peak ร้อยละ 60.00 เท่ากับ 4.14 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และราคาช่วง Off-peak ร้อยละ 40.00 เท่ากับ
2.59 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2564 ซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หลังหักค่า FT ที่ 0.15 และ
กำหนดให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวเติบโตร้อยละ 3.09 ทุก ๆ 5 ปี โดยการประมาณการอัตราการเติบโตของอัตราค่า
ไฟฟ้า อ้างอิงจากประมาณการอัตราการเติบโตของราคาไฟฟ้าขายปลีกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (“PDP 2561 Rev. 1”) ซึ่งประมาณการราคาไฟฟ้าขายปลี กในปี 2580
เท่ากับ 3.72 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ตารางอัตรารับซื้อไฟฟ้าขายส่ง
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง (บาท/kWh)
Peak 60%
Off-Peak 40%
4.10
2.58

ระดับแรงดันไฟฟ้า
แรงดัน 22 - 33 kV
แรงดันตั้งแต่ 69 KV ขึ้นไป

4.18

2.60

เฉลี่ย PEA Tariff

4.14

2.59

Effective Tariff1/

3.37

ที่มา: อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งตามประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาคเรื่อง การทบทวนอัตราคาไฟฟาตามหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟาป 2558
หมายเหตุ: 1/ อัตราค่าไฟที่คำนวณได้มีการหักค่า FT แล้ว ซึ่งเท่ากับ 0.15 บาท/ kWh

ตารางสรุปการประมาณการรายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BGE
หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่ สุทธิ
ทุกโครงการ (บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(MWp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/
หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่ สุทธิ
ทุกโครงการ (บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(MWp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

3.37

3.37

3.37

3.37

3.37

3.47

3.47

3.47

3.30

3.30

3.30

3.30

3.30

3.41

3.41

3.41

20,450,903

25,697,191

25,517,607

25,333,843

25,150,345

24,967,113

24,784,142

24,601,780

67.56
2572

84.92
2573

84.32
2574

83.72
2575

83.11
2576

85.06
2577

84.43
2578

83.81
2579

3.47

3.47

3.58

3.58

3.58

3.58

3.58

3.69

3.41

3.41

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

3.62

24,419,944

24,349,217

24,166,596

23,985,346

23,805,458

23,626,918

23,449,716

23,273,841

83.19

82.95

84.87

84.24

83.61

82.98

82.36

84.27
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เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่ สุทธิ
ทุกโครงการ (บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(MWp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

2580

2581

2582

2583

2584

2585

3.69

3.69

3.69

3.69

3.81

3.81

3.62

3.62

3.62

3.61

3.72

3.71

23,099,286

22,926,043

15,399,637

10,315,844

9,196,159

4,300,518

83.64

83.01

55.71

37.28

34.25

16.08

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (Effective Tariff) ที่มีการเติบโตร้อยละ 3.09 ทุก ๆ 5 ปี
2/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิทุกโครงการ = อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (Effective Tariff) – ส่วนลดค่าไฟ (Discount from PEA Tariff) อยู่ที่ 0.05% – 5.00% ขึ้นอยู่
กับข้อตกลงตามสัญญาของแต่ละโครงการ
3/ ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Kwp) = คำนวณจากโปรแกรม PVsyst
4/ รายได้จำหน่ายไฟฟ้า (ล้านบาท) = ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp) x อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิทุกโครงการ (บาท/kWh) / 1,000,000

1.2. สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการใน BGE โดยต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and
maintenance – O&M) ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าหลังคา ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน
และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอื่น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังต่อไปนี้
1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M)
การดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) BGE ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานและ
บำรุงรักษาของโครงการ (O&M Contractor) เพื่อให้บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาภายใต้สัญญาดำเนินงานและ
บำรุ งรั ก ษา (O&M Contract) เพื ่ อ ให้ โ ครงการพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ แ บบบนหลั งคาสามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงสัญญาจ้าง
ผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาจากภายนอกซึ่งรวบรวมโดย BGE โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาจะเกิดขึ้น
หลังจากปีที่หมดสัญญา EPC1/ และสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
โครงการ
AGI Phase 1-1 และ AGI Phase 1-2
PGI Solar Floating
PGI Solar Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1
AGI WH 9-10

ปีแรกที่มีคา่ ใช้จา่ ย O&M

ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ต่อปี

กรกฎาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2565
พฤศจิกายน 2564
พฤษภาคม 2565
สิงหาคม 2566
พฤษภาคม 2567

1,390,800.00 บาท/ปี
240,396.00 บาท/ปี
344,310.00 บาท/ปี
687,585.00 บาท/ปี
516,810.00 บาท/ปี
861,638.00 บาท/ปี

1/ สัญญา EPC: Engineering,

Procurement and Construction Contract คือ รูปแบบของการจัดทำสัญญาในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ภายใต้สัญญา EPC นั้น ผู้รับจ้างจะ
ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างหรือติดตั้ง ทั้งโดยตนเองหรือผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะดำเนินโครงการโดยรับความเสี่ยงเองในระยะเวลาและขอบเขตงานที่ตก
ลงกัน ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่มีค่าดำเนินงานและบำรุงรักษาสำหรับช่วงเวลาอยู่ในสัญญา EPC
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โครงการ
BGP AY-2
RBI WH 2-3
AGI Phase4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ปีแรกที่มีคา่ ใช้จา่ ย O&M

ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ต่อปี

มีนาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มกราคม 2568
มกราคม 2567
เมษายน 2568

274,793.00 บาท/ปี
274,793.00 บาท/ปี
860,706.00 บาท/ปี
78,315.00 บาท/ปี
242,190.00 บาท/ปี

ที่มา: ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ของ BGE และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ประมาณการอัตราเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาในอนาคต
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในอนาคตเนื่องจากจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ BGE มีอำนาจต่อรองและ
สามารถควบรวมสัญญาการดำเนินงานและบำรุงรักษาของหลายโครงการเป็นสัญญาเดียว เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนตามหลัก Economy of Scale
1.2.2. ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบทั่วไป (Industrial All Risks Insurance) ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยาน ควัน และภัย
ทางน้ำ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน BGE ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยเป็นรายปี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภัยของ BGE
โครงการ
AGI Phase 1-1 และ AGI Phase 1-2
PGI Solar Floating
PGI Solar Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1
AGI WH 9-10
BGP AY-2
RBI WH 2-3
AGI Phase 4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

ประมาณการ
ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี1/
105,515.00 บาท/ปี
36,350.00 บาท/ปี
28,919.00 บาท/ปี
31,980.00 บาท/ปี
33,150.00 บาท/ปี
11,596.00 บาท/ปี
25,935.00 บาท/ปี
36,350.00 บาท/ปี2/
14,460.00 บาท/ปี2/
28,919.00 บาท/ปี2/

หมายเหตุ: 1/ ค่าเบี้ยประกันรายปี ไม่มีการปรับขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตาม EPC ซึ่งไม่มีการปรับขึ้น
2/ โครงการ AGI Phase 4, โครงการ PTI Phase 1 และโครงการ BGPU Phase 2 มีกำหนดการในการเริ่มต้น COD ในปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงประมาณการค่าเบี้ยประกันต่อปีอ้างอิงจากโครงการที่มีกำลังการผลิตใกล้เคียงกัน
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1.2.3. ค่าเช่าหลังคา
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) มีการเช่าหลังคาโรงงานและพื้นที่อื่น ๆ ของคู่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งแผงโซล่ าเซลล์และอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV
Rooftop) เพื่อประกอบธุรกิจ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดย
อ้างอิงจากสัญญาเช่าหลังคาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าเช่าหลังคาของ BGE
โครงการ
AGI Phase 1-1 และ AGI Phase 1-2
PGI Solar Floating
PGI Solar Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1
AGI WH 9-10
BGP AY-2
RBI WH 2-3
AGI Phase4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

ประมาณการ
ค่าเช่าหลังคาต่อปี1/
1,464,000.00 บาท/ปี
540,000.00 บาท/ปี
624,000.00 บาท/ปี
432,000.00 บาท/ปี
624,000.00 บาท/ปี
N/A2/
624,000.00 บาท/ปี
624,000.00 บาท/ปี
2,300.00 บาท/ปี

หมายเหตุ : 1/ ค่าเช่าหลังคามีกำหนดชำระเงินเป็นรายเดือน อายุสัญญาเช่าเฉลี่อยู่ที่ 3 ปี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตของค่าเช่าหลังค่า
เท่ากับร้อยละ 5.00 ทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีตของ BGE
2/ โครงการ BGP AY-2 ไม่มีค่าเช่าหลังคา เนื่องจากคู่สัญญาอนุญาตให้ BGE ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อย
ละ 5.00

1.2.4. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน เป็นค่าธรรมเนียมตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ซึ่งกำหนดให้แต่ละโครงการที่ประกอบกิจการพลังงานต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าครั้งแรก ฉบับละ 50,000.00 บาท และค่าต่ออายุใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี ฉบับละ 5,000.00 บาท นอกจากนี้ ระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยังกำหนดให้โครงการที่ประกอบกิจการพลังงานต้องชำระค่าประกอบกิจการรายปี
โดยกำหนดให้โครงการที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์จ่ายค่าธรรมเนียมกิโล
โวลต์แอมแปร์ละ 3.00 บาท และโครงการที่ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้คิดตามหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมงละ 0.10 สตางค์
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1.2.5. ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับอนุญาตไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับอนุญาตไฟฟ้าประเภทใบอนุญ าตผลิตไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์นำส่ง
เงินเข้ากองทุนนับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในอัตรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตในแต่ละเดือน และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้ามาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ให้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
และเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่ว นร่วมทางด้านไฟฟ้าในอัตรา 0.005 บาท และ
0.002 บาท ตามลำดับ
1.2.6. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอาหารและค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารอื่น ๆ โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารของ BGE ซึ่ง
อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ BGE สำหรับครึ่งปีแรกและประมาณการครึ่งปีหลัง และ
กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริหารดังกล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อประเทศไทยโดยอ้างอิงจากประมาณ
การอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ BGE
ค่าใช้จ่ายจำหน่ายและบริหาร
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

อัตราค่าใช้จา่ ยในการจัด
จำหน่ายและการบริหารต่อปี
882,110.00 บาท/ปี
210,000.00 บาท/ปี
580,000.00 บาท/ปี
155,000.00 บาท/ปี
16,630.00 บาท/ปี
41,620.00 บาท/ปี
613,320.00 บาท/ปี

อัตราการเติบโต

ร้อยละ 3.00/ปี
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อประเทศไทย

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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สรุปประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ BGE1/
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเช่าหลังคา
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนฯ
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเช่าหลังคา
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนฯ
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2564
0.75
0.27
4.26
0.05
0.27
2.50
8.10
2575
5.77
0.35
5.92
0.10
0.33
3.46
15.93

2565
2.41
0.35
4.93
0.23
0.35
2.57
10.86
2576
5.77
0.35
6.09
0.06
0.33
3.56
16.16

2566
2.88
0.35
5.08
0.06
0.35
2.65
11.37
2577
5.77
0.35
6.22
0.06
0.32
3.67
16.41

2567
4.69
0.35
5.19
0.06
0.35
2.73
13.38
2578
5.77
0.35
6.42
0.06
0.32
3.78
16.71

2568
5.71
0.35
5.36
0.06
0.34
2.81
14.64
2579
5.77
0.35
6.49
0.06
0.32
3.89
16.89

2569
5.77
0.35
5.42
0.06
0.34
2.90
14.84
2580
5.77
0.35
6.49
0.10
0.32
4.01
17.05

2570
5.77
0.35
5.42
0.10
0.34
2.98
14.97
2581
5.77
0.35
6.68
0.06
0.31
4.13
17.32

2571
5.77
0.35
5.57
0.06
0.34
3.07
15.17
2582
4.04
0.25
6.83
0.06
0.21
4.25
15.63

2572
5.77
0.35
5.69
0.06
0.33
3.17
15.38
2583
2.59
0.18
5.51
0.05
0.13
4.38
12.85

2573
5.77
0.35
5.86
0.06
0.33
3.26
15.64
2584
1.73
0.15
1.78
0.05
0.11
4.51
8.34

2574
5.77
0.35
5.92
0.06
0.33
3.36
15.80
2585
1.18
0.08
0.89
0.05
0.07
4.65
6.92

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ BGE
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1.3. สมมติฐานอื่น
1.3.1. รายได้อื่น
รายได้อื่นของ BGE ประกอบไปด้วย
1) ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้ให้ BGES กูร้ วมเป็นมูลค่า 14.27 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี
2) ค่าบริหารจัดการ (Management Fee) จาก BGES โดยทาง BGE จะคิดค่าบริหารจัดการเป็นสัดส่วนร้อ ยละ 5.00
ต่อปี จากรายได้ของ BGES
โดย BGE มีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยและค่าบริหารจัดการ รวมเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 2.96 ล้านบาทต่อปี
1.3.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแต่ละโครงการใน BGE โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประกอบด้วย ค่างานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างตามสัญญา EPC ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และอ้างอิงจากแผนการจ่ายเงิน
ลงทุนสำหรับโครงการที่กำลังจะเริ่มต้นในปี 2564 - 2565 ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการใน BGE
โครงการ
RBI WH 2-3
AGI Phase 4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

ปีที่คาดว่าจะ COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

2564
2564
2565
2565

1.91
2.50
0.23
0.70

ปีที่ถึงกำหนดจ่าย

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)

2564
2564

22.041/
60.752/

2565

6.36

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการจ่ายเงินลงทุนสำหรับโครงการที่กำลังจะเริ่มต้นในปี 2564 – 2565
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือที่มีกำหนดจ่ายในปี 2564 ทั้งนี้ โครงการ RBI WH 2-3 มีเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ 38.00 ล้านบาท
2/ มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือที่มีกำหนดจ่ายในปี 2564 ทั้งนี้ โครงการ AGI Phase 4 มีเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ 87.00 ล้านบาท

นอกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนตั้งต้นของแต่ละโครงการ BGE จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่หมดอายุการใช้งาน คือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 12 ปี โดยที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโดยอ้างอิงจากแผนการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแทน
ของแต่ละโครงการ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ BGE ทั้งนี้ มูลค่าในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแทนดังกล่าวได้
อ้างอิงมูลค่าของอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่แต่ละโครงการใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของแต่ละโครงการ ใน BGE
โครงการ
AGI Phase 1-1
AGI Phase 1-2
PGI Solar Floating
PGI Solar Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1

Annual Output
(mm kWh/ปี)
4.85
0.12
0.70
1.00
1.99
1.50

ปีที่ถึงกำหนด
การเปลีย่ นแทน
2572
2574
2573
2572

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
18.04
0.37
3.74
2.64

2573

12.32

หมายเหตุ
Inverter 1
Inverter 2
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Annual Output
(mm kWh/ปี)
2.50
0.80
1.99
2.50
0.24
0.70

โครงการ
AGI WH 9-10
BGP AY-2
RBI WH 2-3
AGI Phase4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ปีที่ถึงกำหนด
การเปลีย่ นแทน
2574
2574
2575
2576
2575
2576

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
7.74
2.58
5.92
7.77
0.74
2.22

หมายเหตุ

ที่มา: การสัมภาษณ์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของแต่ละโครงการ

1.3.3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน BGE เป็นอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรงตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยกเว้น ต้นทุนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ
กำหนดอายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ข องอุ ป กรณ์ ท ี ่ เ ปลี ่ ย นแทนดั งกล่ า วเท่ า กั บ อายุ ก ารใช้ ป ระโยชน์ (Useful Life) 12 ปี
รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
สินทรัพย์
โรงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป

ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา
ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)
25 ปี
5 ปี
3 ปี

ที่มา : งบการเงินของ BGE

1.3.4. ต้นทุนทางการเงิน
BGE มีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แห่งหนึ่ง โดยมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 259.00 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี นอกจากนี้ ระหว่างปี 2564 BGE ได้เข้า
ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มเติมจำนวน 224.00 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี
ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงประมาณการต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการชำระคืนภาระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่า BGE จะจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดครบถ้วนภายในปี 2570
1.3.5. ภาษีเงินได้
BGE ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ.
2520) สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการใน BGE อ้างอิงจาก
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เลขที่บตั รส่งเสริม
การลงทุน
60-1159-1-00-1-0
61-0925-1-00-1-0
62-0105-1-00-1-0
62-0155-1-00-1-0
62-1350-1-00-1-0
62-1351-1-00-1-0
63-1126-1-00-1-0

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี
8 ปี

วันเริ่มใช้สิทธิในบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
1 กรกฎาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2562
8 พฤษภาคม 2562
15 มิถุนายน 2562
1 มีนาคม 2563
1 พฤษภาคม 2563
1 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา : งบการเงินของ BGE

1.3.6. เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ BGE โดยให้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เท่ากับ
31.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Credit term) ซึ่งมีกำหนดการจ่ายชำระทุก
สิ้นเดือน และให้ระยะเวลาการชำระหนี้เท่ากับ 188.64 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในอดีตของบริษัทฯ
ตารางสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ BGE
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2564
31.00
5.74
188.64
12.66
2572
31.00
7.07
188.64
18.83
2580
31.00
7.10
188.64
21.22

2565
31.00
7.21
188.64
16.29
2573
31.00
7.03
188.64
19.80
2581
31.00
7.05
188.64
21.36

2566
31.00
7.16
188.64
16.83
2574
31.00
7.21
188.64
20.63
2582
31.00
4.73
188.64
20.48

2567
31.00
7.11
188.64
17.84
2575
31.00
7.15
188.64
21.16
2583
31.00
3.17
188.64
19.05

2568
31.00
7.06
188.64
18.49
2576
31.00
7.08
188.64
21.51
2584
31.00
2.91
188.64
16.72

2569
31.00
7.22
188.64
18.55
2577
31.00
7.05
188.64
21.16
2585
31.00
1.37
188.64
15.09

2570
31.00
7.15
188.64
18.57
2578
31.00
6.99
188.64
21.04

2571
31.00
7.12
188.64
18.72
2579
31.00
7.14
188.64
21.08

1.3.7. มูลค่า ณ ปีสุดท้าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ BGE
พบว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภายใต้ BGE เป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายกับบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรับซื้อไฟฟ้า
จากโครงการไปใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงงานของคู่สัญญา โดยลักษณะของสัญญาเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องและต่ออายุ
โดยอัตโนมัติ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะบอกเลิก ฝ่ายนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น โครงการภายใต้ BGE
จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะไม่ได้ต่อสัญญา อีกทั้งโครงสร้างหลังคาโรงงานของคู่สัญญาซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ได้รับการ
ออกแบบเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ ดังนั้น สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีความต่อเนื่องในการใช้
งานเมื่อได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแทนอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตามแผนการซ่อมบำรุง จากลักษณะของการดำเนิน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของแต่ละโครงการภายใต้สมมติฐานที่แต่ละ
โครงการจะดำเนินงานต่อเนื่องไปอีก 20 ปี โดยมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการใน BGE จะ
ถูกคิดที่ปีสุดท้ายของอายุการใช้งานของสินทรัพย์หลังการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ครั้งล่าสุดที่
หมดอายุลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลค่า ณ ปีสุดท้ายโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงานของแต่
ละโครงการ และค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมของแต่ละโครงการเฉลี่ยสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องไปอีก 20 ปี โดย
อ้างอิงจากมูลค่าที่ใช้ประมาณการในแบบจำลองทางการเงิน โดยกำหนดอัตราการเติบโตในอนาคต (Terminal Growth
Rate) เท่ากับร้อยละ 0.62 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของประมาณการอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในปี 2564 ไปยังประมาณการราคาไฟฟ้าขายปลีกในปี 2580 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (“PDP 2561 Rev. 1”) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างราคาขายไฟภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟกับคู่สัญญา
ตารางสมมติฐานมูลค่า ณ ปีสุดท้าย
โครงการ
AGI Phase 1-1 และ
Phase 1-2
PGI Solar Floating
PGI Solar Rooftop
AGI WH 7-8
AGI BGP-AY-1
AGI WH 9-10
BGP AY-2
RBI WH 2-3
AGI Phase4
PTI Phase 1
PTI Phase 2

ปีสุดท้าย

EBIT*(1-t)
(ล้านบาท)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เฉลี่ยต่อปีสำหรับการใช้งาน 20 ปี1/
(ล้านบาท)

กระแสเงินสดอิสระ
สุทธิ ณ ปีสดุ ท้าย
(ล้านบาท)

มูลค่า
ณ ปีสดุ ท้าย
(ล้านบาท)

2582

16.83

3.36

13.46

261.64

2583
2582
2583
2583
2584
2585
2585
2586
2586
2586

1.78
2.64
6.12
4.67
1.52
7.25
6.92
7.91
0.78
2.03

0.36
0.53
1.22
0.93
0.30
1.45
1.38
1.58
0.16
0.41

1.42
2.11
4.90
3.73
1.21
5.80
5.54
6.33
0.62
1.62

27.64
40.99
95.15
72.54
23.60
112.76
107.60
122.92
12.08
31.49

หมายเหตุ : 1/ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยคำนวณมาจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษีของแต่ละโครงการ x อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อกำไร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษี โดยอัตราส่วนดังกล่าวคำนวณมาจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมทุกโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายเชิง
พาณิชย์ (COD) หารด้วยประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษีรวมทุกโครงการซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 โดยเฉลี่ย

4-31 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1.3.8. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของ BGE (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt: “Kd”)
ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”)
โดยมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้
การคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1-T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 6.44

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ BGE จากภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และภาระหนี้สินจาก
เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2564 เท่ากับร้อยละ 2.73

T

=

ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 11.82 อ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งรวมช่วงเวลาที่ BGE ได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 83.15

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 16.85

โดยที่

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ปี ณ
วันที่ 9 กันยายน 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.18

Market Return (Rm)

อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET
Total Return Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เพื่อให้คลอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.80
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Levered Beta (β)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

Leveraged Beta เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ ้ น (Ke) มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.56 โดยอ้ า งอิ ง จาก Beta รายวั น เฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดีย วกั น หรื อ
ใกล้เคียงกับ BGE และมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ได้แก่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน), บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ที พ ี ซ ี เพาเวอร์ โ ฮลดิ ้ ง จำกั ด (มหาชน), บริ ษ ั ท บี ซ ี พ ี จ ี จำกั ด
(มหาชน), บริ ษ ั ท เสริ ม สร้ า ง พาวเวอร์ ค อร์ ป อเรชั ่ น จำกั ด
(มหาชน), บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกั ด (มหาชน) โดยพิ จ ารณา Levered Beta และปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ใช้ค่ามัธยฐานของ Beta จากบริษัทเทียบเคียง โดยปรับปรุงให้
เป็น Levered Beta ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ BGE (ซึ่งมีสูตร
การคำนวณดังนี้
Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E) )

ดังนั้น
Ke

=

2.18% + [ 0.56 x ( 9.80% - 2.18% ) ] =

6.44%

ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระคำนวณต้น ทุน ทางการเงิ น ถัว เฉลี ่ ยถ่ว งน้ ำหนั ก ( Weighted Average Cost of
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ BGE เท่ากับร้อยละ 5.76 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

=
=

6.44% x 83.15% + 2.73% x ( 1 – 11.82%) x 16.85%
5.76%
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1.4. มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ BGE โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของ BGE
หน่วย: ล้านบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน1/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน
หน่วย: ล้านบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน1/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
มูลค่า ณ ปีสดุ ท้าย
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน

2564
46.55
16.40
6.54
(83.10)
(13.61)
0.00
0.003/
2575
36.62
25.01
(0.59)
(6.66)
54.38
0.54
29.36

2565
58.20
20.67
(2.16)
(6.36)
70.35
0.95
66.52
2576
35.50
25.56
(0.42)
(9.99)
50.66
0.51
25.85

2566
56.38
21.20
(0.59)
76.99
0.89
68.82
2577
35.65
24.53
0.31
60.49
0.48
29.19

2567
53.44
21.14
(1.06)
73.52
0.85
62.14
2578
35.34
24.00
0.06
59.41
0.46
27.11

2568
51.17
21.14
(0.70)
71.60
0.80
57.22
2579
36.80
24.00
0.11
60.91
0.43
26.27

2569
51.60
21.06
0.10
72.76
0.76
54.98
2580
36.18
24.00
(0.17)
60.01
0.41
24.48

2570
48.18
21.06
(0.09)
69.15
0.71
49.40
2581
35.48
24.00
(0.19)
59.29
0.39
22.87

2571
44.88
21.06
(0.19)
65.75
0.68
44.41
2582
15.01
24.00
(1.45)
37.57
302.63
0.36
124.05

2572
39.45
21.06
(0.16)
(20.68)
39.67
0.64
25.34
2583
2.17
24.00
(0.13)
26.04
195.33
0.34
76.32

2573
37.53
22.78
(1.01)
(16.06)
43.24
0.60
26.11
2584
3.42
24.00
2.08
29.50
23.60
0.33
17.31

2574
37.94
24.12
(0.64)
(10.69)
50.72
0.57
28.96
2585
(8.58)
22.28
0.08
13.78
377.784/
0.31
120.67

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นในปี 2568 เนื่องจากระหว่างปี 2564 – 2565 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน 4 โครงการใหม่ ซึ่งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะเริ่มคิดเต็มปีในปีถัดไป นอกจากนี้ระหว่างปี 2572 – 2576 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงไฟฟ้า ซึ่งต้องเปลี่ยนแทนหลังระยะเวลา 12 ปี ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงส่งผลต่อกระแสเงินสดอิส ระ
2/ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดมีความไม่สม่ำเสมอมีสาเหตุมาจากต้นทุนในการขายไฟฟ้าในบางปีได้รวมค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งถูกปันส่วนมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายไฟฟ้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจึงมีความไม่สม่ำเสมอ และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเวลาที่เกิดการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินปี 2564 เพื่อให้การประมาณ
การทางการเงินมีความต่อเนื่อง
4/ มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของโครงการที่คิดมูลค่า ณ ปี 2585 และของโครงการที่คิดมูลค่า ณ ปี 2586 ซึ่งถูกคิดลดด้วยอัตราการคิดลด 1 ปี
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ตารางการคำนวณมูลค่าของ BGE

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ BGE
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด1/
หัก: หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ย1/
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE (Equity Value)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1,007.38
3.87
421.00
590.25

หมายเหตุ: 1/ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ มูลค่ารวมของ BGE ยังประกอบด้วยมูลค่าจากการลงทุนร้อยละ 75.00 ในกิจการ BGES และสัดส่วนร้อยละ
67.00 ในกิจการ MY SON 1 และ 2 ซึ่งที่ปรึกษาจะประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวในลำดับถัดไป
1.5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount
Rate) โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าของ BGE
โดยช่วงเปลี่ยนแปลง +/– ร้อยละ 3.0 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เป็นผู้กำหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง อันเนื่องมาจากลักษณะทางธุรกิจ
ของโรงไฟฟ้าที่มักมีกระแสเงินสดที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ อันมีผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าของ BGE
โดยสรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าของ BGE
-3.0%
609.17

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้านบาท)
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
599.64
590.25
580.99

+3.0%
571.85

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าของ BGE อยู่ระหว่าง
571.85 – 609.17 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวเป็นเพียงมูลค่าของกิจการของ BGE ซึ่งยังไม่รวมมูลค่าจากการลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 75.00 ใน BGES และสัดส่วนร้อยละ 67.00 ใน MY SON 1 และ 2 โดยที่ปรึกษาจะประเมินมูลค่าของ
สินทรัพย์ดังล่าวในลำดับถัดไป
2. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGES
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน สุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของกิจการ BGES ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของกิจการ (Free
Cash Flow to Firm)(“FCFF”) ซึ่งได้จัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 22 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2585 ซึ่ง
สอดคล้องกับอายุการใช้งานที่เหลือของโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโครงการจะยังคงดำเนินงาน
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis) เนื่องจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และโครงการ
ผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั งงานความร้ อ นเหลื อ ทิ้ งด้ ว ยระบบวั ฎ จัก รแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) ภายใต้ BGES
ดำเนินการซื้อขายไฟให้กับบริษัทในกลุ่ม ซึ่งมีความเป็นไปได้ในระดับสูงที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการสมมติฐานต่าง ๆ เช่น สมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้า สมมติฐานราคาไฟฟ้าที่จำหน่า ย รวมทั้ง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สมมติฐานอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์บนข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1. สมมติฐานรายได้
บริษัท บีจี เอ็นซิส จำกัด (BGES) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar
Cell) โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) ปัจจุบัน BGES
มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 1 โครงการ และโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 โครงการซึ่งมีกำลัง
การผลิตรวม 3.82 เมกะวัตต์
ตารางสรุปภาพรวมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้การบริหารจัดการโดย BGES
โครงการ

อายุสัญญา
PPA (ปี)1/

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

KBI

พลังงานแสงอาทิตย์แบบ
บนหลังคา

บริษัท กบินทร์
บุรีกล๊าส อินดัสทรี
จำกัด

25

WHR/ORC
KBI

โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนเหลือทิ้ง
ด้วยระบบวัฏจักรแรงดัน

บริษัท กบินทร์
บุรีกล๊าส อินดัสทรี
จำกัด

20

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ส่วนลดจาก
PEA Tariff

พฤษภาคม
2562

2.02

ร้อยละ 12.00 จากปี
62-64 และ ร้อยละ
7.00 จากปี 66-83

มกราคม
2565

1.80

ร้อยละ 12.00 จากปี
63-65 และ ร้อยละ
7.00 จากปี 66-83

COD

หมายเหตุ : 1/ สัญญา PPA จะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

➢ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของโครงการ ของ BGES โดยอ้างอิงกำลังการ
ผลิตตามแผนการพัฒนาโครงการของ BGES ซึ่งอ้างอิง จากการใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อทำการจำลอง (Simulate)
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยคำนวณจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ค่าความเข้มของแสง คุณสมบัติของแผงโซ
ล่าเซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมทีไ่ ด้รับการยอมรับในตลาดและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแม่นยำอยู่
ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงที่ BGES ได้ติดตามผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณการผลิต
พลังงานไฟฟ้ามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางสรุปภาพปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายของ BGES
หน่วย: kWh
KBI
WHR/ORC KBI
หน่วย: kWh
KBI
WHR/ORC KBI
หน่วย: kWh
KBI
WHR/ORC KBI

2564
2565
2,788,776 2,769,089
- 10,144,000
2572
2573
2,636,220 2,617,766
11,909,126 12,028,217
2580
2581
2,483,387 2,464,762
12,895,877 13,024,835

2566
2567
2568
2569
2,749,705 2,730,457 2,711,344 2,692,364
10,821,960 11,020,680 11,293,920 11,558,880
2574
2575
2576
2577
2,598,133 2,578,647 2,559,307 2,540,112
12,148,499 12,269,984 12,392,684 12,516,611
2582
2583
2584
2585
2,446,276
13,155,084 13,286,634 13,419,501 13,553,696

2570
2,673,518
11,674,469
2578
2,521,061
12,641,777

2571
2,654,803
11,791,213
2579
2,502,153
12,768,195
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

โดย 2 โครงการรวมกัน มีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 306,033,722 kWh และ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3.82
เมกะวัตต์ต่อปี
➢ อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตรารับซื้อไฟฟ้าโดยอ้างอิงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ระบุว่าผู้รับซื้อไฟฟ้าจะคิดเงิน
ค่าไฟฟ้าด้วยอัตรารับซื้อที่เป็นไปตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟภ. ซื้อจาก กฟผ. ตามระดับแรงดันจริงที่เชื่อมต่อ
ระหว่างผู้รับซื้อไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอ้างอิงราคาขายส่งไฟฟ้าที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22 –
33 กิโลโวลต์ ในประเภทที่ 3 ที่เป็นกิจการขนาดกลาง โดยหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลาราคาช่วง Peak ร้อยละ 60.0
เท่ากับ 4.18 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง และราคาช่วง Off-peak ร้อยละ 40.00 เท่ากับ 2.60 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ในปี
2564 ซึ่งเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง หลังหักค่า FT ที่ 0.15 และกำหนดให้อัตรารับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว
เติบโตร้อยละ 2.83 ทุก ๆ 5 ปี โดยการประมาณการอัตราการเติบโตของอัตราค่าไฟฟ้า อ้างอิงจากประมาณการอัตรา
การเติบโตของราคาไฟฟ้าขายปลีกของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1 (“PDP 2561 Rev. 1”) ซึ่งประมาณการราคาไฟฟ้าขายปลีกในปี 2580 เท่ากับ 3.72 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ตารางอัตรารับซื้อไฟฟ้าขายส่ง
อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง (บาท/kWh)
Peak 60%
Off-Peak 40%
4.14
2.60

ระดับแรงดันไฟฟ้า
แรงดัน 22 - 33 kV
Effective Tariff1/

3.40

หมายเหตุ: อัตราค่าไฟฟ้าขายส่งตาม ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาคเรื่อง การทบทวนอัตราคาไฟฟาตามหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาไฟฟาป 2558
1/ อัตราค่าไฟที่คำนวณที่ได้มีการหักค่า FT แล้ว ซึ่งเท่ากับ 0.1532 บาท/ kWh

ตารางสรุปการประมาณการรายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ BGES
หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่
สุทธิทุกโครงการ
(บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(KWp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/
หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่
สุทธิทุกโครงการ
(บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(KWp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.49

3.49

3.49

2.99

2.99

3.16

3.16

3.16

3.25

3.25

3.25

2,788,776

12,913,089

13,571,665

13,751,137

14,005,264

14,251,244

14,347,987

14,446,016

8.34
2572

38.62
2573

42.90
2574

43.46
2575

44.27
2576

46.32
2577

46.63
2578

46.95
2579

3.49

3.49

3.59

3.59

3.59

3.59

3.59

3.70

3.25

3.25

3.34

3.34

3.34

3.34

3.34

3.44

14,545,346

14,645,983

14,746,632

14,848,631

14,951,991

15,056,723

15,162,838

15,270,348

47.28

47.60

49.29

49.63

49.97

50.32

50.68

52.48
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หน่วย: ล้านบาท
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(บาท/kWh)1/
อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่
สุทธิทุกโครงการ
(บาท/kWh)2/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(Kwp)3/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า4/

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

2580

2581

2582

2583

2584

2585

3.70

3.70

3.70

3.70

3.80

3.80

3.44

3.44

3.44

3.44

3.53

3.53

15,379,264

15,489,597

15,601,360

13,286,634

13,419,501

13,553,696

52.86

53.24

53.62

45.66

47.43

47.90

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (Effective Tariff) ที่มีการเติบโตร้อยละ 2.83 ทุก ๆ 5 ปี
2/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิทุกโครงการ = อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (Effective Tariff) – ส่วนลดค่าไฟ (Discount from PEA Tariff) อยู่ที่ 12% ในปี 2563-2565
และ 8% ในปี 2566-2582 ตามสัญญาซื้อขาย
3/ ปริมาณผลิตไฟฟ้า (kWp) = กำลังการผลิตสุทธิ (kWh) x PSH (ชั่วโมง/วัน) x จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
4/ รายได้จำหน่ายไฟฟ้า (ล้านบาท) = ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Kwp) x อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิทุกโครงการ (บาท/kWh) / 1,000,000

2.2. สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการใน BGES โดยต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and
maintenance – O&M) ค่าเบี้ยประกันภัย ค่า บริหารจัดการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอื่น โดยมีสมมติฐานในการประมาณการดังต่อไปนี้
2.2.1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M)
การดำเนินการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วยระบบวั ฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (“โครงการ ORC”) BGES ดำเนินการจัด
จ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการ (O&M Contractor) เพื่อให้บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาภายใต้สัญญา
ดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M Contract) เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงิน อิสระจึงประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงสัญญาจ้างผู้ดำเนินงานและ
บำรุงรักษาจากภายนอกซึ่งรวบรวมโดย BGES โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาจะเกิดขึ้นหลังจากปีที่หมด
สัญญา EPC และสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
โครงการ
KBI
WHR/ORC KBI

ปีแรกที่มีคา่ ใช้จา่ ย O&M

ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ต่อปี

พฤษภาคม 2564
มกราคม 2570

654,000.00 บาท/ปี
4,000,000.00 บาท/ปี

ที่มา: ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ของ BGES และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ประมาณการอัตราเติบโตของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาในอนาคต
เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในอนาคตเนื่องจากจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ทำให้ BGES จะมีอำนาจต่อรอง
และสามารถควบรวมสัญญาการดำเนินงานและบำรุงรักษาของหลายโครงการเป็นสัญญาเดียว เพื่ อควบคุมค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนตามหลัก Economy of Scale
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2.2.2. ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบทั่วไป (Industrial All Risks Insurance) ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยาน ควัน และภัย
ทางน้ำ เป็นต้น โดยในปัจจุบัน BGES ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยเป็นรายปี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภัยของ BGES
โครงการ
KBI
WHR/ORC KBI

ประมาณการค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี1/
44,756.30 บาท/ปี
100,000.00 บาท/ปี2/

หมายเหตุ : 1/ ค่าเบี้ยประกันรายปี ไม่มีการปรับขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตาม EPC ซึ่งไม่มีการปรับขึ้น
2/ โครงการ WHR/ORC KBI มีกำหนดการในการเริ่มต้น COD ในปี 2565 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการค่าเบี้ยประกันต่อปี อ้างอิงจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยประมาณการจากค่าเบี้ยประกันภัยของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2.2.3. ค่าเช่าหลังคา
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา (Solar Rooftop) และโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งด้วย
ระบบวัฏจักรแรงดัน Organic Rankine Cycle (ORC) ภายใต้ BGES ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าหลังคาโรงงานและพื้ นที่
อื่น ๆ ของคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) เนื่องจากคู่สัญญาอนุญาตให้ BGES ติดตั้งอุปกรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ส่วนลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 7.00
2.2.4. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน เป็นค่าธรรมเนียมตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน ซึ่งกำหนดให้แต่ละโครงการที่ประกอบกิจการพลังงานต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้าครั้งแรก ฉบับละ 50,000.00 บาท และค่าต่ออายุใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี ฉบับละ 5,000.00 บาท นอกจากนี้ ระเบียบ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยังกำหนดให้โครงการที่ประกอบกิจการพลังงานต้องชำระค่าประกอบกิจการรายปี
โดยกำหนดให้โครงการที่ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 เมกะวัตต์จ่ายค่าธรรมเนียมกิโลโวลท์
แอมแปร์ละ 3.00 บาท โครงการที่ประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าให้คิดตามหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากิโลวัตต์ ชั่วโมงละ 0.10 สตางค์ และโครงการที่ประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าคิดตามความต้องการไฟฟ้าสูงสุดกิโลวัตต์ละ
1.00 บาท
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2.2.5. ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับอนุญาตไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุน พัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับอนุญาตไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เป็นค่าใช้จ่ายตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์นำส่ง
เงินเข้ากองทุนนับจากวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในอัตรา 0.01 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตในแต่ละเดือน และ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้ามาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ให้นำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
และเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้าในอัตรา 0.005 บาท และ
0.002 บาท ตามลำดับ
2.2.6. ค่าบริหารจัดการ (Management Fee)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าบริหารจัดการอ้างอิงตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านเทคนิค และการบริหารจัดการ
สำหรับการให้บริการช่วยเหลือในการผลิตและบริหารจัดการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคา และโครงการ
ORC สำหรับปี 2564 ระหว่าง BGES และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีอัตราค่าบริการเท่ากับร้อยละ 8.00 ของยอดรายรับ
จากทั้ง 2 โครงการ ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทราบว่าในปี 2565 เป็นต้นไป BGES จะ
จ่ายค่าบริหารจัดการให้กับ BGE ซึ่งจะรับผิดชอบในการให้บริการช่วยเหลือในการผลิตและบริหารจัดการโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา และโครงการ ORC แทนผู้ให้บริการรายเดิม โดยคิดอั ตราค่าบริการเท่ากับร้อยละ 5.00 ของ
ยอดรายรับจากทั้ง 2 โครงการ
2.2.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษา ค่า เบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารอื่น ๆ
โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหารจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ BGES
ซึ่งอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ BGES สำหรับครึ่งปีแรกและประมาณการครึ่งปีหลัง และ
กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริหารดังกล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อประเทศไทยโดยอ้างอิงจากประมาณ
การอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.0 ต่อปี โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ BGES
ค่าใช้จ่ายจำหน่ายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ

อัตราค่าใช้จา่ ยในการจัด
จำหน่ายและการบริหารต่อปี
12,460.00 บาท/ปี
70,000.00 บาท/ปี
202,820.00 บาท/ปี
280,680.00 บาท/ปี

อัตราการเติบโต

ร้อยละ 3.0/ปี
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อประเทศไทย

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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สรุปประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ BGES1/
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนฯ
ค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตฯ
ค่าใช้จ่ายนำส่งกองทุนฯ
ค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2564
0.44
0.04
0.01
0.05
0.67
0.58
1.79
2575
4.65
0.14
0.02
0.25
2.48
0.81
8.36

2565
0.65
0.14
0.07
0.22
1.93
0.60
3.62
2576
4.65
0.14
0.02
0.25
2.50
0.83
8.40

2566
0.65
0.14
0.02
0.23
2.14
0.62
3.81
2577
4.65
0.14
0.02
2.52
0.86
8.19

2567
0.65
0.14
0.02
0.23
2.17
0.64
3.86
2578
4.65
0.14
0.02
0.26
2.53
0.88
8.49

2568
0.65
0.14
0.02
0.24
2.21
0.66
3.92
2579
4.65
0.14
0.02
0.26
2.62
0.91
8.61

2569
0.65
0.14
0.02
0.24
2.32
0.68
4.05
2580
4.65
0.14
0.02
0.26
2.64
0.94
8.66

2570
4.65
0.14
0.02
0.24
2.33
0.70
8.09
2581
4.65
0.14
0.02
0.26
2.66
0.96
8.70

2571
4.65
0.14
0.02
0.25
2.35
0.72
8.12
2582
4.65
0.14
0.02
0.27
2.68
0.99
8.76

2572
4.65
0.14
0.02
0.25
2.36
0.74
8.17
2583
4.00
0.10
0.01
0.23
2.28
1.02
7.64

2573
4.65
0.14
0.02
0.25
2.38
0.76
8.20
2584
4.00
0.10
0.01
0.23
2.37
1.05
7.76

2574
4.65
0.14
0.02
0.25
2.46
0.78
8.31
2585
4.00
0.10
0.01
0.23
2.40
1.08
7.82

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ BGES
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2.3. สมมติฐานอื่น
2.3.1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแต่ละโครงการใน BGES โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประกอบด้วย ค่างานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างตามสัญญา EPC ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และอ้างอิงจากแผนการจ่ายเงิน
ลงทุนสำหรับโครงการ ORC ที่กำลังจะเริ่มต้นในปี 2565 ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการใน BGES
โครงการ
WHR/ORC KBI

ปีที่คาดว่าจะ
COD

Annual Output
(mm kWh/ปี)

ปีที่
ถึงกำหนดจ่าย

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท) 1/

มกราคม 2565

1.80

2564
2565
2566
2567
2568

26.21
2.00
2.00
2.00
2.00

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหารและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการจ่ายเงินลงทุนสำหรับโครงการ ORC
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือที่มีกำหนดจ่ายในปี 2564 - 2568 ทั้งนี้ โครงการ WHR/ORC KBI มีเงินลงทุนรวมทั้งโครงการ 165.00
ล้านบาท

นอกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนตั้งต้นของแต่ละโครงการ BGES จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์
ที ่ ห มดอายุก ารใช้ งาน คื อ เครื ่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ที ่ ม ี อ ายุ ก ารใช้ งาน 12 ปี ส ำหรั บ โครงการพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบบนหลังคา และอายุการใช้งาน 5 ปี สำหรับโครงการ ORC โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโดยอ้างอิง จากแผนการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนแทนของแต่ละโครงการ
ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ BGES ทั้งนี้ มูลค่าในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแทนดังกล่าวได้อ้างอิงมูลค่าของ
อุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่แต่ละโครงการใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของแต่ละโครงการ ใน BGES
โครงการ
KBI
WHR/ORC KBI

Annual Output
(mm kWh/ปี)
2.02
1.80

ปีที่ถึงกำหนด
การเปลีย่ นแทน
2574
2570
2575
2580

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
8.43
3.50
7.00
5.00

ที่มา: การสัมภาษณ์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของแต่ละโครงการ

2.3.2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน BGES เป็นอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรงตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยกเว้น ต้นทุนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

กำหนดอายุการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแทนดังกล่าวเท่ากับอายุการใช้ประโยชน์ (Useful Life) 12 ปี และ 5 ปี
ตามลำดับ รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)
25
5
3

โรงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อื่น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
ที่มา : งบการเงินของ BGES

2.3.3. ต้นทุนทางการเงิน
BGES มีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากกิจการ BGE โดยมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
113.00 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระจึงประมาณการต้นทุนทางการ
เงินรวมถึงการชำระคืนภาระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่า BGES จะจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดครบถ้วน
ภายในปี 2572
2.3.4. ภาษีเงินได้
BGES ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุ น (พ.ศ.
2520) สำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และพลังงานความร้อนจากเตา ดังนั้น ที่ปรึกษา
ทางการเงิ นอิ สระประมาณการภาษีเ งิน ได้น ิ ติบ ุค คลของโครงการใน BGES อ้ า งอิ งจากสิท ธิป ระโยชน์ ทางภาษีจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ตารางรายละเอียดสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุน
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากเตา

เลขที่บตั รส่งเสริม
การลงทุน
61-1395-1-00-1-0
63-0117-1-00-1-0

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
8 ปี
8 ปี

วันเริ่มใช้สิทธิในบัตร
ส่งเสริมการลงทุน
2 เมษายน 2562
ยังไม่เริ่มใช้1/

ที่มา : งบการเงินของ BGES
หมายเหตุ: 1/ เนื่องจากในปัจจุบันโครงการ ORC ยังไม่เริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) BGES จึงยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ โครงการ
ORC มีกำหนดการ COD ในเดือนมกราคม 2565 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการให้ BGES เริ่มใช้สิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2565 เป็น
ต้นไป ตามระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ

2.3.5. เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ BGES โดยให้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เท่ากับ
31.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Credit term) ซึ่งมีกำหนดการจ่ายชำระทุกสิ้น
เดือน และให้ระยะเวลาการชำระหนี้ เท่ากับ 365.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ
บำรุงรักษา ซึ่ง BGES ได้ชำระหนี้เป็นรายปี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ BGES
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2564
31.00
0.71
365.00
7.89
2572
31.00
4.02
365.00
14.74
2580
31.00
4.52
365.00
15.34

2565
31.00
3.28
365.00
9.24
2573
31.00
4.03
365.00
14.30
2581
31.00
4.55
365.00
14.94

2566
31.00
3.64
365.00
9.64
2574
31.00
4.19
365.00
13.94
2582
31.00
3.88
365.00
14.94

2567
31.00
3.69
365.00
10.04
2575
31.00
4.21
365.00
14.64
2583
31.00
4.03
365.00
14.29

2568
31.00
3.76
365.00
10.44
2576
31.00
4.23
365.00
15.30
2584
31.00
4.07
365.00
14.29

2569
31.00
3.93
365.00
10.84
2577
31.00
4.27
365.00
15.34
2585
31.00
4.52
365.00
14.29

2570
31.00
3.95
365.00
14.80
2578
31.00
4.30
365.00
15.34

2571
31.00
3.99
365.00
15.14
2579
31.00
4.45
365.00
15.30

2.3.6. มูลค่า ณ ปีสุดท้าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ BGES
พบว่า โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโครงการ ORC ภายใต้ BGES เป็นโครงการที่มีสัญญาซื้อขายกับบริษัท
ในกลุ่ม ซึ่งรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการไปใช้ในการประกอบธุรกิจของโรงงานของคู่สัญญา โดยลักษณะของสัญญาเป็นสัญญาที่
ต่อเนื่องและต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะบอกเลิก ฝ่ายนั้นจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น
โครงการภายใต้ BGES จึงมีความเสี่ยงในระดับต่ำที่จะไม่ได้ต่ อสัญญา อีกทั้งโครงสร้างหลังคาโรงงานของคู่สัญญาซึ่งเป็น
บริษัทในกลุ่ม ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์ และสำหรับโครงการ ORC ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ ในพื้นที่ของ
คู่สัญญา ดังนั้น สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการ ORC จึงมีความต่อเนื่องในการใช้
งานเมื่อได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแทนอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอตามแผนการซ่อมบำรุง จากลักษณะของการดำเนิน
ธุรกิจข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของแต่ละโครงการภายใต้สมมติฐานที่แต่ละ
โครงการจะดำเนินงานต่อเนื่องไปอีก 20 ปี โดยมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการของแต่ละโครงการใน BGES จะ
ถูกคิดที่ปีสุดท้ายของอายุการใช้งานของสินทรัพย์หลังการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ครั้งล่าสุดที่
หมดอายุลง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการมูลค่า ณ ปีสุดท้ายโดยพิจารณาจากกำไรจากการดำเนินงานของแต่ละ
โครงการ และค่าใช้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมของแต่ละโครงการเฉลี่ย สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องไปอีก 20 ปี โดยอ้างอิง
จากมูลค่าที่ใช้ประมาณการในแบบจำลองทางการเงิน โดยกำหนดอัตราการเติบโตในอนาคต (Terminal Growth Rate)
เท่ากับร้อยละ 0.57 ซึ่งเท่ากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของประมาณการอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในปี 2564 ไปยังประมาณการราคาไฟฟ้าขายปลีกในปี 2580 ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (“PDP 2561 Rev. 1”) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างราคาขายไฟภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟกับคู่สัญญา
ตารางสมมติฐานมูลค่า ณ ปีสุดท้าย
โครงการ

ปีสุดท้าย

KBI
WHR/ORC KBI

2583

2586

EBIT*(1-t)
(ล้านบาท)
6.41
40.31

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เฉลี่ยต่อปีสำหรับการใช้งาน 20 ปี1/
(ล้านบาท)
1.33
1.53

กระแสเงินสดอิสระ
สุทธิ ณ ปีสดุ ท้าย
(ล้านบาท)
5.08
38.78

มูลค่า
ณ ปีสดุ ท้าย
(ล้านบาท)
99.64
760.41

หมายเหตุ : 1/ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยคำนวณมาจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษีของแต่ละโครงการ x อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่อกำไร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษี โดยอัตราส่วนดังกล่าวคำนวณมาจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนของโครงการตลอดระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายเชิงพาณิชย์
(COD) หารด้วยประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษีของโครงการซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.70 สำหรับโครงการ KBI และเท่ากับร้อยละ 3.80 สำหรับ
โครงการ WHR/ORC KBI

2.3.7. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของ BGES (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt: “Kd”) ปรับ
ด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้ (“Wd”) โดยมี
สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้
การคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1-T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 11.30

Kd

=

เนื ่ อ งจากเงิ น กู ้ ย ื ม ของ BGES เป็ น เงิ น กู ้ ย ื ม จาก BGE ดั งนั ้ น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ BGE
จากภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2564 ของ
BGE ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.73

T

=

ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 12.00 อ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งรวมช่วงเวลาที่ BGES ได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 36.66

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 63.34

โดยที่
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การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ปี ณ
วันที่ 9 กันยายน 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.18

Market Return (Rm)

อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET
Total Return Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เพื่อให้คลอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.80

Levered Beta (β)

Leveraged Beta เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ ้ น (Ke) มี ค ่ า เท่ า กั บ 1.20 โดยอ้ า งอิ ง จาก Beta รายวั น เฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียงกับ BGES และมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ได้แก่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน), บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ที พ ี ซ ี เพาเวอร์ โ ฮลดิ ้ ง จำกั ด (มหาชน), บริ ษ ั ท บี ซ ี พ ี จ ี จำกั ด
(มหาชน), บริ ษ ั ท เสริ ม สร้ า ง พาวเวอร์ ค อร์ ป อเรชั ่ น จำกั ด
(มหาชน), บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ
โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกั ด (มหาชน) โดยพิ จ ารณา Levered Beta และปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ใช้ค่ามัธยฐานของ Beta จากบริษัทเทียบเคียง โดยปรับปรุงให้
เป็น Levered Beta ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ BGES (ซึ่งมี
สูตรการคำนวณดังนี้
Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E) )

ดังนั้น
Ke

=

2.18% + [ 1.20 x ( 9.80% - 2.18% ) ] =

11.30%

ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระคำนวณต้น ทุน ทางการเงิ น ถัว เฉลี ่ ยถ่ว งน้ ำหนั ก ( Weighted Average Cost of
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ BGE เท่ากับร้อยละ 5.67 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

=
=

11.30% x 36.66% + 2.73% x ( 1 – 12.00%) x 63.34%
5.67%
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2.4. มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ BGES
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ BGES โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน1/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน
หน่วย: ล้านบาท
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน1/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
มูลค่า ณ ปีสดุ ท้าย
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน

2564
4.54
2.01
(0.04)
(26.21)
(19.70)
0.00
0.003/
2575
25.02
9.99
(0.67)
(7.00)
27.34
0.55
14.91

2565
26.41
8.58
1.23
(2.00)
34.23
0.95
32.39
2576
24.71
10.69
(0.64)
34.76
0.52
17.94

ตารางการประมาณการทางการเงินของ BGES
2566
2567
2568
2569
30.10
29.01
24.45
25.67
8.98
9.38
9.78
10.18
(0.04)
(0.35)
(0.33)
(0.23)
(2.00)
(2.00)
(2.00)
37.05
36.04
31.90
35.63
0.90
0.85
0.80
0.76
33.18
30.55
25.59
27.05
2577
2578
2579
2580
25.16
25.20
26.55
26.81
10.69
10.69
10.69
10.69
(0.00)
0.03
0.18
0.00
(5.00)
35.84
35.92
37.42
32.50
0.49
0.46
0.44
0.41
17.51
16.61
16.37
13.46

2570
22.69
10.18
(3.94)
(3.50)
25.43
0.72
18.27
2581
34.25
10.29
0.43
44.97
0.39
17.62

2571
22.67
10.48
(0.30)
32.86
0.68
22.34
2582
34.57
10.29
0.03
44.89
0.37
16.65

2572
23.22
10.08
0.43
33.73
0.64
21.70
2583
27.74
10.29
(0.02)
38.00
99.64
0.35
48.31

2573
23.77
9.68
0.46
33.91
0.61
20.65
2584
29.38
10.29
0.15
39.82
0.33
13.22

2574
25.35
9.28
0.51
(8.43)
26.72
0.58
15.40
2585
29.80
10.29
0.04
40.12
719.644/
0.31
238.81

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นในบางปี เนื่องจากระหว่างปี 2564 – 2568 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการ WHR/ORC KBI ซึ่งค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะเริ่มคิดเต็มปีในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เพิ่มเติมในการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงไฟฟ้า ซึ่งต้องเปลี่ยนแทนหลังระยะเวลา 12 ปีสำหรับโครงการ KBI และทุก ๆ 5 ปี สำหรับโครงการ WHR/ORC KBI ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงส่งผลต่อกระแสเงินสดอิสระ
2/ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนซึ่งส่งผลให้กระแสเงินสดมีความไม่สม่ำเสมอมีสาเหตุมาจากต้นทุน ในการขายไฟฟ้าในบางปีได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งถูกปันส่วนมาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการขายไฟฟ้า ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจึงมีความไม่สม่ำเสมอ และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเวลาที่เกิดการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินปี 2564 เพื่อให้การประมาณ
การทางการเงินมีความต่อเนื่อง
4/ มูลค่า ณ ปีสุดท้ายของโครงการ ORC ที่คิดมูลค่า ณ ปี 2586 ซึ่งถูกคิดลดด้วยอัตราการคิดลด 1 ปี
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ตารางการคำนวณมูลค่าของ BGES
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ BGES
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ BGES ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ถือครองโดย BGE
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนร้อยละ 75.001/
หัก: หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 75.001/
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE ใน BGES (Equity Value)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
678.52
483.98
0.48
100.50
408.87

หมายเหตุ: 1/ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
BGE ถือครอง BGES มาคำนวณมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE ใน BGES

2.5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ BGES สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount Rate)
โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าของ BGE โดยช่วง
เปลี่ยนแปลง +/– ร้อยละ 3.0 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้
กำหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง อันเนื่องมาจากลักษณะทางธุรกิจของ
โรงไฟฟ้าที่มักมีกระแสเงินสดที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ อันมีผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าของ BGES
สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE สรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าของ BGES สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE
-3.0%
420.54

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้านบาท)
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
414.66
408.87
403.16

+3.0%
397.54

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าของ BGES สำหรับสัดส่วนที่
ถือครองโดย BGE อยู่ระหว่าง 397.54 – 420.54 ล้านบาท
3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ MY SON 1 และ 2
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของกิจการ MY SON
1 และ 2 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของ
กิจการ (Free Cash Flow to Firm) (“FCFF”) ซึ่งได้จัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2583 ซึ่งสอดคล้องกับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า (PPA Life) ของกิจการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ประมาณการสมมติฐานต่าง ๆ เช่น สมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้า สมมติฐานราคาไฟฟ้าที่จำหน่าย รวมทั้งสมมติฐานอื่น
ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์บนข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1. สมมติฐานรายได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของโครงการฯ ใน MY SON 1 และ 2 ที่จะลงทุนทั้งหมดใน 2 โครงการ
โครงการ ได้แก่ โครงการ MS1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ โครงการ MS2
ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563) ตามลำดับ โดยมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าให้กับ EVN เป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 110.00 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 111.78 เมกะ
วัตต์)
ตารางสรุปภาพรวมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายของ MY SON 1 และ 2
อายุสัญญา
PPA (ปี)

วันที่เริ่มต้น
COD

Installed
Capacity
(MWp)

Annual
Output
(mm kWh/ปี)

ราคาขาย
(ดอลลาร์
สหรัฐ/kwp)

โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

MY SON 1

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Farm)

Vietnam
Electricity (EVN)

20

30 มิถุนายน
2563

61.77

94.40

0.094

MY SON 2

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Farm)

Vietnam
Electricity (EVN)

20

30 มิถุนายน
2563

50.00

73.79

0.094

➢ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของโครงการฯ ของ MY SON 1 และ 2 โดย
อ้างอิงกำลังการผลิตตามแผนการพัฒนาโครงการของบริษัท ซึ่งอ้างอิง จากการใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อทำการจำลอง
(Simulate) ปริ ม าณการผลิตพลั งงานไฟฟ้า โดยคำนวณจากปัจ จั ยที่ เกี่ ยวข้อ งต่ าง ๆ เช่ น ค่ า ความเข้มของแสง
คุ ณ สมบั ต ิ ข องแผงโซล่ า เซลล์ เป็ น ต้ น ทั ้ งนี ้ โปรแกรมดั งกล่ า วเป็ น โปรแกรมที่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ ในตลาดและ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความแม่นยำอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงที่ MY SON 1 และ 2 ได้ติดตาม
ผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณผลิตพลังงานไฟฟ้ามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางสรุปภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายของ MY SON 1 และ 2
หน่วย: MWh
MY SON 1 และ 2
หน่วย: MWh
MY SON 1 และ 2
หน่วย: MWh
MY SON 1 และ 2

2564
175,133
2572
164,897
2580
155,259

2565
173,819
2573
163,660
2581
154,094

2566
172,516
2574
162,433
2582
152,939

2567
171,222
2575
161,214
2583
75,896

2568
169,938
2576
160,005

2569
168,663
2577
158,805

2570
167,398
2578
157,614

2571
166,143
2579
156,432

โดย 2 โครงการ รวมกันมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 3,188,079 MWh และ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 110.00
เมกะวัตต์ต่อปี
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➢ อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ทั้ง 2 โครงการมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เท่ากัน ซึ่งเท่ากับ 0.0935 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ (USD/kWh) โดยเป็นอัตราที่
คงที่ไปตลอด 20 ปี ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ตกลงกับผู้รับซื้อคือ Vietnam Electricity
ตารางสรุปการประมาณการรายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ MY SON 1 และ 2
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ
(USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า
(Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

175,133

173,819

172,516

171,222

169,938

168,663

167,398

166,143

16.37
2572

16.25
2573

16.13
2574

16.01
2575

15.89
2576

15.77
2577

15.65
2578

15.53
2579

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

164,897

163,660

162,433

161,214

160,005

158,805

157,614

156,432

15.42
2580

15.30
2581

15.19
2582

15.07
2583

14.96

14.85

14.74

14.63

0.0935

0.0935

0.0935

0.0935

155,259

154,094

152,939

75,896

14.52

14.41

14.30

7.10

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิอยู่ที่ 0.0935 USD/kWh
2/ ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp) = กำลังการผลิตสุทธิ (MWh) x PSH (ชั่วโมง/วัน) x จำนวนวันที่ดำเนินงาน (วัน)
3/ รายได้จำหน่ายไฟฟ้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) = ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp) x อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิ

3.2. สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการใน MY SON 1 และ 2 โดย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation
and maintenance – O&M) ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอื่น โดยมีสมมติฐานในการ
ประมาณการดังต่อไปนี้
3.2.1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M)
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการได้มีการจัดจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการ
(O&M Contractor) เพื่อให้บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาภายใต้สัญญาดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M Contract)
เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงสัญญาจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาดังกล่าว
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ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
โครงการ

Installed
Capacity
(MWp)

ค่าดำเนินงาน
(ดอลลาร์สหรัฐ/MWp/ปี)

รวมค่าดำเนินงาน
เริ่มต้นในปี 2564
(ดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราการเติบโต1/

MY SON 1

61.77

7,636.00

471,721.76

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

MY SON 2

50.00

7,525.00

376,250.00

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ที่มา: ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ของ MY SON 1 และ 2 และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ อัตราการเติบโตของค่า O&M เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิงจากสัญญาจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษา

3.2.2. ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับอัคคีภัยและวินาศภัยที่ระบุ (Fire and special perils) ซึ่งจะครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ และการระเบิด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน MY SON 1
และ 2 ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยเป็นรายปี ดังนั้น ที่ปรึก ษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละ
โครงการโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภัยของ MY SON 1 และ 2

MY SON 1

Installed Capacity
(MWp)
61.77

ค่าเบี้ยประกันภัย
(ดอลลาร์สหรัฐ/MWp/ปี)
1,320.05

MY SON 2

50.00

1,320.05

โครงการ

รวมค่าเบีย้ ประกันภัยต่อปี
(ดอลลาร์สหรัฐ)
81,547.24
66,002.36

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันรายปี ไม่มีการปรับขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตาม EPC ซึ่งไม่มีการปรับขึ้น

3.2.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Expenses) และค่าใช้จ่ายใน
การจัดจำหน่ายและการบริหารอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การจัดจำหน่ายและบริหารจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกลุ่ม BGE ซึ่งการประมาณการอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีต และกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริหารดังกล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.22 ต่อปี โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ MY SON 1 และ 2
ค่าใช้จ่ายจำหน่ายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Expenses)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น

อัตราค่าใช้จา่ ยในการจัดจำหน่าย
และการบริหารต่อปี
1,650.06 ดอลลาร์สหรัฐ/MWp/ปี
62,555.65 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี

อัตราการเติบโต
ร้อยละ 3.00/ปี1/
ร้อยละ 3.22/ปี2/
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อสาธารณรัฐสังคมนิยม

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระลดอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 3.00 เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของค่าใช้จ่าย O&M ซึ่งระบุอัตราการเติบโตที่
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
2/ อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อสาธารณรัฐสังคมนิยมปี 2563 จาก World Bank
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ MY SON 1 และ 21/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2564
0.87
0.15
0.25
1.27
2575
1.21
0.15
0.34
1.70

2565
0.90
0.15
0.25
1.30
2576
1.25
0.15
0.35
1.75

2566
0.93
0.15
0.26
1.34
2577
1.28
0.15
0.37
1.80

2567
0.95
0.15
0.27
1.37
2578
1.32
0.15
0.38
1.85

2568
0.98
0.15
0.28
1.41
2579
1.36
0.15
0.39
1.90

2569
1.01
0.15
0.29
1.45
2580
1.40
0.15
0.40
1.95

2570
1.04
0.15
0.30
1.49
2581
1.44
0.15
0.41
2.00

2571
1.07
0.15
0.30
1.53
2582
1.49
0.15
0.42
2.06

2572
1.11
0.15
0.31
1.57
2583
0.77
0.07
0.28
1.12

2573
1.14
0.15
0.32
1.61

2574
1.17
0.15
0.33
1.66

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ MY SON 1 และ 2
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

3.3. สมมติฐานอื่น
3.3.1. รายได้อื่น
รายได้ อ ื ่ น ของ MY SON 1 และ 2 ประกอบไปด้ ว ยดอกเบี ้ ย รั บ จากเงิ น ฝากในบั ญ ชี ส ำรอง Major Maintenance
Reserve Account (MMRA) และบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (DSRA) ซึ่งทั้ง 2 บัญชีมีอัตราดอกเบี้ยฝากอยู่ที่ร้อยละ
4.00 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการรายได้อื่นของ MY SON 1 และ 2
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายได้ดอกเบี้ยรับ

2564
0.64
2572
0.21
2580
-

2565
0.17
2573
0.13
2581
-

2566
0.19
2574
0.08
2582
-

2567
0.21
2575
0.04
2583
-

2568
0.13
2576
0.06
2584
-

2569
0.15
2577
0.08
2585
-

2570
0.17
2578
-

2571
0.19
2579
-

3.3.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน คือ เครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปีสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ของทั้ง 2 โครงการ โดยที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโดยอ้างอิง จากแผนการบำรุงรักษา
และการเปลี่ยนแทนของแต่ละโครงการ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ MY SON 1 และ 2 ทั้งนี้ มูลค่าในการลงทุน
เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแทนดังกล่าวได้อ้างอิงมูลค่าของอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่แต่ละโครงการใช้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของ MY SON 1 และ 2
โครงการ
MY SON 1 และ 2

Annual Output (MWp)

ปีที่ถึงกำหนดการเปลี่ยนแทน

111.77

2568
2573
2578

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2.15
2.15
2.15

ที่มา: การสัมภาษณ์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของโครงการ MY SON 1 และ 2
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

3.3.3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน MY SON 1 และ 2 เป็นอัตราคงที่ตามวิธี
เส้นตรงตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยกเว้น ต้นทุนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระกำหนดอายุการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแทนดังกล่าวเท่ากับอายุการใช้ประโยชน์ (Useful
Life) 5 ปี รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)
25
7
7
5

โรงไฟฟ้าและแผงโซล่าร์
อาคารและส่วนต่อเติมอาคาร
เครื่องมือและอุปกรณ์
โปรแกรมสำเร็จรูป
ที่มา : งบการเงินของ MY SON 1 และ 2

3.3.4. ต้นทุนทางการเงิน
MY SON 1 และ 2 มีต้นทุนทางการเงินจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งเกิดจากการก่อหนี้ใหม่มาใช้คืนหุ้นกู้เดิม
(Refinance) โดย MY SON 1 และ 2 มียอดเงินหุ้นกูค้ งเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดมูลค่าหุ้นกู้ของ MY SON 1 และ 2
โครงการ
MY SON 1

MY SON 2

สัญญาหุ้นกู้
Bond A
Bond B
Bond C
Phase 1
Phase 2

มูลค่าหุ้นกู้
(พันล้านดอง)
300.00
220.00
430.00
380.00
370.00

มูลค่าหุ้นกู้ 1/
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
13.07
9.59
18.74
16.56
16.12

อัตราดอกเบีย้
หุ้นกู้ (ต่อปี)
ร้อยละ 10.00
ร้อยละ 10.00
ร้อยละ 10.00
ร้อยละ 10.00
ร้อยละ 10.00

อายุหุ้นกู้
3 ปี
6 ปี
10 ปี
6 ปี
10 ปี

ที่มา : งบการเงินของ MY SON 1 และ 2
หมายเหตุ : 1/ มูลค่าหุ้นกู้ในสกุลล้านดอลลาร์สหรัฐแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 22,951.50 พันเวียดนามดองต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลง
ค่างบการเงินของ MY SON 1 และ 2

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.00 ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท BG
ส่งผลให้ MY SON 1 และ 2 เข้าสู่กระบวนการก่อหนี้ใหม่กับธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามเพื่อมาใช้คืนหุ้นกู้เดิม
(Refinance) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมาและบริษัทฯ ได้
ชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยวงเงินกู้ใหม่ของ MY SON 1 และ 2 มียอดรวมเท่ากับ 1,400.00 พันล้านดอง
หรือเท่ากับ 61.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมของ MY SON
1 และ 2 คืนก่อนกำหนดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมและไม่ก่อให้เกิดค่าปรับจากการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนกำหนดที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม นอกจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเอกสาร ซึ่งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระได้สะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในค่าใช้จ่ายในการบริหารเรียบร้อยแล้ว
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ MY SON 1 และ 2 ได้เข้าทำสัญญากู้เงินดังกล่าวกับธนาคารในเวียดนามเนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและสามารถ
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะลดภาระต้นทุนจากหุ้นกู้เดิมให้ได้มากที่สุด ในระหว่างการเจรจาเงื่อนไขเงินกู้ที่ได้รับ
จากธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งเสนอเงื่อนไขการกู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจาก
ธนาคารในประเทศเวียดนามในปัจจุบัน โดย MY SON 1 และ 2 จะยังคงพิจารณาข้อเสนอเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย (ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไข) เพื่อจะนำมาชำระคืนเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศเวียดนาม
(Refinance) นอกจากนี้ MY SON 1 และ 2 ยังได้พิจารณาทางเลือกอื่นในการชำระคืนเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารใน
ประเทศเวียดนาม (Refinance) อาทิ การออกหุ้นกู้ในประเทศไทยหรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ำกว่า ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของ MY SON 1 และ 2 ในอนาคต โดย MY SON 1 และ 2 คาดว่าจะดำเนินการกู้ยืมเงิน
เพื่อมาชำระคืนเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารในประเทศเวียดนาม (Refinance) ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหลังไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิง
พาณิชย์ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.50 ต่อปี ตามเงื่อนไขที่ MY SON 1 และ 2 ได้รับข้อเสนอจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยและประมาณการค่าปรับจากการจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดแก่ธนาคารในประเทศเวียดนามในอัตราร้อยละ
1.00 จากเงินต้นคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2565 หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 0.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย MY
SON 1 และ 2 มีแผนที่จะทยอยจ่ายคืนเงินกู้คืนทั้งหมดตลอดระยะเวลา 10 ปี และคาดว่าจะคืนเงินกู้ครบทั้งหมดในปี
2573
3.3.5. ภาษีเงินได้
เนื่องจากกิจการ MY SON 1 และ 2 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินการอยู่ที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยรัฐบาลเวียดนามจะจัดเก็บภาษีเงินได้ (Corporate Income Tax) ที่ร้อยละ 20.00 ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้
อย่างไรก็ตาม MY SON 1 และ 2 เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียนจึงได้รับสิทธิคำนวณภาษีใน
อัตราร้อยละ 10.00 ตั้งแต่วันเริ่มต้นกิจการ นอกจากนี้ โครงการทั้ง 2 ยังได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการดำเนินงาน 4 ปี
แรก และได้รับการลดหย่อนภาษีร้อยละ 50.00 จากมูลค่าภาษีที่จะต้องจ่ายอีก 9 ปีต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงประมาณการภาษีอ้างอิงจากอัตราภาษี และการได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากบัตรการลงทุนสำหรับกิจการ MY SON
1 และ 2 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) สาธารณรัฐสังคมนิ ย ม
เวียดนาม
3.3.6. เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ MY SON 1 และ 2 โดยให้ระยะเวลาการเรียก
เก็บหนีเ้ ท่ากับ 25.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Credit term) ซึ่งมีกำหนดการ
จ่ายชำระทุกสิ้นเดือน และให้ระยะเวลาการชำระหนี้เท่ากับ 365.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายรายปี
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ตารางสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ MY SON 1 และ 2
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2564
25.00
1.12
365.00
4.95
2572
25.00
1.06
365.00
5.68
2580
25.00
0.99
365.00
6.06

2565
25.00
1.11
365.00
4.98
2573
25.00
1.05
365.00
5.71
2581
25.00
0.99
365.00
6.11

2566
25.00
1.10
365.00
5.02
2574
25.00
1.04
365.00
5.77
2582
25.00
0.98
365.00
6.17

2567
25.00
1.10
365.00
5.05
2575
25.00
1.03
365.00
5.81
2583
25.00
0.49
365.00
5.23

2568
25.00
1.09
365.00
5.09
2576
25.00
1.02
365.00
5.84

2569
25.00
1.08
365.00
5.56
2577
25.00
1.02
365.00
5.91

2570
25.00
1.07
365.00
5.58
2578
25.00
1.01
365.00
5.96

2571
25.00
1.06
365.00
5.64
2579
25.00
1.00
365.00
5.99

3.3.7. มูลค่า ณ ปีสุดท้าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 20 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2583 ซึ่งสอดคล้องกับ
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (PPA Life) ของกิจการ โดยไม่ได้ประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงานต่อเนื่อง
ดังนั้น การประมาณการทางการเงินของ MY SON 1 และ 2 จึงไม่มีมูลค่า ณ ปีสุดท้าย
3.3.8. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของ MY SON 1 และ 2 (Weighted Average Cost of Capital WACC) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of
Debt: “Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และ
หนี้ (“Wd”) โดยมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้
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การคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1-T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 10.35

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ MY SON 1 และ 2 จากภาระหนี้สิน
จากเงินกู้ยืมที่เกิดกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในประเทศเวียดนามและ
ในประเทศไทย สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตลอดเวลากู้ยืมเงิน
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.72

T

=

ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 6.00 อ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งรวมช่วงเวลาที่ MY SON 1
และ 2 ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า (Ministry of Industry and Trade) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 38.88

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 61.12

โดยที่

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ปี ณ
วันที่ 9 กันยายน 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.18

Market Return (Rm)1/ อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET
Total Return Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เพื่อให้คลอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.80

1/ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีการปรับปรุง

Country Risk Premium เนื่องจากการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนภายใต้ธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ นั้น มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ชัดเจนกับ EVN ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความเสี่ยงสูงจึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุง Country Risk Premium สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม
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Levered Beta (β)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

Leveraged Beta เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ ้ น (Ke) มี ค ่ า เท่ า กั บ 1.07 โดยอ้ า งอิ ง จาก Beta รายวั น เฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียง 1/กับ MY SON 1 และ 2 และมีอัตราส่วนมูลค่าตลาด
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน), บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท บีซี
พีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่ น
จำกัด (มหาชน), บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน),
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยพิจารณา Levered Beta และปรับปรุง
โครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ใช้ค่ามัธยฐานของ Beta จากบริษัทเทียบเคียง โดยปรับปรุงให้
เป็น Levered Beta ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ MY SON 1
และ 2 (ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้
Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E) )

ดังนั้น
Ke

=

2.18% + [ 1.07 x ( 9.80% - 2.18% ) ] =

10.35%

ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระคำนวณต้น ทุน ทางการเงิ น ถัว เฉลี ่ ยถ่ว งน้ ำหนั ก ( Weighted Average Cost of
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ MY SON 1 และ 2 เท่ากับร้อยละ 6.03 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

1/

=

10.35% x 38.88% + 3.50% x ( 1 – 6.00%) x 61.12%

=

6.16%

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้บริษัทเทียบเคียงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และจำหน่ายไปของบริษัทฯ
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็น
คนไทย ดังนั้น อัตราคิดลดจึงเปรียบเสมือนความคาดหวังจากการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศไทย อีกทั้ง สินทรัพย์หลักในการทำธุรกรรมทั้งได้มาและจำหน่ายไปตั้งอยู่ใน
ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันและมีขนาดที่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ดัชนีทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดในการประเมินมูลค่า จึงเห็นว่า
สามารถใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล
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3.4. มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ MY SON 1 และ 2
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ MY SON 1 และ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของ MY SON 1 และ 2
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน3/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน3/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน

2564
12.07
3.68
21.85
37.60
0.00
0.004/
2575
8.84
4.11
0.05
13.00
0.52
6.74

2565
10.87
3.68
0.04
14.60
0.94
13.75
2576
8.48
4.11
0.04
12.63
0.49
6.16

2566
11.30
3.68
0.04
15.02
0.89
13.33
2577
8.12
4.11
0.07
12.30
0.46
5.65

2567
10.88
3.68
0.04
14.61
0.84
12.21
2578
7.90
4.11
0.06
(2.15)
9.92
0.43
4.30

2568
10.38
3.68
0.05
(2.15)
11.96
0.79
9.41
2579
7.76
4.11
0.05
11.91
0.41
4.86

2569
9.84
4.11
0.48
14.43
0.74
10.70
2580
7.61
4.11
0.07
11.80
0.38
4.53

2570
9.71
4.11
0.03
13.86
0.70
9.68
2581
7.47
4.11
0.06
11.64
0.36
4.21

2571
9.58
4.11
0.06
13.75
0.66
9.05
2582
7.32
4.11
0.06
11.49
0.34
3.92

2572
9.45
4.11
0.05
13.61
0.62
8.44
2583
1.68
4.11
(0.45)
5.35
0.32
1.72

2573
9.22
4.11
0.04
(2.15)
11.22
0.58
6.55

2574
9.03
4.11
0.06
13.21
0.55
7.26

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2564 – 2567 มีมูลค่าน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2568 เป็นต้นไป เนื่องจาก MY SON 1 และ 2 มีการลงทุนเพิ่มเติมในค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงไฟฟ้าในปี 2567 และทุก ๆ 5 ปี ซึ่งค่าเสื่อม
ราคาของค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มคิดเต็มปีในปีถัดไป ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2568 จึงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 - 2567
2/ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้กระแสเงินสดเป็นบวกเนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากการเติบโตของประมาณการต้นทุนและค่าใช้ จ่าย ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีมูลค่าลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตได้ลดลงตามการเสื่อมสภาพโดยทั่วไปของแผงโซล่าเซลล์
3/ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดขึ้นทุก ๆ 5 ปี ซึ่งค่าเสื่อมราคาของค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มคิดเต็มปีในปีถัดไป ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2568 จึงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567
4/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเวลาที่เกิดการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินปี 2564 เพื่อให้การประมาณ
การทางการเงินมีความต่อเนื่อง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางการคำนวณมูลค่าของ MY SON 1 และ 2

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ MY SON 1 และ 2 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ MY SON 1 และ 2 (ล้านบาท)1/
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ MY SON 1 และ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ถือครองโดย BGE
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนร้อยละ 70.001/2/
หัก: หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 70.001/2/
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE ใน MY SON 1 และ 2 (Equity Value)

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
142.47
4,665.48
3, 265.83
435.50
1,376.78
2,324.56

หมายเหตุ: 1/ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 32.75 บาท อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
2/ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
BGE ถือครอง MY SON 1 และ 2 มาคำนวณมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ BGE ใน MY SON 1 และ 2

3.5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ MY SON 1 และ 2 สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount Rate)
โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่า ของ MY SON 1
และ 2 โดยช่วงเปลี่ยนแปลง +/– ร้อยละ 3.0 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระเป็นผู้กำหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็ นไปได้สูง อันเนื่องมาจากลักษณะ
ทางธุรกิจของโรงไฟฟ้าที่มักมีกระแสเงินสดที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ อันมีผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่า
ของ MY SON 1 และ 2 สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE สรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าของ MY SON 1 และ 2 สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE
-3.0%
2,368.54

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้านบาท)
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
2,346.44
2,324.56
2,302.91

+3.0%
2,281.48

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าของ MY SON 1 และ 2
สำหรับสัดส่วนที่ถือครองโดย BGE อยู่ระหว่าง 2,281.48 – 2,368.54 ล้านบาท
สรุปมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรวมของหุ้นสามัญของ BGE
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของหุ้นสามัญของ
BGE ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการประเมินกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงาน (Free Cash Flow
to Firm) ซึ่งเป็นผลรวมจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ BGE ใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของ BGES ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมูลค่ารวมของกระแสเงิน
สดของ MY SON 1 และ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตามการถือครองของ BGE เพื่อให้มูลค่าหุ้นสามัญของ BGE สะท้อน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรวม โดยสรุปได้ดังนี้
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดรวมของหุ้นสามัญของ BGE
อัตราการถือครอง
โดย BGE (ร้อยละ)
BGE
100.00
BGES
75.00
MY SON 1 และ 2
70.00
มูลค่ารวมของ BGE
ชื่อกิจการ

-3.0%
609.17
420.54
2,368.54
3,398.25

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้านบาท)
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
599.64
590.25
580.99
414.66
408.87
403.16
2,346.44
2,324.56
2,302.91
3,360.74
3,323.68
3,287.06

+3.0%
571.85
397.54
2,281.48
3,250.88

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ามูลค่ารวมของหุ้นสามัญของ BGE อยู่ระหว่าง 3,250.88 – 3,398.25 ล้านบาท หรือเท่ากับหุ้น
ละ 162.54 – 169.91 บาท ซึ่ง ครอบคลุมราคาการเข้าทำรายการของสินทรัพย์หุ้นสามัญของ BGE ซึ่งเท่ากับ 3,350.00
ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละ 167.50 บาท ดังนั้น ราคาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน
7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE หรือคิดเป็นมูลค่า
เท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็น 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด
50,000,000 หุ้นของ SPM จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SPM ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ในหัวข้อ 4.2 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป – หุ้นสามัญของ SPM นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
จำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE สำหรับส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20.00 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนแบบเชิ งรับ
(Passive Investment) โดยจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคืนให้กับ BG โดยมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายไปเท่ากับ
338.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาต่อหุ้น หุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ – หุ้น
สามัญของ BGE และเป็นราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ราคาการเข้าทำ
รายการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์หุ้นสามัญ BGE จึงเป็นราคาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และ
แนวโน้มกิจการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคตซึ่งเป็นการประมาณการมาจากรายได้ และรายจ่ายของ
กิจการภายใต้กลุ่ม BGE ตามเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ทำให้การ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
4.1.5 สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป – หุ้นสามัญของ BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุน้ ของกลุ่ม BGE ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนของกลุ่ม BGE
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

รายละเอียด

1. วิธีมูลค่าหุ้นตาม
บัญชี

1,106.32

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาด
ของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง อีกทั้ง
ไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของกลุ่ม BGE
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

2.1 วิธีอัตราส่วน
P/BV

1,538.88 – วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
1,601.67 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง เนื่องจากที่ปรึกษา

วิธีการประเมินมูลค่า
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วิธีการประเมินมูลค่า

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
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รายละเอียด
ทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้า งอิง
รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของกลุม่
บริษัทย่อย ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

2.2 วิธีอัตราส่วน P/E

2.3 วิธีอัตราส่วน
EV/EBITDA

3. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง

4. วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงิน
สด (DCF)

-

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกําไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกําไรสุทธิตอ่ หุ้น
ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ (P/E) ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธ ีดังกล่า วไม่ได้คำนึงถึ ง ความแตกต่า งของแต่ละบริษ ัท อาทิ
โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

-

วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่า
จัดจำหน่า ยเป็นการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษ ัทย่อ ย โดยเปรีย บเทีย บกับ ค่าเฉลี่ยของ
อัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็น
ว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการใน
อนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

-

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการสร้าง
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของกิจการที่แตกต่างกัน
ออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้มีความผันผวนของหลาย
ปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามี
ความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

วิ ธ ี ม ู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ (DCF) เป็ น วิ ธ ี ท ี ่ ส ะท้ อ นแผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการมา
3,250.88 –
จากรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3,398.25 ได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการ
ประเมินมูลค่ารวมของหุ้นสามัญของ BGE

ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป – หุ้นสามัญของ SPM
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของส่วนของผู้ถือหุ้นของ PKS ด้วยสัดส่วนที่ SPM ถืออยู่เท่ากับร้อยละ 67.00 เนื่องจาก SPM ประกอบธุรกิจใน
รูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) และไม่ได้มีการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ด้วยตัวบริษัทเอง ดังนั้น ผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของ SPM มาจาก PKS เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาโดย
ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ การสัมภาษณ์ผู้บริหาร งบการเงินรวมของ PKS ย้อนหลัง 3 ปีจากงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561– 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบโดย CPA Vietnam Auditing Company Limited ตลอดจนข้อมูล
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูลและ
เอกสารสำคัญดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วนละถูกต้อง รวมทั้ง พิจารณาจากสถานการณ์ และข้อมูลที่สามารถ
รับรู้ได้ในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การประเมิน
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มูลค่ากิจการรวมถึงการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาราคายุติธรรมของมูลค่ากิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยวิธีต่าง ๆ จำนวน 4 วิธี ได้แก่
1. วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
2. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
วิธีคือ
-

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: “P/BV”)

-

วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earning Approach: “P/E”)

-

วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (Enterprise
Value to Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization: “EV/EBITDA”)

3. วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
4.2.1 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)
วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินสุทธิ หรือ
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของ PKS ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้
มูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินรวมของ PKS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงิน)
(หน่วย : พันล้านดอง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

782.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

-

กำไรสะสม

151.19

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ PKS

933.19

สัดส่วนการถือหุ้นของ SPM (ร้อยละ)

67.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM

625.24

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM (ล้านบาท)1/

899.71

ที่มา: งบการเงินของ SPM 2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหุ้นตามบัญชีของ MY SON 1 และ 2 ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ
USD 1 : 32.75 THB อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

การประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชีจะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 625.24 พันล้าน
ดอง หรือเท่ากับ 899.71 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งต่ำกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของ PKS ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่เท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท เท่ากับ 356.54 ล้านบาทหรือต่ำ
กว่าในอัตราร้อยละ 28.38 ของมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทย่อยที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SPM ด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชี เป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชี
ของ SPM ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลการดำเนิ นงาน และแนวโน้มการเติบโตของ SPM ใน
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อนาคต จึงอาจไม่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ SPM ในอนาคต ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินอิสระ
จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าทางบัญชีอาจเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ SPM
4.2.2 วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) เป็นการประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ของกิจการซึ่งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันควร
มีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน โดยในการเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเพื่อประเมินมูลค่า
กิจการของกลุ่มบริษัทย่อยนั้น แต่ละบริษัทที่ นำมาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน อาทิ นโยบาย
ทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้
อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ เป็นต้น ดังนั้นการนำบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบนั้น
อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่
อธิบายไปแล้วข้างต้น
ในการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ด้วยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระได้ทำการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราส่วนตลาด ดังนี้
(1) อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book Value Ratio : “P/BV”)
(2) อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price to Earnings Ratio : “P/E”)
(3) อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่า
จัดจำหน่าย (Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and
Amortization: “EV/EBITDA”)
เนื่องจาก PKS ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงนำข้อมูล
ของบริษัทเทียบเคียงที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ของ
ประเทศไทยมาใช้ โดยสามารถสรุปรายชื่อและรายละเอียดของแต่ละบริษัทเทียบเคียงได้ดังต่อไปนี้

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เมกะวัตต์
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

มูลค่า
หลักทรัพย์
(หน่วย:
ล้านบาท)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด
(มหาชน)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผ่าน
กลุ่มบริษัทย่อย)

664

246,180.00

บริ ษ ั ท ซุ ป เปอร์ เอนเนอร์ยี
คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ด้า นการปฏิบ ัติก ารดูแ ลบำรุงรัก ษาโรงไฟฟ้า พลังงาน
ทดแทน และการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (Holding
Company) ที่ป ระกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่า ยกระแสไฟฟ้า จาก
พลังงานทดแทน

1,315

26,802.50

บริ ษ ั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

579

41,925.50
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เมกะวัตต์
ณ วันที่ 31
ธันวาคม
2563

มูลค่า
หลักทรัพย์
(หน่วย:
ล้านบาท)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
ลงทุ น ในบริ ษ ั ท ที ่ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน่า ยไฟฟ้ า จากพลั งงาน
หมุนเวียน

474

37,972.20

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุ ร กิ จ ด้ า นการผลิ ต และจำหน่ า ยไฟฟ้ า โดยประกอบด้ ว ย
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และ
ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

109

35,952.00

บริษัท เสริมสร้าง
พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษทั อื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

196

12,576.10

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน)

ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น และพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิ ต ย์ (Solar Farm) ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ก าร การ
บำรุงรักษา และการประมวลผลโซล่าฟาร์ม (Operation, Maintenance
and Monitoring) และธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof

709

18,581.90

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
จำกัด (มหาชน)

บริ ษ ั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน่ า ยกระแสไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท คือ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิก
หรือโซล่าเซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power
Plants) และกำลังพัฒนาระบบโซล่าลอยน้ำ (Solar Floating)

268

5,760.20

บริ ษ ั ท ไพร์ ม โรด เพาเวอร์
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจโดยการถือ หุ้นในบริษั ทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซล่าร์ จำกัด (PRS)
เป็นบริษัทแกน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทภายใต้การถือหุ้นของ PRA ประกอบ
ธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน

74

7,998.40

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีบริษทั
ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
จากชีวมวล เป็นบริษัทแกน

109

4,493.40

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

(1) วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี เป็นการนำมูลค่าหุ้นตามบัญชีของ PKS ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 933.19 พันล้านดอง ตามที่แสดงในวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ซึ่งเท่ากับ มาคูณกับค่าเฉลี่ยมัธยฐาน
(Median) ส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทเทียบเคียงข้างต้นในระยะเวลาเฉลี่ย 7 วันย้อนหลังไป
จนถึง 360 วันย้อนหลัง
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
บริษัท

P/BV Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

7.72

7.48

7.20

7.10

7.09

7.07

7.04

6.37

5.93

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

1.28

1.26

1.22

1.21

1.22

1.23

1.24

1.20

1.12

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

3.35

3.39

3.37

3.36

3.14

3.01

2.62

2.31

2.19

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

1.61

1.62

1.63

1.60

1.59

1.60

1.63

1.58

1.60

1.23

1.21

1.22

1.22

1.23

1.23

1.23

1.22

1.18

2.42

2.46

2.48

2.52

2.54

2.56

2.53

2.14

1.91

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

0.87

1.02

1.03

1.04

1.05

1.07

1.09

1.10

1.06

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)

0.93

0.93

0.92

0.98

0.98

0.96

0.92

0.91

0.91

2.68

2.69

2.70

2.82

3.06

3.12

3.02

2.96

2.68

1.08

1.07

1.07

1.13

1.20

1.22

1.21

1.20

1.17

1.45

1.44

1.43

1.41

1.41

1.41

1.44

1.40

1.39

933.19

933.19

933.19

933.19

933.19

933.19

933.19

933.19

933.19

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)
ค่ามัธยฐาน P/BV
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีของ PKS
(พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (พันล้านดอง)
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPM (ร้อยละ)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
(พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM (ล้าน
บาท)1/

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02 1,351.02
67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

905.18

901.37

892.75

881.69

882.57

884.67

897.28

875.69

896.70

1,302.56 1,297.07 1,284.67 1,268.75 1,270.01 1,273.03 1,291.19 1,260.11 1,251.49

ที่มา:
Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ในหน่วยดอง ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 : 32.75 THB
อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/BV ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 1.39 – 1.45 เท่า อัน
ส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 869.70– 905.18 พันล้านดอง หรือเท่ากับ 1,251.49 –
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1,302.56 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้า
ทำรายการที่ 1,256.25 ล้านบาท เท่ากับ 4.76 ล้านบาท หรือต่ำกว่าในอัตราร้อยละ 0.38 และสูงกว่าเท่ากับ 3.86 – 46.31
ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 0.31 – 3.69 ของมูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี
วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต
รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SPM
(2) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของ PKS ตามกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 108.58 พันล้านดอง คูณด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่เทียบเคียง
ข้างต้น
ตารางมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามราคาตลาดต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ
บริษัท

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

47.37

45.87

44.16

43.55

43.48

43.36

43.20

39.10

36.35

13.64

13.39

12.99

12.84

12.98

13.05

13.19

12.77

11.92

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

11.06

11.17

11.10

11.08

10.35

9.94

8.65

7.62

7.23

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

18.75

18.89

19.01

18.60

18.51

18.64

18.96

18.39

18.67

7.95

7.87

7.90

7.93

7.99

7.96

7.99

7.92

7.64

16.03

16.27

16.39

16.70

16.83

16.95

16.74

14.15

12.64

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

6.02

7.10

7.13

7.20

7.33

7.43

7.60

7.63

7.38

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
(มหาชน)

10.55

10.49

10.40

11.11

11.05

10.80

10.42

10.34

10.25

27.03

27.16

27.28

28.47

30.94

31.49

30.52

29.87

27.04

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน)

25.90

25.63

25.64

27.06

28.84

29.31

29.10

28.75

28.05

ค่ามัธยฐาน P/E

14.84

14.83

14.69

14.77

14.91

15.00

14.96

13.46

12.28

กำไรสุทธิของ PKS (พันล้านดอง)

108.58

108.58

108.58

108.58

108.58

108.58

108.58

108.58

108.58

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (พันล้านดอง)

1,610.94 1,610.41 1,594.93 1,603.45 1,618.69 1,628.49 1,624.38 1,461.49 1,333.29
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPM (ร้อยละ)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
(พันล้านดอง)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
(ล้านบาท)1/

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

P/E Ratio (เท่า)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

1,079.33 1,078.97 1,068.61 1,074.31 1,084.52 1,091.09 1,088.33 979.20

893.31

1,553.16 1,552.65 1,537.72 1,545.94 1,560.63 1,570.08 1,566.11 1,409.07 1,285.47

ที่มา:
Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ในหน่วยดอง ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 : 32.75 THB
อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียง สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 12.28 – 15.00 เท่า
ส่งผลให้มูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ อยู่ในช่วง 893.31 – 1,091.09 พันล้านดอง หรือเท่ากับ 1,285.47 –
1,570.08 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่ง สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้า
ทำรายการที่ 1,256.25 ล้านบาท เท่ากับ 29.22 – 313.83 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 2.33 – 24.98 ของมูลค่า
ยุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ
โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SPM
(3) วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่าย
(Enterprise Value to Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: EV/EBITDA)
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา
และค่าจัดจำหน่าย (EV/EBITDA) เป็นการนำมูลค่ากิจการที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ PKS มาคูณ
ด้วยค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทที่เทียบเคียงข้างต้น ซึ่งเท่ากับ 15.00 – 15.65 เท่า โดยมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางมูลค่าหุ้นตามมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิตบิ ุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าจัดจำหน่าย
บริษัท

EV/EBITDA Ratio (เท่ำ)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

31.61

30.76

29.79

29.45

29.41

29.35

29.25

26.93

25.37

13.10

13.01

12.88

12.83

12.87

12.90

12.94

12.80

12.52

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)

24.05

24.21

24.11

24.08

23.07

22.50

20.72

19.28

18.74

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

16.58

16.66

16.72

16.48

16.43

16.51

16.70

16.36

16.52

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
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บริษัท

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

EV/EBITDA Ratio (เท่ำ)
7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

90 วัน

8.98

8.91

8.93

8.95

9.01

8.98

9.00

8.95

8.72

14.25

14.37

14.43

14.57

14.64

14.70

14.59

13.34

12.60

5.94

6.68

6.70

6.75

6.83

6.90

7.02

7.04

6.87

25.93

25.88

25.80

26.37

26.33

26.13

25.82

25.75

25.68

48.18

48.36

48.53

50.19

53.61

54.38

53.04

52.14

48.20

12.99

12.93

12.93

13.26

13.67

13.77

13.73

13.65

13.48

ค่ำมัธยฐำน EV/EBITDA

15.41

15.51

15.57

15.53

15.54

15.60

15.65

15.00

15.00

EBITDA ของ PKS (พันล้ำนดอง)

293.22

293.22

293.22

293.22

293.22

293.22

293.22

293.22

293.22

มูลค่ำกิจกำรของ PKS (พันล้ำนดอง)

4,519.50 4,548.68 4,566.95 4,553.56 4,555.52 4,575.21 4,587.62 4,399.37 4,399.60

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จากัด
(มหาชน)
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)

บวก: เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
(พันล้านดอง)
หัก: หนี้สินสุทธิ (พันล้านดอง)
หัก:ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (พันล้าน
ดอง)
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ PKS
(พันล้ำนดอง)
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPM (ร้อยละ)
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
(พันล้ำนดอง)
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
(ล้ำนบำท)1/

60.92

60.92

60.92

60.92

60.92

120 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

60.92

60.92

60.92

60.92

1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85 1,349.85
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,230.58 3,259.75 3,278.03 3,264.64 3,266.59 3,286.29 3,298.70 3,110.45 3,110.68
67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

2,164.49 2,184.03 2,196.28 2,187.31 2,188.62 2,201.81 2,210.13 2,084.00 2,084.16
3,114.70 3,142.82 3,160.45 3,147.53 3,149.42 3,168.41 3,180.37 2,998.88 2,999.10

ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
หมายเหตุ: 1/มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ในหน่วยดอง ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ USD 1 : 32.75 THB
อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ของอั ต ราส่ ว น EV/EBITDA ของบริ ษ ั ท เที ย บเคี ย ง สำหรั บ งวด 12 เดื อ นย้ อ นหลั ง เท่ า กั บ
15.00 – 15.65 เท่า มูลค่าหุ้นของ PKS ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงสำหรับงวด 12
เดือนย้อนหลังอยู่ที่ 293.22 พันล้านดอง ส่งผลให้ได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM อยู่ในช่วง 2,084.00– 2,210.13 พันล้าน
ดอง หรือเท่ากับ 2,998.88 – 3,180.37 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้าทำรายการที่ 1,256.25 ล้านบาท เท่ากับ 1,742.63 – 1,924.12 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตรา
ร้อยละ 138.72 – 153.16 ของมูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่ใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดี วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึง
ความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตส่วนที่
เป็นเจ้าของในปัจจุบันและอนาคต ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SPM
4.2.3 วิธีเปรียบเทียบธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach)
วิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน (Transaction Comparable Approach) เป็นวิธีคำนวณมูลค่าหุ้น
ที่เหมาะสมของ PKS โดยใช้ค่ามัธยฐานของอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบีย้
จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย (Enterprise Value/Earnings before interest,
tax, depreciation and amortization –EV/EBITDA) สำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของบริษัทเทียบเคียง
ในบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกซื้อขายในอดีต มาคูณกับ EBITDA สำหรับงวด 12 เดือน
ย้อนหลังของ PKS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจะมีความแตกต่างของ
แต่ละธุรกรรมจากธุรกรรมของกิจการเช่น ขนาดของธุรกรรม ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การ
ประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ข้อมูลของธุรกรรมเทียบเคียงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางข้อมูลของธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน
วันที่

ผู้ถูกซื้อ

ประเทศ

สัดส่วนการซื้อ
(ร้อยละ)

มูลค่าการซื้อขาย
อัตราส่วน
(ล้านบาท)
EV/EBITDA (เท่า)

เม.ย. 63 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 63 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ไทย

12.70

25,125.57

13.00

ไทย

8.90

16.882.00

13.70

ส.ค. 62 บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 62 บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ไทย

12.60

576.84

18.40

ไทย

9.80

193.71

18.60

ธ.ค. 60

ไทย

10.00

925.11

15.20

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
ต.ค. 54 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน))

ไทย

13.80

137.83

6.00

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
มี.ค. 54 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน))

ไทย

3.90

35.72

5.10

บริษ ัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) )
พ.ย. 53 (ปั จ จุ บ ั น เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็น บริ ษ ั ท ราช กรุ ๊ ป จำกั ด
(มหาชน))

ไทย

14.00

6,679.20

6.10

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

4-70 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่

ผู้ถูกซื้อ

ประเทศ

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน
มิ.ย. 53 เปลี ่ ย นชื ่ อ เป็ น บริ ษ ั ท อี ส เทอร์ น พาวเวอร์ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 49 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการซื้อ
(ร้อยละ)

มูลค่าการซื้อขาย
อัตราส่วน
(ล้านบาท)
EV/EBITDA (เท่า)

ไทย

41.00

369.65

5.40

ไทย

11.00

6,658.72

8.10
10.60

ค่ามัธยฐาน
ที่มา: Capital IQ ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

ค่ามัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วน EV/EBITDA ของรายการซื้อขายอื่นในอดีตเท่ากับ 10.60 เท่า
ตารางการคำนวณมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน
หน่วย: พันล้านดอง
อัตราส่วน EV/EBITDA (เท่า)
EBITDA ของ PKS
มูลค่าบริษัทของ PKS
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: หนี้สินสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ PKS
สัดส่วนการถือหุ้นของ SPM (ร้อยละ)
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM (ล้านบาท)1/

งวด 12 เดือน ย้อนหลัง
ค่ามัธยฐาน
10.60
293.22
3,093.51
60.92
1,349.85
1,804.59
67.00
1,209.08
1,739.86

ที่มา: งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: 1/มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ในหน่วยดอง ได้ถูกนำมาเปลี่ยนมูลค่าเป็นบาทซึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ USD 1 : 22,757.26 VND และ
USD 1 : 32.75 THB อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

มูลค่าหุ้นของ PKS ที่คำนวณโดยวิธีเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 1,209.08 พันล้านดอง หรือ
เท่ากับ 1,739.86 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่าราคาทำคำเสนอ
หุ้นที่ 1,256.25 ล้านบาท เท่ากับ 483.61 ล้านบาท หรือสูงกว่าในอัตราร้อยละ 38.50 ของราคาเข้าทำ
ธุรกรรม อย่างไรก็ดี การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่
เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็นวิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้การ
ประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ SPM

4-71 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

4.2.4 วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)
ในการประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ของ
กิจการ SPM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ดำเนินงานของกิจการ (Free Cash Flow to Firm)(“FCFF”) ของกิจการ PKS เนื่องจาก SPM ดำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบกิจการที่ลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) โดย SPM ได้ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 67.00 ใน
กิจการ PKS ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 19 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่ง
สอดคล้องกับอายุคงเหลือของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (PPA Life) ของกิจการ โดยที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระประมาณการสมมติฐานต่าง ๆ เช่น สมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้า สมมติฐานราคาไฟฟ้าที่จำหน่าย
รวมทั้งสมมติฐานอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อการประเมินมูลค่า โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์บนข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดของ SPM/PKS
1.1. สมมติฐานรายได้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้ของโครงการ ใน PKS ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ลงทุนทั้งหมดใน 2 โครงการโครงการ ได้แก่ โครงการ XT 1 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และ โครงการ XT 2 ซึ่งเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมี
ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity ("EVN") ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเวลา 20 ปีนับจากวัน COD รวม 99.22 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตติดตั้งรวม 110.03
เมกะวัตต์)
ตารางสรุปภาพรวมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายของ PKS
โครงการ

ประเภทโครงการ

คู่สัญญา

XT 1

โรงผลิตไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Farm)

Vietnam Electricity
(EVN)

XT 2

อายุสัญญา
PPA

วันที่เริ่มต้น
COD

Installed
Capacity
(MWp)

ราคาขาย
(ดอลลาร์สหรัฐ/
kwp)

20 ปี

11 มิถุนายน 2562

49.61

0.0935

20 ปี

11 มิถุนายน 2562

49.61

0.0935

➢ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้า ของโครงการฯ ของ PKS โดยอ้างอิงกำลังการ
ผลิตตามแผนการพัฒนาโครงการของบริษัท ฯ ซึ่งอ้างอิงจากการใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อทำการจำลอง (Simulate)
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยคำนวณจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ค่าความเข้มของแสง คุณสมบัติของแผงโซ
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ล่าเซลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับในตลาดและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแม่นยำ
อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงที่ PKS ได้ติดตามผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยปริมาณการผลิต
ไฟฟ้ามีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ตารางสรุปภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายของ PKS
หน่วย: MWh
XT 1 และ XT 2
หน่วย: MWh
XT 1 และ XT 2
หน่วย: MWh
XT 1 และ XT 2

2564
157,272
2572
148,039
2580
138,806

2565
156,118
2573
146,885
2581
137,652

2566
154,965
2574
145,731
2582
62,120

2567
153,810
2575
144,576

2568
152,656
2576
143,423

2569
151,501
2577
142,269

2570
150,347
2578
141,114

2571
149,194
2579
139,960

โดย 2 โครงการ รวมกันมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 2,716,438 MWh และ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 100.00
เมกะวัตต์ต่อปี
➢ อัตรารับซื้อไฟฟ้า
ทั้ง 2 โครงการมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่เท่ากัน ซึ่งเท่ากับ 0.0935 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ (USD/kWh) โดยเป็นอัตราที่
คงที่ไปตลอด 20 ปี ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ได้ตกลงกับผู้รับซื้อคือ Vietnam Electricity
ตารางสรุปการประมาณการรายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ PKS
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิ (USD/kWh)1/
รวมปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp)2/
รายได้จำหน่ายไฟฟ้า3/

2564
0.0935
157,272
14.70
2572
0.0935
148,039
13.84
2580
0.0935
138,806
12.98

2565
0.0935
156,118
14.60
2573
0.0935
146,885
13.73
2581
0.0935
137,652
12.87

2566
0.0935
154,965
14.49
2574
0.0935
145,731
13.63
2582
0.0935
62,120
5.81

2567
0.0935
153,810
14.38
2575
0.0935
144,576
13.52

2568
0.0935
152,656
14.27
2576
0.0935
143,423
13.41

2569
0.0935
151,501
14.17
2577
0.0935
142,269
13.30

2570
0.0935
150,347
14.06
2578
0.0935
141,114
13.19

2571
0.0935
149,194
13.95
2579
0.0935
139,960
13.09

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ: 1/ อัตรารับซื้อไฟฟ้าสุทธิอยู่ที่ 0.0935 USD/kWh
2/ ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp) = คำนวณจากโปรแกรม PVsyst
3/ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) = ปริมาณผลิตไฟฟ้า (Mwp) x อัตรารับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยสุทธิ
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1.2. สมมติฐานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการใน PKS โดยต้นทุนและ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น งานของ PKS ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดำเนิ น งานและบำรุ งรั ก ษา (Operation and
maintenance – O&M) ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอื่น โดยมีสมมติฐานในการประมาณ
การดังต่อไปนี้
1.2.1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance – O&M)
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 โครงการได้มีการจัดจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการ
(O&M Contractor) เพื่อให้บริการดำเนินงานและบำรุงรักษาภายใต้สญ
ั ญาดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M Contract)
เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิงสัญญาจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาดังกล่าว
ตารางสมมติฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
โครงการ

Installed Capacity
(MWp)

ค่าดำเนินงาน
(ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)

ปีที่เริ่มดำเนินงาน

อัตราการเติบโต1/

XT 1

49.61

450,000.00

2563

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

XT 2

49.61

450,000.00

2563

ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ที่มา: ประมาณการค่าใช้จ่าย O&M ของ PKS และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ อัตราการเติบโตของค่า O&M เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี อ้างอิงจากสัญญาจ้างผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษา

1.2.2. ค่าจ้างดำเนินงานสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Line)
PKS ได้ว่าจ้างผู้ดำเนินงานภายนอกในการบริหารจัดการ ดำเนินการ รวมถึงซ่อมแซม ดูแลรักษา และแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสายส่งกระแสไฟฟ้า ขนาด 10kV ระยะทาง 9.29 กิโลเมตรสำหรับโครงการ XT 1 และขนาด 110kV ระยะทาง
12.29 กิโลเมตรสำหรับโครงการ XT 2 รวมมูลค่า 3,279,978,900.00 ดองต่อปี หรือคิดเป็น 141,439.39 ดอลลาร์
สหรัฐต่อปี อ้างอิงจากสัญญาจ้างดำเนินงานสายส่งกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ประมาณการอัตรา
การเติบโตของค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัญญาจ้างดำเนินงานมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิก
และค่าดำเนินงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดและระยะทางของสินทรัพย์ ซึ่งไม่มีการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
1.2.3. ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัย เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับ ความรับผิดชอบทั่วไปเชิงพาณิชย์ (Commercial General Liability)
ประกันภัยจากความรุนแรงทางการเมืองและสงคราม (Political Violence and War) และประกันภัยความความ
เสียหายต่อสินทรัพย์และการกยุดชะงักของธุรกิจ (Property Damage and Business Interruption) ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายของทรัพย์สินจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ความเสียหายต่อเครื่องจักร เหตุการณ์ที่ทำให้
การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก และการระเบิด เป็นต้น โดยในปัจจุบัน PKS ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยเป็นรายปี ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวของแต่ละโครงการโดยอ้างอิง จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปี
ปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ตารางสมมติฐานค่าเบี้ยประกันภัยของ PKS
ประเภทประกันภัย
ประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบทัว่ ไปเชิงพาณิชย์
ประกันภัยจากความรุนแรงทางการเมืองและสงคราม
ประกันภัยความความเสียหายต่อสินทรัพย์และการกยุดชะงักของธุรกิจ

ค่าเบี้ยประกันภัย
(ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี)
3,000.00
8,200.00
153,822.54

หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันรายปี ไม่มีการปรับขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับมูลค่าโครงการตาม EPC ซึ่งไม่มีการปรับขึ้น

1.2.4. ค่าธรรมเนียมนายหน้าเงินกู้ยืม (Loan Agency)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าเงินกู้ยืม เป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในฐานะผู้ประสานงานสัญญา
ระหว่างเจ้าหนี้ (Inter-Creditor Agent) จำนวน 25,000.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลหลักประกัน
(Securities Agent Fee) จำนวน 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี อ้างอิงจากสัญญาระหว่าง PKS และธนาคารพาณิชย์
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปจนถึงปี 2575 ซึ่งคาดว่าเป็นปีที่ PKS สามารถ
ชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์งวดสุดท้าย
1.2.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่
ปรึกษา ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าที่ดิน ค่า บริหารจัดการ ค่าใช้บริการบุคคลภายนอก ค่าเดินทาง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
และค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารอื่น ๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัด
จำหน่ายและบริหารจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ BGC ซึ่งการประมาณการอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต
และกำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริหารดังกล่าวเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.22 ต่อปี โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารของ PKS
ค่าใช้จ่ายจำหน่ายและบริหาร
เงินเดือน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษา
ค่าเช่าสำนักงาน
ค่าเช่าที่ดิน
ค่าจ้างบริหารจัดการ
ค่าใช้บริการบุคคลภายนอก (External Service)
ค่าสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ค่าธรรมเนียมอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการบริหารอื่น

อัตราค่าใช้จา่ ยในการจัดจำหน่ายและ
การบริหารต่อปี (ดอลลาร์สหรัฐ/ปี)
63,835.15
25,787.28
10,349.29
21,343.90
115,681.23
195,554.33
3,454.05
6,491.00
5,526.03
4,177.38
127,800.35

อัตราการเติบโต

ร้อยละ 3.22/ปี1/
อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อ
สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

ที่มา: การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ อัตราเงินเฟ้อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2563 อ้างอิง World Bank เท่ากับร้อยละ 3.22

4-75 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

สรุปประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
จากสมมติฐานและการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถสรุปการประมาณการดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ PKS1/
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าจ้างดำเนินงานสายส่งกระแสไฟฟ้า
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา
ค่าจ้างดำเนินงานสายส่งกระแสไฟฟ้า
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าธรรมเนียมนายหน้าเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่ายและการบริหาร
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2564
0.93
0.14
0.17
0.08
0.58
1.89
2575
1.28
0.14
0.17
0.08
0.82
2.49

2565
0.95
0.14
0.17
0.08
0.60
1.93
2576
1.32
0.14
0.17
0.85
2.48

2566
0.98
0.14
0.17
0.08
0.62
1.98
2577
1.36
0.14
0.17
0.88
2.54

2567
1.01
0.14
0.17
0.08
0.64
2.03
2578
1.40
0.14
0.17
0.90
2.61

2568
1.04
0.14
0.17
0.08
0.66
2.08
2579
1.44
0.14
0.17
0.93
2.68

2569
1.07
0.14
0.17
0.08
0.68
2.14
2580
1.49
0.14
0.17
0.96
2.76

2570
1.11
0.14
0.17
0.08
0.70
2.19
2581
1.53
0.14
0.17
0.99
2.83

2571
1.14
0.14
0.17
0.08
0.72
2.25
2582
1.58
0.14
0.17
1.03
2.91

2572
1.17
0.14
0.17
0.08
0.75
2.30

2573
1.21
0.14
0.17
0.08
0.77
2.36

2574
1.25
0.14
0.17
0.08
0.80
2.42

ที่มา: ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ PKS
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

1.3. สมมติฐานอื่น
1.3.1. รายได้อื่น
รายได้อื่นของ PKS ประกอบไปด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับจากบัญชีเงินฝากประจำ (Term deposit) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอยู่
ที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการรายได้รับดอกเบี้ยปีละ 0.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไป
ตลอดระยะการประมาณการ
1.3.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งาน คือ
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทีม่ ีอายุการใช้งาน 5 ปีสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้ง 2 โครงการ โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้าโดยอ้า งอิ ง จากแผนการ
บำรุงรักษาและการเปลี่ยนแทนของแต่ละโครงการ ซึ่งจัดทำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ ของ PKS ทั้งนี้ มูลค่าในการ
ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแทนดังกล่าวได้อ้างอิงมูลค่าของอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่แต่ละโครงการใช้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของ PKS
โครงการ
XT 1 และ XT 2

Annual Output
(MWp)
99.22

ปีที่ถึงกำหนดการเปลี่ยนแทน
2567
2572
2577

มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2.09
2.09
2.09

ที่มา: การสัมภาษณ์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และแผนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุของ PKS

นอกจากนี้ ระหว่างปี 2564 PKS มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบป้องกันฟ้าผ่ามูลค่า 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
ค่าใช้จ่ายภาษีในการนำเข้าโครงรองรับแผง (Mounting Structure) ซึ่งสามารถรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ได้จำนวน
0.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1.3.3. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน PKS เป็นอัตราคงที่ตามวิธีเส้นตรงตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยกเว้น ต้นทุนการเปลี่ยนแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
กำหนดอายุ ก ารใช้ ประโยชน์ ข องอุ ป กรณ์ ท ี ่ เปลี ่ ย นแทนดังกล่า วเท่า กั บ อายุ ก ารใ ช้ ป ระโยชน์ (Useful Life) 5 ปี
รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางสมมติฐานการคิดค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์
ระบบโครงสร้าง
สินทรัพย์ถาวรอื่น
เครื่องมือและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

ระยะเวลาคิดค่าเสื่อมราคา (ปี)
20 ปี ยกเว้น รั้ว 5 ปี
20 ปี
5 - 20 ปี
6 ปี

ที่มา : งบการเงินของ PKS

1.3.4. ต้นทุนทางการเงิน
PKS มีต้นทุนทางการเงินจากเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาวงเงินให้บริการสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) โดยมี
ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับสัญญาฉบับ ที่ 1 มูลค่า 58.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับร้อยละ 4.46 ต่อปี สำหรับสัญญาฉบับที่ 2 มีมูลค่า 700.00 ล้านดอง หรือเท่ากับ
0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการต้นทุนทางการเงิน
รวมถึงการชำระคืนภาระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่า PKS จะจ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดครบถ้วนภายใน
ปี 2575 นอกจากนี้ PKS มีค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสัญญาให้สินเชื่อ (Letter of Credit) เพื่อรับประกันเงินการ
เบิกสินเชื่อตามสัญญาวงเงินให้บริการสินเชื่อฉบับที่ 1 ในอัตราร้อยละ 1.65 ของวงเงินสินเชื่อ
1.3.5. ภาษีเงินได้
เนื่องจากกิจการ PKS เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินการอยู่ที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐบาล
เวียดนามจะจัดเก็บภาษีเงินได้ (Corporate Income Tax) ที่ร้อยละ 20.00 ของกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม
กิจการ PKS เป็นกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพลังงานหมุนเวียนจึงได้รับสิทธิคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 10.00
ตั้งแต่วันเริ่มต้นกิจการ นอกจากนี้ PKS ยังได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการดำเนินงาน 4 ปีแรก และได้รับการลดหย่อน
ภาษีร้อยละ 50.00 จากมูลค่าภาษีที่จะต้องจ่ายอีก 9 ปีต่อเนื่อง ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงประมาณการภาษี
อ้างอิงจากอัตราภาษี และการได้สิทธิพิเศษทางภาษีจากบัตรการลงทุนสำหรับกิจการ PKS ซึ่งออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1.3.6. เงินทุนหมุนเวียน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ PKS โดยให้ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้เท่ากับ
31.00 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Credit term) ซึ่งมีกำหนดการจ่ายชำระทุก
สิ้นเดือน และให้ระยะเวลาการชำระหนี้เท่ากับ 99.95 วัน ซึ่งเท่ากับระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในอดีตของ PKS
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ตารางสมมติฐานเงินทุนหมุนเวียนของ PKS
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประมาณการระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ประมาณการระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2564
31.00
1.25
99.95
1.78
2571
31.00
1.18
99.95
2.00
2578
31.00
1.10
99.95
2.12

2565
31.00
1.24
99.95
1.79
2572
31.00
1.16
99.95
2.01
2579
31.00
1.09
99.95
2.15

2566
31.00
1.23
99.95
1.80
2573
31.00
1.16
99.95
2.03
2580
31.00
0.49
99.95
1.77

2567
31.00
1.21
99.95
1.82
2574
31.00
1.14
99.95
2.05

2568
31.00
1.20
99.95
1.95
2575
31.00
1.13
99.95
2.04

2569
31.00
1.19
99.95
1.96
2576
31.00
1.12
99.95
2.07

2570
31.00
1.18
99.95
1.97
2577
31.00
1.11
99.95
2.09

1.3.7. มูลค่า ณ ปีสุดท้าย (Terminal Value)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำการประมาณการเป็นระยะเวลา 19 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ซึ่งสอดคล้องกับ
อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า (PPA Life) ของกิจการ โดยไม่ได้ประมาณการบนสมมติฐานการดำเนินงาน
ต่อเนื่อง ดังนั้น การประมาณการทางการเงินของ PKS จึงไม่มีมูลค่า ณ ปีสุดท้าย
1.3.8. อัตราคิดลด (Discount Rate)
ในการกำหนดอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของ PKS (Weighted Average Cost of Capital - WACC) ซึ่ง
เป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity: “Ke”) กับอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืม (Cost of Debt:
“Kd”) ปรับด้วยผลประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายดอกเบี้ย ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้น (“We”) และหนี้
(“Wd”) โดยมีสูตรการคำนวณดังต่อไปนี้
การคำนวณหาต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC)
WACC

=

Ke x We + Kd x (1-T) x Wd

Ke

=

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.28

Kd

=

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ PKS จากภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืม
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และภาระหนี้สินจาก
เงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2564 เท่ากับร้อยละ 4.46

โดยที่
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T

=

ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 6.58 อ้างอิงจากอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งรวมช่วงเวลาที่ PKS ได้รับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษีจ ากกระทรวงอุ ตสาหกรรมและการค้า
(Ministry of Industry and Trade) ส า ธ า ร ณ ร ั ฐ ส ั งค ม นิ ย ม
เวียดนาม

We

=

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 45.40

Wd

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 54.60

การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke)
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Ke) โดยอ้างอิงจาก
Ke

=

Rf + β x (Rm – Rf)

โดยที่
Risk Free Rate (Rf)

อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 15 ปี ณ
วันที่ 9 กันยายน 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 2.18

Market Return (Rm)1/ อ้างอิงข้อมูลจากผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET
Total Return Index) เฉลี่ยย้อนหลัง 15 ปี เพื่อให้คลอบคลุมวงจร
เศรษฐกิจ (Economic Cycle) มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.80
Levered Beta (β)

Leveraged Beta เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ ้ น (Ke) มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.93 โดยอ้ า งอิ ง จาก Beta รายวั น เฉลี่ ย
ย้อนหลัง 5 ปีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียง2/ กับ PKS และมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ได้แก่
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสพีซีจี จำกัด
(มหาชน), บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ที พ ี ซ ี เพาเวอร์ โ ฮลดิ ้ ง จำกั ด (มหาชน), บริ ษ ั ท บี ซ ี พ ี จ ี จำกั ด
(มหาชน), บริ ษ ั ท เสริ ม สร้ า ง พาวเวอร์ ค อร์ ป อเรชั ่ น จำกั ด
(มหาชน), บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ

1/

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่มีการปรับปรุง Country Risk Premium เนื่องจากการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนภายใต้ธุรกรรมการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ นั้น มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ชัดเจนกับ EVN ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ประเทศที่ มี
ความเสี่ยงสูงจึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุง Country Risk Premium สำหรับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม
2/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้บริษัทเทียบเคียงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก ธุรกรรมการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์และจำหน่า ยไปของบริ ษัทฯ
เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็น
คนไทย ดังนั้น อัตราคิดลดจึงเปรียบเสมือนความคาดหวังจากการลงทุนของผู้ลงทุนในประเทศไทย อีกทั้ง สินทรัพย์หลักใ นการทำธุรกรรมทั้งได้มาและจำหน่ายไปตั้งอยู่ใน
ประเทศเวียดนามเช่นเดียวกันและมีขนาดที่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การใช้ดัชนีทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง หมดในการประเมินมูลค่าจึงเห็นว่า
สามารถใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล

4-80 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกั ด (มหาชน) โดยพิ จ ารณา Levered Beta และปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ได้ใช้ค่ามัธยฐานของ Beta จากบริษัทเทียบเคียง โดยปรับปรุงให้
เป็น Levered Beta ด้วยโครงสร้างทางการเงินของ PKS (ซึ่งมีสูตร
การคำนวณดังนี้
Levered Beta = Bu (1+ (1-t) (D/E) )
ดังนั้น
Ke

=

2.18% + [ 0.93 x ( 9.80% - 2.18% ) ] =

9.28%

ที ่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระคำนวณต้น ทุน ทางการเงิ น ถัว เฉลี ่ ยถ่ว งน้ ำหนั ก ( Weighted Average Cost of
Capital: WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ PKS เท่ากับร้อยละ 6.49 อันมีรายละเอียดดังนี้
WACC

=

9.28% x 45.40% + 4.46% x ( 1 – 6.58%) x 54.60%

=

6.49%
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1.4. มูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุปการประมาณการทางการเงินของ PKS โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางการประมาณการทางการเงินของ PKS
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน3/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
EBIT x (1– Tax Rate)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย1/
เงินทุนหมุนเวียน2/
ค่าใช้จ่ายในการเงินลงทุน3/
กระแสเงินสดอิสระสุทธิ (FCFF)
Discount Factor
มูลค่าปัจจุบัน

2564
8.60
4.60
(2.30)
(0.64)
10.26
0.00
0.004/
2575
5.68
5.00
(0.03)
10.66
0.50
5.34

2565
8.35
4.60
(0.02)
12.93
0.94
12.14
2576
5.60
5.00
(0.00)
10.59
0.47
4.98

2566
7.78
4.60
(0.02)
12.36
0.88
10.90
2577
5.44
5.00
(0.03)
(2.09)
8.32
0.44
3.67

2567
7.63
4.60
(0.02)
(2.09)
10.12
0.83
8.38
2578
5.28
5.00
(0.03)
10.25
0.41
4.25

2568
7.08
5.02
(0.14)
11.97
0.78
9.31
2579
5.12
5.00
(0.03)
10.09
0.39
3.93

2569
6.94
5.02
(0.02)
11.93
0.73
8.71
2580
4.96
5.00
(0.03)
9.93
0.37
3.63

2570
6.78
5.02
(0.02)
11.78
0.69
8.08
2581
4.79
5.00
(0.03)
9.76
0.34
3.35

2571
6.63
5.02
(0.03)
11.62
0.64
7.48
2582
(0.46)
5.00
(0.22)
4.32
0.32
1.39

2572
6.47
5.02
(0.02)
(2.09)
9.37
0.60
5.67

2573
6.31
5.02
(0.02)
11.30
0.57
6.42

2574
6.16
5.01
(0.03)
11.14
0.53
5.94

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
หมายเหตุ : 1/ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2564 – 2567 มีมูลค่าน้อยกว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนเครื่องแปลงไฟฟ้าในปี 2567 และทุก ๆ 5 ปี ซึ่งค่าเสื่อมราคาของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนดังกล่าวจะเริ่มคิดเต็มปีในปีถัดไป ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2568 จึงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567
2/ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้กระแสเงินสดเป็นลบเนื่องจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงในแต่ละปี เนื่องจากปริมาณผลผลิตได้ลดลงตามการเสื่อมสภาพโดยทั่วไปของแผงโซล่าร์เซลล์ ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าลดลงเพียง
เล็กน้อย เนื่องจากการเติบโตของประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
3/ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนในระบบป้องกันฟ้าผ่าในช่วงเริ่มต้นโครงการ และนอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับเปลี่ยนแทนหม้องแปลงไฟฟ้าทุก ๆ 5 ปี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจึงเกิดขึ้นเฉพาะในปีที่มกี าร
เปลี่ยนแทน และส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระในปีที่มีการเปลี่ยนแทนลดลง
4/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคิดลดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอิสระสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดเวลาที่เกิดการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประมาณการทางการเงินปี 2564 เพื่อให้การประมาณ
การทางการเงินมีความต่อเนื่อง
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ตารางการคำนวณมูลค่าของ SPM/PKS
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ PKS (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ PKS (ล้านบาท)1/
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ PKS ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 ถือครองโดย SPM
บวก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในสัดส่วนร้อยละ 67.001/2/
หัก: หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 67.001/2/
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM ใน PKS
หัก: มูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จา่ ยของ SPM3/
หัก: หนี้สินที่มภี าระดอกเบี้ยสุทธิของ SPM
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
113.58
3,719.53
2,492.08
167.32
1,164.28
1,495.12
1.66
248.26
1,245.20

หมายเหตุ: 1/ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ : 32.75 บาท อ้างอิงจากอัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
2/ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจากการประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน อิสระนำเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในสัดส่วนร้อยละ 67.00 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
SPM ถือครอง PKS มาคำนวณมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM
3/ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expense) ของ SPM อ้างอิงจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอดีต และ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งเท่ากับ 0.16 ล้านบาทต่อปี และคิดลดด้วยต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักร้อยละ 6.49 ของ PKS

1.5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าหุ้นสามัญของ SPM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของอัตราคิดลด (Discount Rate)
โดยเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 3.0 เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าของ SPM โดยช่วง
เปลี่ยนแปลง +/– ร้อยละ 3.0 สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่สำคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้
กำหนด ซึ่งช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นช่วงความอ่อนไหวที่มีความเป็นไปได้สูง อันเนื่องมาจากลักษณะทางธุรกิจของ
โรงไฟฟ้าที่มักมีกระแสเงินสดที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ อันมีผลสรุปการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าของ SPM
สรุปดังนี้
ตารางผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวมูลค่าของ SPM
-3.0%
1,278.74

ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก (ล้านบาท)
-1.5%
กรณีฐาน
+1.5%
1,261.89
1,245.20
1,228.69

+3.0%
1,212.36

ที่มา: การประมาณการของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ SPM อยู่
ระหว่าง 1,212.36 – 1,278.74 ล้านบาท ซึ่งราคาจำหน่ายไปของสินทรัพย์หุ้นสามัญของ SPM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
หรือจำนวน 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ BGE ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท
ต่อหุ้น จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE หรือคิด
เป็นมูลค่าเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท จึงมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเข้าทำรายการดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่
ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้รายละเอียดการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BGE สามารถศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 4.1 ความเหมาะสมด้านราคาของมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและจำหน่ายไป - หุ้นสามัญของ
BGE
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โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิเป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ
ความสามารถในการทํากําไร และแนวโน้มการ เติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการ
มาจากรายได้และรายจ่ายของ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เห็นว่า
สมเหตุสมผล ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
4.2.5 สรุปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป – หุ้นสามัญของ SPM
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนของ SPM
วิธีการประเมินมูลค่า

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี

2.1 วิธีอัตราส่วน P/BV

2.2 วิธีอัตราส่วน P/E

2.3 วิธีอัตราส่วน
EV/EBITDA

3. วิธีเปรียบเทียบกับ
ธุรกรรมที่ใกล้เคียง

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

รายละเอียด

899.71

วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่ได้สะท้อน
มูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ใช้อ้างอิง อีกทั้งไม่ได้สะท้อนถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย์เหล่านั้นไปทํากําไรใน
อนาคตของธุรกิจของ SPM ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

1,251.49 –
1,302.56

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีเป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง โดย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้า งอิง
เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การประเมินมูลค่ากิจการด้วยมูลค่าทางบัญชีไม่
เหมาะสม ไม่ได้สะท้อนมูลค่าตลาดของสินทรัพย์บางรายการและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้น
ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ใช้อ้างอิง รวมทั้งไม่ได้สะท้อนถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์
เหล่านั้นไปทํากําไรในอนาคตของธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย ดังนั้น วิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อ
มูลค่าตามบัญชีจึงไม่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

1,285.47 –
1,570.08

วิธีอัตราส่วนราคาตลาดเฉลี่ยต่อกําไรต่อหุ้น เป็นการประเมินโดยพิจารณาอ้างอิงจากกําไร
สุทธิต่อหุ้น ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด คูณกับค่ามัธยฐานของอัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
(P/E) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่
ละบริษัท อาทิ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างเงินทุน ทำให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่
สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

2,998.88 –
3,180.37

วิธีอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีนิติบุคคล ค่า
เสื่อม และค่าจัดจำหน่ายเป็นการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทย่อย โดยเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัท อาทิ
โครงสร้างเงินทุน ผลประกอบการในอนาคต รวมถึงกำลังการผลิตในปัจจุบันและอนาคต
ส่งผลให้การประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้อาจจะไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงไม่เลือกใช้วิธีนี้

1,739.86

วิธีการเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนความสามารถใน
การสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งหักด้วยผลกระทบจากโครงสร้างเงินทุนของ
กิจการที่แตกต่างกันออก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการประเมินมูลค่าด้วยวิธีนี้
มีความผันผวนของหลายปัจจัย เช่น ขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้น ระยะเวลาที่เกิดขึ้น จึงเป็น
วิธีที่อาจส่งผลให้การประเมินมูลค่ามีความคลาดเคลื่อน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง ไม่
เลือกใช้วิธีนี้
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เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วิธีการประเมินมูลค่า
4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
ของกระแสเงินสด
(DCF)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

มูลค่ารวม
(ล้านบาท)

รายละเอียด

1,212.36 –
1,278.74

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (DCF) เป็นวิธีที่สะท้อนแผนการดําเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการทํากําไร รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณ
การมาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้เห็นว่าสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีนี้
เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่ารวมของหุ้นสามัญของ SPM
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

5. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ปรับโครงสร้างของธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน สรุปได้ดังนี้
(1) จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำกัด ("SPM") ให้แก่บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ("BGE") โดยบริษัทฯ จะได้รับการชำระค่าหุ้น
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE
(2) จำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 7,500,000 หุ้น ที่ได้รับมาจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPM
แก่ BGE ข้างต้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE ให้แก่บริษัท
บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ("BG") และ
(3) การให้ SPM เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจาก BGE ในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงิน
กู้ยืมเดิมและประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระที่มีอยู่กับบริษัทฯ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นจนถึงวันที่ทำรายการแล้ว
เสร็จโดยการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการตาม (1) และ (2) โดยการเข้าทำธุรกรรมทั้งหมด
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ วิเคราะห์ความสามารถในการดำเนิน งานโดยพิจารณา
ข้อมูลในอดีตทั้งจากงบการเงินประจำปีในอดีต 3 ปีย้อนหลังหรือตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ข้อมูลการประมาณการที่ได้รับจาก
ฝ่ายบริหาร รวมไปถึง ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำ
รายการ ซึ่งการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทตามนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบ
เชิงรับ (Passive Investment) ในลักษณะของเงินลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20.00 และมุ่งเน้น
ผลตอบแทนของเงินลงทุนในรูปแบบเงินปันผลเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งเน้น และทุ่มเททรัพยากรในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
(Packaging Business) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มเสถียรภาพและความมั่นคงของ
รายได้มากขึ้น และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะสามารถกระจายความเสีย่ งในการลงทุน ดังนั้น ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล
สำหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ
BGE และมูลค่ารายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ SPM โดยพิจารณาจากวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาช่วงมูลค่า
ยุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการโอนแลกหุ้น ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การประเมิน
มูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) เป็น
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เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

วิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและ
สมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินช่วงมูลค่ายุติธรรมของรายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ หุ้นสามัญของ BGE พบว่าอยู่ในช่วง 3,250.88 – 3,398.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 162.54 –
169.91 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นสามัญของ BGE ซึ่งเท่ากับ 3,350.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ
167.50 บาท พบว่า ราคาการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 7,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 27.27 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1,256.25 ล้านบาท เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญร้อยละ 100.00 หรือคิดเป็น 49,999,998 หุ้น จากทั้งหมด 50,000,000 หุ้นของ SPM เป็น
รายการที่เหมาะสม เนื่องจากราคาดังกล่าวอยู่ใ นช่วงมูลค่ายุติธรรมของ SPM ที่มีราคายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเท่ากับ 1,212.36 – 1,278.74 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเข้าทำรายการเท่ากับ 1,256.25
ล้านบาท จึงพบว่าราคาการเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ
BGE สำหรับส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 20.00 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investment) โดย
จะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น จากทั้งหมด 27,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคืนให้กับ BG โดยมูลค่าหุ้นที่จำหน่ายไปเท่ากับ 338.35 ล้านบาท หรือคิด
เป็นราคาต่อหุ้น หุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ – หุ้นสามัญของ BGE และเป็น
ราคาที่อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
ราคาการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BGE และรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญ SPM และ BGE มี
ความเหมาะสม
สำหรับการเข้าทำรายการกู้ยืมเงินจาก BGE ของ SPM ในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) ซึ่งเป็นการทำ
รายการกับบุคคลเกี่ยวโยงในวงเงินไม่เกิน 270.00 ล้านบาทเพื่อให้ SPM มีเงินทุนในการชำระเงินกู้ยืมจำนวน 262.00 ล้าน
บาท และประมาณการดอกเบี้ยค้างชำระจนถึงวันที่คาดว่าการทำรายการจะเสร็จสิ้น ที่มีอยู่กับบริษัทฯ จำนวน 8.00 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 270.00 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายหลังการเข้าทำรายการ ซึ่งคาดการณ์ว่าธุรกรรมดังกล่าวรวมทั้ง
การเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำ
รายการกู้ยืมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงินใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย
ของกลุ่มบริษัทและไม่แตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยเดิมอย่างมีสาระสำคัญ และในกรณีที่ SPM พิจารณาต่ออายุตั๋วสัญญาใช้
เงินออกไป SPM ยังคงมีกระแสเงิ นสดเพียงพอที่จะชำระต้น ทุ นทางการเงิ นที่เ กิด ขึ้ นจากตั ๋วสัญญาใช้ เงินดังกล่ า ว
นอกจากนี้หาก SPM ชำระเงินตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะมีเงินสดเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 270.00 ล้านบาท และเมื่อรวมเงินสดจากการจำหน่ายหุ้น BGE จำนวน 2,020,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.35
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGE โดยมีมูลค่าหุ้นละ 167.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าต่อหุ้นของ BGE ที่
จะได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่ง SPM หรือเท่ากับ 338.35 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้เงินสดรับจากการเข้าทำรายการรวม
ทั้งสิ้น 608.35 ล้านบาท ซึ่งสามารถเพิ่มกระแสเงินสดให้บริษัทฯ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักได้เพิ่มขึ้น
ในการนี้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาการทำเข้าทำรายการ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูล ความเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทำความเห็นของที่
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6. ภาคผนวก
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งาน 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต – นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ
ใหญ่
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียน
เว็บไซต์

ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ครบวงจร อาทิ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ฝาพลาสติก ลังพลาสติก กล่องกระดาษ
ลูกฟูก และฉลากฟิล์ม เป็นต้น ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
0105553122057

ทุนจดทะเบียน

https://www.bgc.co.th
3,472,220,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

3,472,220,000 บาท

กรรมการ

ลำดับ

ชื่อ

1

นาย พรวุฒิ สารสิน

2

นาง สุทธารักษ์ ปัญญา

3

นาย นายสมชาย ศิริวิชยกุล

4

นาย ศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

5

นาง นายปวิณ ภิรมย์ภกั ดี

6

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

7

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

8

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิ ส ระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั่งยืน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
ยั ่ ง ยื น / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน

ที่มา: รายชื่อคณะกรรมการใน website ของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บีจีซี (BGC) หรือ บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส ในเครือบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2517 และเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2523 ที่โรงงานปทุมธานี ด้วยกำลัง
การผลิต 150 ตันต่อวัน ปัจจุบันบีจีซีมีโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วทั้งหมด 5 แห่ง มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 3,495 ตันต่อวัน จากจุดเริ่มต้นการผลิตด้วยเตาหลอมเพียง 1 เตา วันนี้ บีจีซี เติบโต
ขึ้นอย่างมั่นคง ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด ในปี 2559 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนในปี 2561 บีจีซีพร้อมวางรากฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จน
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ต่อมาในปี 2564 บีจีซีมุ่งยกระดั บธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions จึงควบรวม
กิจการ บริษัท บางกอก บรรจุภัณฑ์ จำกัด และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบางกอกกล๊าส เพื่อ
ขยายสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อาทิ ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฉลากฟิล์ม และกล่องกระดาษลูกฟูก พร้อม
รองรับทุกความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม
ในปี 2562 ถึง 2563 บริษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำคัญดังนี้
ปี

2562

2563

2564

เหตุการณ์สำคัญ
เมื่อเดือนกันยายน 2562 บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
จำกัด (“SPM”) จำนวนร้อยละ 100 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ SPM และเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท บี
เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด (“BSR”) จำนวนร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSR เมื่อเดือนตุลาคม 2562 บริษัท
ฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด (“TWS”) จำนวนร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญ
ทั้งหมดของ TW
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI) ได้ทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ให้แก่บริษัท บีจีซี กล๊าส
โซลูชั่น จำกัด (BGCG) โดยการโอนกิจการดังกล่าวเป็นการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และลูกจ้างของ บริษัท ขอนแก่
นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด รวมถึงสิทธิต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระ
บัญชี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท บีจีซี แพคเกจ
จิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก
ชำระแล้ว
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษั ท
ใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
· หุ้นสามัญของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด จำนวน 699,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวน
หุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้น เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท
· หุ้นสามัญของบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด จำนวน 3,399,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยกำหนดมูลค่าในการชำระราคาค่าหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,150 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังนี้
· อนุมัติให้บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ("RBI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เข้าทำรายการ
ลงทุนก่อสร้างเตาหลอมแก้วที่ 2 ของโรงงานราชบุรี โดยกำหนดมูลค่าในการลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท และ
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ปี

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำคัญ
· อนุมัติให้บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ("PGI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 เข้าทำ
รายการการลงทุนซ่อมแซมเตาหลอมแก้วแบบเย็น (Cold Repair) ของโรงงานปราจีนบุรี โดยกำหนดมูลค่าในการ
ลงทุนประมาณ 910 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง
จำกัด ("BGP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด เข้าทำรายการลงทุนขยายกำลังการผลิต สำหรับ
บรรจุภัณฑ์กลุ่มถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน โดยกำหนดมูลค่าในการลงทุนประมาณ 176 ล้านบาท

3)

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตารางผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของ บริษัทฯ
ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1

บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

500,178,540

72.03

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

16,822,192

2.42

3

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

13,558,000

1.95

4

นาย ปริญญา เธียรวร

7,900,000

1.14

5

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล

6,463,300

0.93

6

กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

6,074,800

0.87

7

กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

5,591,900

0.81

8

กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม

5,535,100

0.80

9

สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

4,256,900

0.61

3,898,100

0.56

10 กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY
ที่มา: ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
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4)
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โครงสร้างของบริษัทฯ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างของบริษัทฯ

หมายเหตุ:

/1

วันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้ทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดในราคามูลค่าสุทธิตามบัญชีของ บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ให้แก่บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด โดยให้มีผลตั้งแต่ใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
/2 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 49
/3 บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
/4 ปัจจุบัน SPM ถือหุ้นใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company สัดส่วนร้อยละ 67 ของหุ้นทั้งหมดใน Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบ
กิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 โครงการ ณ จังหวัดฟูเยี้ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
/5 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 74.0
/6 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ร่วมทุนของ บริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด และถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 75
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

6-4 | หน้า

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

5)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ลักษณะรูปแบบของบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น (1) รูปแบบเฉพาะที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้า
เฉพาะรายตามแบบที่ก ำหนดโดยลูกค้า และ (2) รูปแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตตามแบบ
มาตรฐานและรูปทรงที่สามารถผลิตและจำหน่ายให้ลูกค้ารายใดก็ได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับ
กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้ (1) ขวดเบียร์ (2) ขวดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
(Soft Drink) (3) บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับบรรจุอาหาร (4) บรรจุภัณฑ์แก้ว สำหรับใส่ยาฆ่าแมลงและยา และ (5)
บรรจุภัณฑ์แก้วสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มให้พลังงาน สุรา สุราปรุงแต่งรสชาติ (Liquor) เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนิน ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ อาทิ ขวดพลาสติก ลังพลาสติก ฉลากฟิล์ม และ
กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นต้น
สภาวะตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
ความต้องการบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยนั้น มาจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร และอุตสาหกรรม
เภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์แก้วยังคงเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนำสำหรับเครื่องดื่มไม่ผสมและผสมแอลกอฮอล์
เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยังคงอยู่ในระดับสูง (จากข้อมูลของ GlobalData Plc. ตลาดบรรจุ
ภัณฑ์แก้วในประเทศไทยในปี 2563 มีการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วจำนวนทั้งสิ้น 13,360.3 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นจากในปี
2557 ซึ่งมีการใช้บรรจุภัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 12,630.1 ล้านหน่วย คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อย
ละ 0.9 เมื่อคิดตามจำนวน)
GlobalData Plc. คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยจะเติบโตขึ้นโดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์
จำนวนทั้งสิ้น 14,725.1 ล้านหน่วย ในปี 2567 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 2.2 เมื่อ
คิดตามจำนวน โดยการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วยังคงเป็นการเติบโตจากการบริโภคเครื่องดื่มไม่ผสมและ
ผสมแอลกอฮอล์เป็นหลัก
แนวโน้มที่สำคัญที่มีผลต่อตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว มีดังต่อไปนี้
(1) แนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Packaging) แนวโน้มดังกล่าวทำให้
ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Packaging) ซึ่งบรรจุภัณฑ์แก้ว
สามารถนำกลับมาใช้ได้ทั้งหมด ทำให้ผู้ผลิตหลายรายใช้บรรจุภัณฑ์แก้วมากขึ้นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้าน
การรักษ์โลก และดึงดูดให้ผู้บริโภคที่ต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตน ตลอดจนเพื่อให้เกิด
วิถีแห่งความยั่งยืน
(2) แนวโน้มในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี (Premiumization) ผู้บริโภคในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเลือก
ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีคุณภาพสูงเป็นปัจจัย
สำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal
Care) และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงมีแนวโน้มที่จะใช้บรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดให้
ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของตน
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(3) แนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ แนวโน้มดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการเลื อก
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคไทย ดังนั้นความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วจึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากบรรจุ
ภัณฑ์แก้วเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีแนวโน้มที่จะทำปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภท
อื่น
(4) แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบใส (Transparency) นอกเหนือจากผู้บริโภคจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่
รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้บริโภคยังต้องการเห็นผลิตภัณฑ์จริงที่ซื้อ เพื่อที่จะสามารถ
พิจารณาได้ถึงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสของผู้ผลิต และสร้างให้
ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจในการซื้อสินค้า
(5) แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย (Less is more) บรรจุภัณฑ์แก้วที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคควรมีลักษณะที่เรียบง่าย เห็นได้ชัดในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว (Personal Care)
เช่น ขวดเครื่องสาอาง ครีม เป็นต้น ที่แสดงถึงความเรียบหรู โดยควรใส่ข้อมูลสินค้าเท่าที่จ ำเป็นเท่านั้น
เพราะผู้บริโภคมักจะเชื่อใจแบรนด์สินค้าน้อยลง เมื่อมีการให้รายละเอียดของข้อมูลสินค้ามากเกินไป
(6) แนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ (Creativity) แนวโน้มดังกล่าวมีผลทำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
แก้วต้องออกดีไซน์ใหม่ ๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้อย่างดี เช่น บรรจุภัณฑ์
สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการจุดประกาย
ความสนใจในตัวผู้บริโภค ตลอดจนดึงดูดผู้บริโภคใหม่ ๆ ด้วย
การผลิตและกำลังการผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ด ำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วจำนวน 6
บริษัท ได้แก่
1) บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PTI)
2) บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด (BGCG) (เดิมชื่อ “บริษัท ระยองกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RGI)”
3) บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (KGI)
4) บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (PGI)
5) บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด (AGI) และ
6) บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด (RBI)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจให้บริการที่พัก และขายอาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิชชิ่ง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ KGI โดยวัตถุประสงค์
หลักเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีการให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ด้วย
การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทฯ ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเป็นหลัก บริษัทฯ วางแผนการตลาดและการขายร่วมกับ
ฝ่ายผลิตของแต่ละโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สินค้าส่วน
ใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ จะผลิตตามลักษณะบรรจุภัณฑ์เฉพาะที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดขึ้น การตลาดและการขายของ
กลุ่มบริษัทฯ เน้นให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าใหม่และการรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีความสัมพันธ์ทาง
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การค้ามาอย่างยาวนาน ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะทำการสำรวจและประเมินติดตามผลความพึงพอใจของ
ลูกค้า รวมทั้งคำแนะนำติชมที่ได้รับจากลูกค้าเป็นรายปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้ารายสำคัญ
กับลูกค้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะส่งแผนการขายไปยังฝ่ายผลิตของแต่ละโรงงาน
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ซึ่งแผนการขายดังกล่าวจะจัดทำให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต ลักษณะ
และคุณสมบัติของเตาหลอมแก้วของแต่ละโรงงาน ฝ่ายผลิตจะวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายโดย
คำนึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละสายการผลิตในแต่ละโรงงาน และเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายจะจัดทำแผนการตลาดและการขายล่วงหน้า
5 ปี เพื่อการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ โดยติดต่อและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้
บรรจุภัณฑ์แก้วในต่างประเทศโดยตรงเป็นหลัก และบางส่วนผ่านตัวแทน สินค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบรรจุ
ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว ขนาดเล็ ก เนื ่ อ งจากเมื ่ อ รวมค่ า ใช้ จ ่ า ยการส่ ง ออกแล้ ว ยั งมี ร าคาต่ ำ กว่ า การที ่ ล ู ก ค้ า จะสั ่ ง ซื้ อ
ภายในประเทศของตน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการส่งออกบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางถึงใหญ่ไปยังประเทศ
ใกล้เคียงเช่นกัน
การแข่งขันในตลาดบรรจุภัณฑ์แก้ว
ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยมีจ ำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว
รายใหญ่ทั้งสี่รายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนจำนวนมากและมีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีที่
ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก อีกทั้ง
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดในการเข้าแข่งขันสูง (High barrier to
entry) สำหรับผู้ผลิตรายใหม่ทั้งที่เป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทในประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น
ที่สูงและประสบการณ์ที่มาก รวมถึงมีบริษัทผู้นำรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูงอยู่แล้ว
ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่และวัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้แก่ เศษแก้ว โซดาแอช ทรายแก้ว พลังงาน และวัตถุดิบอื่น ๆ
ทั้งนี้ กลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ เน้นการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่อง
คุณภาพสูง และ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายสำคัญได้
และที่ผ่านมาบริษัทฯ มีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตมาโดยตลอด โดยภาพรวมบริษัทฯ
ไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายเพียงรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีผู้จัด
จำหน่ายวัตถุดิบแต่ละประเภทอย่างน้อยสองราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา และ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว ในกรณีที่วัตถุดิบบางอย่างขาดแคลนหรือราคาแพง กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนโดยการใช้วัตถุดิบอย่างอื่น เช่น เศษแก้วและโซดาแอช เพื่อทดแทนวั ตถุดิบที่ขาด
แคลนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวแทน
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จำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จึงจ่ายค่าวัตถุดิบในรูปสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มคี วาม
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ และจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนแต่อย่างใด อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้สั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจำหน่าย
รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30.0 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในแต่ละงวดดังกล่าว
6)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม CLMV อินเดีย ประเทศในเขตโอเชียเนีย สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป โดยบริษัทฯ ยังมีแผนการขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังนำเข้าขวดแก้วบางประเภทมาขายให้แก่ลูกค้าสำหรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถผลิต
ได้ และ/หรื อ มี ก ำลั งการผลิ ต ไม่ เ พี ยงพอ เพื ่ อ ตอบสนองความต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ และความต้ อ งการที่
หลากหลายของลูกค้า
ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำในอาเซียนด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แก้ว รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการที่เกี่ยวข้อง จากต้นน้ ำสู่ปลายน้ำแบบครบวงจร บริษัทฯ จึงแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจทั้งใน
รูปแบบการเติบโตภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติของตนเอง (Organic Growth) และการเติบโตในรูปแบบการร่วม
ทุ น หรื อการเข้ าลงทุน ในกิจ การ (Inorganic Growth) ด้ ว ย ทั ้ งในธุ รกิจ บรรจุภั ณฑ์ แก้ว และ/หรือ ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ของบรรจุภัณฑ์แก้ว เช่น ธุรกิจการจัดหาวัตถุดิบ และธุรกิจ
พลังงานทดแทน เป็นต้น
เพิ่มความหลากหลายของฐานลูกค้าโดยเพิ่มลูกค้าและตลาดใหม่
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศ โดยเน้นลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากลูกค้าเหล่านี้มีความต้องการสินค้าในปริมาณมาก
โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์ และเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอางและความงาม เป็น
ต้น นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีรูปแบบซับซ้อนและเจาะจงกับกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะ เนื่องจากจะ
มีกำไรที่สูงกว่าสินค้ารูปแบบมาตรฐาน
สำหรับนโยบายในการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผลิต
ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากล จะทำให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการ (Supplier of Choice) ในต่างประเทศได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ มีฐานลูกค้าในหลายภูมิภาค เช่น อเมริกา กลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศ Oceania กลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรป และอินเดีย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณการขายสินค้าในต่างประเทศ โดยบางส่วนเป็นการขายผ่านนายหน้าใน
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ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ/หรือ ช่วยเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากกลุ่มฐาน
ลูกค้าของนายหน้าดังกล่าว
7)

การจัดจำหน่ายของบริษัทฯ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ได้แก่ เศษแก้ว โซดาแอช ทรายแก้ว พลังงาน และวัตถุดิบอื่น ๆ
ทั้งนี้ กลยุทธ์การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ เน้นการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่อง
คุณภาพสูง และ บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายสำคัญได้
และที่ผ่านมาบริษัทฯ มีแหล่งวัตถุดิบที่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตมาโดยตลอด โดยภาพรวมบริษัทฯ
ไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายเพียงรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีผู้จัด
จำหน่ายวัตถุดิบแต่ละประเภทอย่างน้อยสองราย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคา และ
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียว ในกรณีที่วัตถุดิบบางอย่างขาดแคลนหรือราคาแพง กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนโดยการใช้วัตถุดิบอย่างอื่น เช่น เศษแก้วและโซดาแอช เพื่อทดแทนวัตถุดิบที่ขาด
แคลนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อผ่านตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จึงจ่ายค่าวัตถุดิบในรูปสกุลเงินบาทเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มคี วาม
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญ และจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม
บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนแต่อย่างใด อีกทั้ง บริษัทฯ ไม่ได้สั่งซื้อวัตถุดิบกับผู้จัดจำหน่าย
รายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30.0 ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในแต่ละงวดดังกล่าว

8) โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ
งวดหกเดือนแรก งวดหกเดือนแรก
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

เบียร์

42.90

39.51

38.69

37.53

38.90

เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์
(Soft drinks)

33.90

31.98

35.01

39.92

37.11

อาหาร

8.50

8.45

8.87

9.16

9.53

ยาฆ่าแมลงและยา

1.09

0.83

0.85

1.09

0.99

ขวดประเภทอื่น1/

12.45

11.12

10.95

11.85

12.70

รวมรายได้จากการขาย

98.85

99.41

99.51

99.54

99.23

รายได้อื่น2/

1.15

0.59

0.49

0.46

0.77

รวมรายได้

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายบรรจุภณ
ั ฑ์

หมายเหตุ: 1/ ขวดประเภทอื่น ส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มให้พลังงาน สุราและไวน์ และขวดแก้วมาตราฐาน
2/ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษซาก กำไรจากการขายอะไหล่และเครื่องจักรไม่ใช้แล้ว ค่าให้เช่า Pallet และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มา: รายงาน 56-1 ของบริษัทฯ
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

9)

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเป็นงบ
การเงินรวมปี 2561 – 2563 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท สานักงาน อี
วาย จำกัด สรุปรายการสำคัญในงบการเงินรวม
➢ งบกำไรขาดทุนรวม

งบกำไรขำดทุนรวม

ปี 2561

ปี 2562

ไตรมำส 2 ปี 25641/

ปี 2563

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย

10,400.45

100.00

11,251.58

100.00 10,968.02 100.00

6,531.36

100.00

ต้นทุนขาย

8,708.35

83.73

9,527.12

84.67

8,918.76

81.32

5,399.07

82.66

กำไรขั้นต้น

1,692.10

16.27

1,724.47

15.33

2,049.26

18.68

1,132.29

17.34

รายได้อื่น

121.24

1.17

66.86

0.59

54.37

0.50

72.77

1.11

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
รวมค่ำใช้จำ่ ยกำรดำเนินกำร
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า
ดอกเบี้ยรับ
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงิน
ได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(312.20)
(648.39)
(48.79)
(888.13)

(3.00)
(6.23)
(0.47)
(8.54)

(300.39)
(677.65)
(30.08)
(941.26)

(2.67)
(6.02)
(0.27)
(8.37)

(161.45)
(500.00)
(30.69)
(619.37)

(2.47)
(7.66)
(0.47)
(9.48)

0.00

0.00

(4.11)

(0.04)

5.27

0.05

4.49

0.07

0.13

0.00

0.05

0.00

2.92

0.03

8.93

0.14

804.10

7.73

779.14

6.92

828.41

7.55

526.34

8.06

(192.49)

(1.85)

(182.76)

(1.62)

(258.84)

(2.36)

(123.98)

(1.90)

กำไรก่อนภำษีเงินได้

611.61

5.88

596.39

5.30

569.57

5.19

402.37

6.16

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(87.86)

(0.84)

(67.99)

(0.60)

14.57

0.13

(32.94)

(0.50)

กำไรสำหรับปี

523.75

5.04

528.40

4.70

584.14

5.33

369.43

5.66

(262.15) (2.39)
(960.84) (8.76)
(60.42)
(0.55)
(1,229.04) (11.21)

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 – 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564
หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท
บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และกลุ่มบริษัทฯ มีการถือปฏิบัติการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
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บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

➢ งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ไตรมำส 2 ปี 2564

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

144.92

0.98

262.48

1.46

211.77

1.18

271.96

1.46

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ ื่น

1,351.28

9.17

1,379.38

7.69

1,394.63

7.77

1,382.89

7.44

สินค้าคงเหลือ

2,110.35

14.33

1,843.51

10.28

2,177.55

12.13

2,488.84

13.39

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน

87.57

0.59

158.43

0.88

185.65

1.03

196.78

1.06

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

172.75

0.96

0.00

0.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

55.85

0.38

80.90

0.45

128.33

0.71

337.23

1.81

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

3,749.97

25.46

3,724.70

20.77

4,270.69

23.79

4,677.69

25.16

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

0.00

0.00

130.89

0.73

144.40

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.59

0.04

7.59

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148.11

0.80

10,851.26

73.67

12,939.87

72.16

11,996.01

66.83

12,167.68

65.44

0.00

0.00

1.17

0.01

371.36

2.07

401.12

2.16

สินทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิทธิในการดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้า
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

0.00

0.00

988.82

5.51

937.29

5.22

911.88

4.90

12.22

0.08

17.83

0.10

31.53

0.18

39.99

0.22

สิทธิการเช่า

0.00

0.00

15.53

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินมัดจาค่าอุปกรณ์

31.19

0.21

11.14

0.06

9.72

0.05

12.70

0.07

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

61.15

0.42

90.95

0.51

164.55

0.92

192.61

1.04

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

23.19

0.16

10.82

0.06

15.78

0.09

33.62

0.18

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

10,979.01

74.54

14,207.01

79.23

13,678.23

76.21

13,915.29

74.84

รวมสินทรัพย์

14,728.98

100.00

17,931.72

100.00

17,948.91

100.00

18,592.98

100.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

5,044.00

34.25

3,789.00

21.13

4,631.00

25.80

4,389.00

23.61

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,025.35

6.96

1,336.42

7.45

1,116.72

6.22

1,389.09

7.47

0.00

0.00

300.21

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

977.00

6.63

1,105.20

6.16

1,784.96

9.94

1,667.29

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

79.45

0.44

100.74

0.54

หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2563

ไตรมำส 2 ปี 2564

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

39.21

0.27

53.82

0.30

29.86

0.17

43.72

0.24

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

51.65

0.35

65.08

0.36

58.71

0.33

38.92

0.21

รวมหนี้สินหมุนเวียน

7,137.21

48.46

6,649.72

37.08

7,700.68

42.90

7,628.76

41.03

1,964.50

13.34

4,626.03

25.80

3,118.50

17.37

4,553.58

24.49

0.00

0.00

0.00

0.00

283.23

1.58

266.76

1.43

453.30

3.08

618.95

3.45

597.67

3.33

667.33

3.59

0.00

0.00

88.43

0.49

88.43

0.49

91.72

0.49

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16.22

0.11

6.80

0.04

1.94

0.01

0.00

0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

2,434.03

16.53

5,340.21

29.78

4,089.77

22.79

5,579.38

30.01

หนี้สินรวม

9,571.23

64.98

11,989.93

66.86

11,790.45

65.69

13,208.14

71.04

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

3,472.22

23.57

3,472.22

19.36

3,472.22

19.35

3,472.22

18.67

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

979.41

6.65

979.41

5.46

979.41

5.46

979.41

5.27

จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

82.13

0.56

138.35

0.77

211.16

1.18

234.52

1.26

ยังไม่ได้จัดสรร

250.88

1.70

333.50

1.86

442.38

2.46

556.20

2.99

9.35

0.06

9.35

0.05

3.88

0.02

(942.33)

(5.07)

4,793.99

32.55

4,932.83

27.51

5,109.05

28.46

4,300.01

23.13

363.76

2.47

1,008.96

5.63

1,049.42

5.85

1,084.83

5.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,157.75

35.02

5,941.79

33.14

6,158.46

34.31

5,384.84

28.96

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

14,728.98

100.00

17,931.72

100.00

17,948.91

100.00

18,592.98

100.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากส่วนทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่ง
ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กาไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

ที่มา: งบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 – 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

➢ อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน
ตารางอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564
หน่วย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ไตรมาส 2 ปี
2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.53

0.56

0.55

0.61

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.21

0.25

0.21

0.22

ระยะเวลาการเก็บหนี้

วัน

50.97

43.68

45.53

42.89

ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงเหลือ

วัน

84.82

74.70

81.15

87.67

ระยะเวลาการชำระหนี้

วัน

44.24

44.62

49.51

47.08

วงจรเงินสด

วัน

91.54

73.76

77.17

83.49

อัตรากำไรขั้นต้น

ร้อยละ

16.27

15.33

18.68

17.34

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน

ร้อยละ

7.73

6.96

7.48

7.85

อัตรากำไรสุทธิ

ร้อยละ

5.04

4.70

5.33

5.66

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้อยละ

12.79

9.52

9.66

10.69

เท่า

1.86

2.02

1.91

2.45

เท่า

10.42

13.57

8.39

12.44

อัตราส่วนสำคัญทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

อัตราส่วนภาระหนี้สิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย

ที่มา: คำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563 และไตรมาส 2 ปี 2564
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 11,251.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ
10,400.45 ล้านบาท เป็นจำนวน 851.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.18 สาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเบียร์ส่งออกที่มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 84.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า การเพิ่มขึ้นของยอดกลุ่มเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์จากยอดขายในประเทศและการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายกลุ่มอาหารจากทั้งยอดขายในประเทศและส่งออก
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 10,968.02 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน
283.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 2.52 สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
กลุ่มเบียร์ลดลง ทั้งจากภายในประเทศและส่งออก จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในช่วงครึ่งปีแรก และไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม ในปี 2563
บริษัทฯ มีรายได้จากกลุ่มพลังงาน 456.10 ล้านบาท จึงทำให้รายได้จากการขายได้รับผลกระทบลดลงเพียง
ร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ในงวดหกเดือนแรก ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 6,531.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 5,843.66 ล้านบาท เป็นจำนวน 687.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 11.77 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) รายได้จากการขายกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วจำนวน
เท่ากับ 867.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 17.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนหน้า
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ ภายในประเทศจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์เบียร์และโซดาเพิ่มขึ้น และ (2) รายได้
จากการขายของกลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นจำนวนเท่ากับ 129.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ
20.00 อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มธุรกิ จพลังงานโครงการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการลดลงใน
ไตรมาส 1 และ 2 เนื่องจากความเข้มข้นของแสงลดลงและการจำกัดปริมาณการซื้อไฟฟ้า (Curtailment)
ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

อัตรากำไรขั้นต้น
แผนภูมิรายได้ กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563 และ
ไตรมาส 2 ปี 2563 – 2564
% ของรายได้

ล้านบาท
12,000.00
10,000.00

18.68%

18.93%

16.27%

17.34%

15.00%

15.33%

8,000.00

20.00%

6,000.00

10.00%

4,000.00

5.00%

2,000.00
0.00

0.00%
ปี 2561

ปี 2562
รายได้จากการขาย

ปี 2563
กาไรขั้นต้น

ไตรมาส 2 ปี
2563

ไตรมาส 2 ปี
2564

อัตรากาไรขั้นต้น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,724.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 1,692.10
ล้านบาท เป็นจำนวน 32.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.91 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.94 จาก
ปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวในฝ่ายผลิต ที่ตั้งตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วัน และประสิทธิภาพในการผลิต (Efficiency rate) ของกลุ่ม
บริษัทฯ ลดลงจากการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ รวมทั้งต้นทุนคงที่ของกลุ่มบริษัทฯ
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินงานโรงงานที่จังหวัดราชบุรี
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 2,049.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน
324.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 18.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง
ตามราคาพลังงานโลก รวมทั้ง กลุ่มพลังงานมีกำไรขั้นต้น 196.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ
43.10 ซึ่งส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกำไรขั้นต้นจาก
กลุ่มพลังงานคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ
ในงวดหกเดือนแรก ปี 2564 กลุ่ม บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 1,132.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 26.11 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.36 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น
เท่ากับร้อยละ 17.34 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.59 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ (1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์มีกำไรขั้นต้นสำหรับ
งวดหกเดือนเพิ่มขึ้น 117.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.00 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องมาจากราคาต้ นทุน
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.00 เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (2) กลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นมีกำไรขั้นต้น
สำหรับงวดหกเดือนลดลง 32.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดร้อยละ 32.00 ถึงแม้รายได้จากการขายจะ
เพิ่มขึ้น แต่ราคาต้นทุนของวัตถุดิบหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า (3) กลุ่มธุรกิจ
พลังงานมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
ทำให้การรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 300.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ
312.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 11.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 3.78 โดยมีสาเหตุจากการ
ลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน CSR ของบริษัทฯ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 677.65
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเท่ากับ 648.39 ล้านบาท เป็นจำนวน 29.27 ล้านบาท หรื อคิดเป็น
อัตราการเติบโตร้อยละ 4.51 โดยมีสาเหตุจากการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงานที่ตั้งตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 300 วัน เป็น 400 วัน นอกจากนี้ยังมีค่าเช่าสำนักงานและค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น
จากอาคารสำนักงานใหม่ที่ปทุมธานี
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 262.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน
38.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 12.73 โดยมีสาเหตุจากจากกิจกรรมทางการตลาดลดลง
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 960.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้าเป็นจำนวน 283.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 41.79 โดยสาเหตุหลักเป็นผล
มาจากการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์และสินค้าคงเหลือ และค่าบริการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพื่อ
การลงทุนและการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการปิดซ่อมเตาหลอม
ตามแผนการ ที่มาบันทึกในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในงวดหกเดือนแรก ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ ากับ 666.00 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.00 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากทั้งค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่ม
สูงขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการส่งออกเนื่องมาจากสถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคโควิด-19 และค่าขนส่งภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนราคาพลังงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึ้นจากค่ าเสื่อมราคาของโรงงานขอนแก่นซึ่งเป็นผลจากการหยุดการผลิตในช่วงปี 2563
เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

อัตรากำไรสุทธิ
แผนภูมิกำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2561 – 2563 และ
ไตรมาส 2 ปี 2563 – 2564
ล้านบาท
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อัตรากาไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี
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กำไรสุทธิในระหว่ า งปี 2561 – 2563 มีค่าเท่ากับ 523.75 ล้านบาท 528.40 ล้านบาท และ 584.14
ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.04 ร้อยละ 4.70 และร้อยละ 5.33 ตามลำดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.29 ของรายได้จากการขาย ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตประจำปี ของกำไรสุ ทธิ
(CAGR) ระหว่างปี 2561 – 2563 เท่ากับร้อยละ 3.70
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 528.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 4.65 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.89 เนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและ
ส่งออก
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 584.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 55.74
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.55 เนื่องจากกำไรขั้นต้นสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนพลังงานลดลง และมีกำไรจากกลุ่มพลังงาน
ในงวดหกเดือนแรก ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 369.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 จาก
งวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากยอดขายและกำไรที่
เพิ่มขึ้นในโรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 17,931.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 ซึ่ง
เท่ากับ 14,728.98 ล้านบาท เป็นจำนวน 3,202.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 21.74 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวน
2,088.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 19.25 โดยมีสาเหตุหลักจากเงินลงทุนใน Phu
Khanh Solar Power Joint Stock Company (“PKS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม และการซื้อสินทรัพย์
ระหว่างปีเพื่อการดำเนินงานตามปกติ เช่น การซื้อเครื่องจักร แม่พมิ พ์ และการสร้างโกดังสินค้าของโรงงาน
ที่อยุธยา (2) สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 เป็นจำนวน 988.82
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 100.00 เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจ บริษัท โซล่า พาวเวอร์
แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company
ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 17,948.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 เป็น
จำนวน 17.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.10 โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 545.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.66 ในขณะที่ สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนรวมลดลงจาก ณ สิน้ ปี 2562 เป็นจำนวน 528.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ
3.72
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,592.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี
2563 เป็นจำนวน 644.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.59 สาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของ (1) สินค้าคงเหลือ เป็นจำนวน 311.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 14.30 (2)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็นจำนวน 208.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตขึ้นร้อยละ 162.78 (3)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวน 148.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต
ร้อยละ 100.00
หนี้สิน
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,989.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งเท่ากับ
9,571.23 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,418.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 25.27 โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อกิจการพลังงานในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ทั้งนี้ระหว่างปีมีการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นกับทางธนาคาร จึงมีผลทำให้เงินกู้ระยะสั้นลดลง
ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 11,790.45 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวน
199.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 1.66 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้อื่น เป็นจำนวน 219.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 16.44 และ (2) เงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อ งกั น ซึ่งเป็นการกู้ยืมในรูปของสัญญาและตั๋ วสัญญาใช้เงิ นที ่ไ ม่ มี
หลักประกัน เป็นจำนวน 300.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดร้อยละ 100.00
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 13,208.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี
2563 เป็นจำนวน 1,417.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.02 โดยหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นจำนวน
1,435.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 46.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,941.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561
ซึ่งเท่ากับ 5,157.75 ล้านบาท เป็นจำนวน 784.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 15.20
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนของผู้มสี ่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจากกำไรยกมาจาก Phu Khanh
Solar Power Joint Stock Company (“PKS”)
ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,158.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562
เป็นจำนวน 216.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.65 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,384.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้น
ปี 2563 เป็นจำนวน 773.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดร้อยละ 12.56 โดยหลักจากการลดลงของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 946.21 ล้านบาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ต่อไปนี้
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึนไป)
1. เปิดกล้องบนมือถือ
2. หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เช่น
QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นต้น
สําหรับระบบ Android
1. เปิดแอพพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
• เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
• เลือก QR Code
• สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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