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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2564  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ของ 

บริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ประชุมเม่ือวันพฤหสับดทีี ่16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. 

โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้อง The Victors ชั้น 8 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ 
เลขที ่57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

………………………………………………………………………………………………………. 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2564 ในวันนี ้ เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564-65 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2564  โดยบริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มี
สิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตัง้แต่ตน้ปี 2564 ไดข้ยายการแพร่ระบาด
เป็นวงกวา้งในหลายพืน้ที่ โดยภาครฐัไดข้อความร่วมมือจากภาคเอกชนในการจดักิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการรวมตวัของคนหมู่
มากดว้ยความระมดัระวงั รวมทัง้อาจจดัใหม้ีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรบัส าหรบัการประชุมออนไลนเ์พื่อลดการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซึ่งบรษิัทไดต้ิดตามสถานการณด์งักล่าวอย่างใกลช้ิดและพรอ้มที่จะปฏิบตัิตามมาตรการของภาครฐัอย่างเครง่ครดั เพื่อ
ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยค านึงถึงสุขภาพของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
เป็นส าคญั และเห็นว่าการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสม์ีความเหมาะสมและปลอดภยัส าหรบัทุกท่าน จึงมีมติให้
ก าหนดการจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในวนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัทมีทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 1,911,926,537 บาท มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
คิดเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมดที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม จ านวน 1,911,926,537 หุน้ โดยในการประชุมครัง้นี  ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 2 ราย ถือหุน้รวมกนั 901 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ จ านวน 42 ราย ถือหุน้รวมกนั 1,358,246,026 หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้ท่ีร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการรบัมอบฉันทะทัง้สิน้ จ านวน 44 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้หมด 1,358,246,927 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 71.04075 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ซึ่งมีจ านวนผูถื้อหุน้เกินกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุน้
รวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบองคป์ระชมุตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 103 และตามขอ้บงัคบัของประธานฯ จึงขอเปิด
ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 โดยก่อนที่จะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร ท่ีปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ และที่ปรกึษากฎหมายที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

1. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายฐาปน  สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

3. นายปณต  สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

4. นายสวุิทย ์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

5. รศ. ธิติพนัธุ ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

6. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

7. นายนรรตัน ์ ล่ิมนรรตัน ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

8. นายวรวรรต  ศรีสอา้น กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

9. นายก าพล  ปญุโสณี กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความ
ยั่งยืนและความเส่ียง 

กรรมการที่เขา้รว่มประชมุมีจ านวน 9 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุมและผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

1. นายบณัฑิต  ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบญัชี 

2. นายกรธวชั  กิ่งเงิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานอตุสาหกรรม 

3. นางมณฑา  เลขะวฒันะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนบัสนนุ 

4. นายพรชยั  เกตจุินากลู เลขานกุารบรษิัท 

ทีป่รึกษาทางการเงนิทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 นายพงศศ์กัดิ์  พฤกษ์ไพศาล กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 นายวรุตม ์ หอสิมะสถาพร ที่ปรกึษากฎหมายและทนายความ บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล ที่ปรกึษากฎหมายและทนายความ บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

2. นายยศภทัร  จิตสขุมุมงคล  ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 
ท าหนา้ที่เป็น inspector ดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงใหเ้ป็นไป
อย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท รวมทัง้เป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน 
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 ประธานฯ มอบหมายให ้นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนบั
ผลคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบ 
 นายพรชยั เกตุจินากูล น าเสนอวีดีโอเพื่อชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน การนบัผลคะแนนในแต่ละวาระการ
ประชมุ และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงันี ้

1. การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ด  าเนินการผ่านระบบควบคุมการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องบรษิัท ควิดแล็บ 
จ ากดั (“ผู้ให้บริการ”) ซึ่งไดร้บัการรบัรองระบบควบคมุการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ากส านกังานพฒันาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร ์แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพทม์ือถือ 
นอกจากนี ้ผูใ้หบ้รกิารจดัใหม้ีการบนัทึกเสียงและภาพของการประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และบนัทึกขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐานตามกฎหมาย  

2. การออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุท่านมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
3. การนับผลลงการคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม เพื่อน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งไดร้ะบุไวใ้น
มอบฉันทะที่ไดน้ าส่งแก่บริษัทล่วงหนา้ก่อนการประชมุ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุ และส่วนท่ีเหลือจะถือถือเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยของวาระนัน้ ๆ 
การนบัผลการลงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้แบ่งออกเป็น  
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ซึ่งประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 25 

มกราคม 2564 จ านวนเสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีรว่มประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย
และไม่เห็นดว้ยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

วาระท่ี 2  รบัทราบผลการด าเนินงานตามกลยุทธก์ารลงทุนของบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ และ 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมตัิการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากัด ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น 
จ ากัด เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการถือหุน้ทางออ้มในบริษัท พีพีทีซี จ ากัด และบริษัท เอสเอสยูที จ ากัด  จ านวน
เสียงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ คือ คะแนนเสียงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย  และบริษัทจะ
ค านวนฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้หมดซึ่งร่วมประชุม ที่ออกเสียงลงคะแนน
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ในวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการคลิกเลือกเมน ู“ลงคะแนนเสียง” ในระบบ
และเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่งของปุ่ มเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกด “ส่ง” ทั้งนี ้ ระหว่างการเปิดให้
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่ด าเนินการลงคะแนนเสียงในระบบและกด “ส่ง” จะ
ถือว่ามีมติอนมุตัิกบัวาระท่ีน าเสนอนัน้ 

5. การลงคะแนนเสียงในใบมอบฉนัทะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
o การลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเวน้การลงคะแนนเสียงของผูร้บั

มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ต่างประเทศที่แต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
o การแกไ้ขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้มิไดล้งนามก ากบั 
o การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 
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6. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามหรือความเห็น โดย
การคลิกเขา้ไปในเมน ู“พิมพค์ าถาม” เพื่อพิมพค์ าถามหรือความเห็นลงในกล่องขอ้ความ และกด “ส่ง”  

7. บริษัทจะพิจารณาตอบค าถามซึ่งไดร้บัจากกล่องขอ้ความหรือค าถามที่ผูถื้อหุน้ไดส่้งมาล่วงหนา้ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง
กับวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็นส าคญั เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างกระชบั อย่างไรก็ดี บริษัทจะบนัทึกประเด็น
ค าถามและค าตอบทัง้หมดใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 
14 วนันบัจากวนัประชมุ 

8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึน้แล้ว จะยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขา้รว่มประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 

9. เพื่อไม่ใหท้ี่ประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะใหท้ี่
ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาวาระการประชุมถัดไปและลงคะแนนในระบบแลว้เสร็จ 
บริษัทจะกลับมาแจง้ผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหนา้ใหท้ี่ประชุมทราบ ทั้งนี ้เมื่อประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 คร้ังที่ 42 ซ่ึงประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 25 
มกราคม 2564 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ซึ่งประชมุเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 
25 มกราคม 2564 และไดม้ีการจัดส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านเว็บไซตข์องบรษิัท www.univentures.co.th ตามรายละเอียดในส าเนารายงาน
การประชุม ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี ้คณะกรรมการเห็นว่า
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งตรงตามมติของที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จึงเห็น
ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 25 
มกราคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ที่รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 1,358,246,926 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของบริษัท 

ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทด าเนินการปรบัโครงสรา้งการลงทุนตามกลยุทธก์ารลงทุนของบริษัท เพื่อ
ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริษัท  และกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิง
รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์เช่น การร่วมลงทุนกับพนัธมิตรธุรกิจเพื่อด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน การเขา้ลงทุนในธุรกิจตูแ้ช่เชิง
พาณิชย ์ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามข่าวที่แจง้ต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
น าเสนอสรุปผลการด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของบรษิัทใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ โดยประธานฯ มอบหมายใหน้ายก าพล ปุญโสณี 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินการตามกลยทุธก์ารลงทนุของบรษิัทต่อที่ประชมุ 

 นายก าพล ปุญโสณี รายงานผลการด าเนินการตามกลยทุธก์ารลงทนุของบริษัทใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

1. การจ าหน่ายเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้
ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

  ภายหลงัจากที่ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 มีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทจ าหน่ายหุน้สามัญของบริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) ที่บริษัทถือครองอยู่ทัง้หมดในการท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยโ์ดย
สมคัรใจของบรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อกระจายความเส่ียงการพ่ึงพิงรายไดห้ลกัจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย ์ ต่อมาในปี 2563-2564 คณะกรรมการบริษัทใหน้โยบายแก่ผูบ้ริหารในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศกัยภาพ 
และจดัหาพนัธมิตรเชิงกลยทุธท์ี่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นธุรกิจ เพื่อรว่มสรา้งฐานการลงทนุและสรา้งสมดลุโครงสรา้ง
การลงทนุของบรษิัท ทัง้นี ้ผลตอบแทนที่บรษิัทไดร้บัจากการเขา้ลงทนุและการจ าหน่ายหุน้ GOLD สรุปดงันี ้

o ผลตอบแทนที่บริษัทไดร้บัจากการเขา้ลงทุนใน GOLD : เงินปันผลที่บริษัทไดร้ับจาก GOLD ตั้งแต่ปี 2558-
2562 รวม 950 ลา้นบาท และก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ GOLD ภายหลังจากหักค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง เช่น ภาษี และเงินปันผล 
จ านวน 1,945 ลา้นบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,895 ลา้นบาท 

o ผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญใน GOLD : บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายหุน้ GOLD จ านวน 7,759 ลา้นบาท โดยภายหลังบริษัทจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ ในอัตรา 1.00 บาท/หุน้ รวมจ านวน 
1,912 ลา้นบาท ภาษี และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการจ าหน่ายหุน้ GOLD จ านวน 5,313 ลา้นบาท ซึ่ง
บรษิัทน าเงินสดดงักล่าวไปบรหิารจดัการในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การซือ้ที่ดินพฒันาโครงการอสังหารมิทรพัย ์จ านวน 920 ลา้นบาท 
การช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด จ านวน 2,000 ลา้นบาท ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในบริษัท จ านวน 313 ลา้นบาท และใชเ้ป็นเงิน
ลงทุนในธุรกิจใหม่ จ านวน 2,080 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินลงทนุในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด จ านวน 1,520 ลา้นบาท 
และลงทนุบรษิัท พฒันา อินเตอรค์ลู จ ากดั จ านวน 560 ลา้นบาท 

2. การด าเนินการตามกลยุทธก์ารลงทุนของบริษทั 

    บริษัทปรับโครงสรา้งการลงทุน ดว้ยการจ าหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Divest Non-Performing 
Assets)  และการเขา้ลงทนุในธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพ (Invest in Potential Business) ดงันี ้
 

o การจ าหน่ายเงนิลงทุนในธุรกิจทีไ่ม่ใช่ธุรกิจหลัก ไดแ้ก่ (1) การจ าหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบรษิัท ยนูิเวน
เจอร ์รีทแมเนจเมน้ท ์จ ากัด (“UVRM”) ซึ่งเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลเดน้
เวนเจอร ์(“GVREIT”) ใหแ้ก่ GOLD ในมลูค่า 32 ลา้นบาท ตามที่ไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
เนื่องจากบริษัทไม่ไดเ้ป็นผู้ถือหุ้น GOLD ซึ่งถือหน่วยลงทุน GVREIT จึงท าให้ไม่ไดร้ับผลประโยชน์จากผลประกอบการของ 
GVREIT อีกทัง้ UVRM ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบรษิัท โดยบรษิัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน UVRM ตามงบการเงินรวม จ านวน 
18 ลา้นบาท และ (2) การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (“LRKD”) ของบริษัท เลิศรฐัการ จ ากดั 
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ใหแ้ก่บรษิัท อเดลฟอส จ ากดั หรือบรษิัทย่อยของอเดลฟอส ในมลูค่า 75.5 ลา้นบาท ตามที่แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 
23 กันยายน 2564 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 
เป็นอย่างมาก จึงส่งผลให ้LRKD ผูด้  าเนินธุรกิจโรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร ์บรุีรมัย ์มีผลขาดทนุอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบ
โดยตรงต่องบการเงินรวมของบรษิัท โดยบรษิัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุใน LRKD ตามงบการเงินรวม จ านวน 47 ลา้นบาท 
และบรษิัทไม่ตอ้งรบัรูข้าดทนุจากการด าเนินงานของ LRKD ในอนาคต 

o การลงทุนในธุรกิจใหม่ : บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพ โดยพิจารณาจากความ
แน่นอนและความต่อเนื่องของรายได ้อัตราเติบโตของรายไดแ้ละก าไรสุทธิมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ การกระจายความเส่ียงจากธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย ์และสามารถบริหารความเส่ียงจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งจากการวิเคราะหพ์บว่า ธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจสนบัสนนุบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจที่อยู่ในแนวทางพิจารณาเพื่อเขา้ลงทนุของบรษิทั จึงเป็นท่ีมาให้
บรษิัทแสวงหาพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์(Strategic Partners) และเขา้รว่มลงทนุในธุรกิจประเภทดงักล่าว ดงันี ้

(1) การเขา้ลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์แคปปิตอล วนั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในบริษัท พฒันา 
อินเตอรค์ูล จ ากัด (“PIC”) รอ้ยละ 60.00 รวมมูลค่าเงินลงทุน 560 ลา้นบาท ตามที่แจง้ข่าวต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อวันที่ 23 
กนัยายน 2564  โดย PIC  เป็นบรษิัทท่ีมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการผลิตและจ าหน่ายตูแ้ช่เชิงพาณิชยแ์บบครบวงจร
ที่มีรายไดแ้ละก าไรในปี 2563 สงูเป็นอนัดบัท่ี 2 ในกลุ่มบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจตูแ้ช่เชิงพาณิชย ์ท าใหบ้รษิัทสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละ
ก าไรจากการจดัท างบการเงินรวม และมีโอกาสรบัเงินปันผล ภายหลงัการเขา้ลงทนุ  

(2) การเขา้ร่วมลงทุนกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“BGRIM”) ซึ่งเป็นบริษัทผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
ใหญ่ของประเทศ ในบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากดั (“UVBGP”) โดยบรษิัทและ BGRIM ถือหุน้ UVBGP ในสดัส่วนรอ้ยละ 55.00 
และรอ้ยละ 45.00 ตามล าดบั ตามที่แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 13 มกราคม 2564  ทัง้นี ้UVBGP มีความประสงคเ์ขา้
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม 2 แห่ง ไดแ้ก่ บริษัท พีพีทีซี จ ากัด และบริษัท เอสเอสยูที จ ากัด โดยมีมลูค่าการลงทุน
ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทรอ้ยละ 55.00 ใน UVBGP เป็นจ านวนไม่เกิน 6,820 ลา้นบาท จากมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 
12,400 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทจะขออนมุตัิการเขา้ท ารายการจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ในวนันี้ 

 จากการปรบัโครงสรา้งการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ขา้งตน้ ประมาณการโครงสรา้งรายไดข้องบริษัทในปี 2565 จะ
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการลงทนุ ประมาณรอ้ยละ 55.00 รายไดจ้ากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ประมาณรอ้ยละ 30.00 และรายไดจ้าก
อุตสาหกรรมและอื่นๆ ประมาณรอ้ยละ 15.00 เปล่ียนแปลงจากปี 2564 ที่โครงสรา้งรายไดบ้ริษัทมาจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์รอ้ย
ละ 59.00 และรายไดอ้ื่นๆ รอ้ยละ 41.00  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมกีารลงมติ   
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วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัติการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากัด ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น 
จ ากัด เพื่อให้ได้มาซ่ึงการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทซีี จ ากัด และบริษัท เอสเอสยูท ีจ ากัด 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า บรษิัทแสวงหาโอกาสเขา้ลงทนุในกิจการหรือธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจ
และสามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน เพื่อปรบัโครงสรา้งการลงทุนของบริษัทใหม้ีความสมดุลและกระจาย
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงธุรกิจอสังหาริมทรพัยท์ี่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทในปัจจุบนั โดยบริษัทประสงคจ์ะขยายการลงทุนไปยงั
ธุรกิจพลงังาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้การเติบโตตามการขยายตวัของชุมชนเมือง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนประชากร ทัง้นี ้บริษัทและพนัธมิตรธุรกิจที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลงังาน อนัไดแ้ก่ BGRIM ซึ่งเขา้ร่วม
ลงทนุใน UVBGP เพื่อด าเนินธุรกิจพลงังานรว่มกนั ไดเ้ล็งเห็นศกัยภาพของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มที่ด  าเนินการโดย
บริษัท พีพีทีซี จ ากัด (“PPTC”) และบริษัท เอสเอสยทูี จ ากัด (“SSUT”) ซึ่งไดเ้ริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (“EGAT”) ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร และนิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ตามล าดบั 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2564 มีมติใหจ้ดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 ในวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิให ้UVBGP บริษัทย่อยของบริษัท เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดในบริษัท อีสเทอรน์ 
โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  (“E-COGEN”) โดยมีมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการถือหุน้ทางออ้มใน 
PPTC และ SSUT ทั้งนี ้หาก ณ วันที่ UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน 
PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00  UVBGP อาจพิจารณาด าเนินการเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC ต่อไป ภายใต้
กรอบมูลค่าเงินลงทุนส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท และพิจารณา
อนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ /หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ใหเ้ป็นผูม้ีอ  านาจในการเขา้ท ารายการ ก าหนดรายละเอียด แกไ้ขเพิ่มเติม และ /หรือ 
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัรายการ รวมถึงด าเนินการในเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง หรือต่อเนื่องกับ
การเขา้ท ารายการ 

ทัง้นี ้UVBGP แต่งตัง้บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรกึษาทางการเงินส าหรบัการเขา้ท ารายการ และ
บริษัทแต่งตัง้บรษิัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวซอรี จ ากัด เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผล
ของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการดังกล่าวต่อผูถื้อหุน้เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการท า
รายการ โดยประธานฯ มอบหมายใหน้ายก าพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายพงศศั์กดิ์ พฤกษไ์พศาล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และนางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย ์
แคปปิตอล แอดไวซอรี จ ากัด เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดของการเขา้ท ารายการของบรษิัทต่อที่ประชมุ 

นายก าพล ปุญโสณี น าเสนอรายละเอียดของการเขา้ท ารายการของบรษิัทใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี  ้

 รายละเอียดของการเข้าท ารายการ 
o UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท และ BGRIM ถือหุ้น UVBGP ร ้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 

ตามล าดับ) จะเข้าซือ้หุ้น E-COGEN จากผู้ถือหุ้นของ E-COGEN 3 รายคือ (1) บริษัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
(“ETP”) (2) บริษัท ตะวันออกการพิมพ ์และบรรจุภัณฑ์ จ ากัด (“EPPCO”) และ (3) EP Group (HK) Company Limited (“EP 

HK”) โดยมีสินทรพัยเ์ป้าหมาย คือ PPTC และ SSUT ซึ่งเป็นผูป้ระกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วม โดยมีก าลงัการ
ผลิตรวม 120 เมกะวตัตแ์ละ 240 เมกะวตัต ์ตามล าดบั และมีมลูค่าการท ารายการส าหรบัหุน้ PPTC และ SSUT ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100.00 รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนที่บริษัทจะร่วมลงทุนจ านวนไม่เกิน 6,820 ลา้นบาท (รอ้ยละ 55.00 ของ
มลูค่าการท ารายการทัง้หมด ตามสดัส่วนการถือหุน้ใน UVBGP รอ้ยละ 55.00 ของบรษิัท)  
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o แหล่งเงินทุนในการเข้าท ารายการของ UVBGP ประกอบด้วย (1) การจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่ E-
COGEN จ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่ ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN และ (2) 
เงินทนุจากผูถื้อหุน้ของ UVBGP จ านวนประมาณ 6,400 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นเงินลงทนุในส่วนของบรษิัท จ านวนประมาณ 
3,520 ลา้นบาท (ตามสัดส่วนการถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 55.00 ของบริษัท) โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทมาจากเงินทุน
หมนุเวียนภายในกิจการ ประมาณ 1,520 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
o ประโยชนท์ี่บรษิัทจะไดร้บัจากการเขา้ลงทนุ  

(1) เป็นการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการแลว้ ท าใหร้บัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินธุรกิจได้ทันที 
ส่งผลใหร้ายไดแ้ละก าไรของบรษิัทเติบโตขึน้ และสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการเขา้ลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

(2) บริษัทมีแหล่งรายไดท้ี่สม ่าเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาวตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มี
อยู่ในปัจจบุนั อีกทัง้มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มจากก าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ที่ยงัสามารถรองรบัลกูคา้รายใหม่ได้เพิ่มเติม 

(3) เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศกัยภาพในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคลอ้งกับแผนงานในการปรบัสมดุลโครงสรา้ง
การลงทนุของบรษิัท เพื่อลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของบรษิัทในปัจจบุนั 

จากนัน้นายก าพล ปุญโสณี เชิญนายพงศศั์กดิ์ พฤกษไ์พศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูของทรพัยสิ์นท่ี UVBGP จะเขา้ลงทนุ 

นายพงศศั์กดิ ์พฤกษไ์พศาล น าเสนอขอ้มลูของทรพัยสิ์นท่ีเขา้ลงทนุใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

o ทรพัยสิ์นท่ีเขา้ลงทนุ : โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มที่ด  าเนินการโดย PPCT และ SSUT สรุปดงันี ้

 PPCT SSUT 
ทีต่ั้ง นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู 
ขนาดพืน้ที ่ ประมาณ 11 ไร ่ ประมาณ 17 ไร ่
วันทีเ่ร่ิมด าเนินการเชงิพาณิชย ์(COD) 29 มีนาคม 2559 โครงการ 1: 29 ธันวาคม 2559  

โครงการ 2: 3 ธันวาคม 2559 
ก าลังการผลิตตดิตั้ง 
• ไฟฟ้า  120 เมกะวตัต ์ 240 เมกะวตัต ์
• ไอน า้ 30 ตนั/ชั่วโมง 60 ตนั/ชั่วโมง 

สัญญา PPA กับ EGAT (ร้อยละ 75) 
• ก าลงัการผลิต 90 เมกะวตัต ์ 180 เมกะวตัต ์
• อายสุญัญา 25 ปี (นบัจาก COD) 25 ปี (นบัจาก COD) 
• สญัญาคงเหลือ ประมาณ 19 ปี ประมาณ 20 ปี 

ลูกค้าอุตสาหกรรม (ร้อยละ 25) 37 เมกะวตัต ์ 53 เมกะวตัต ์
• ระยะเวลาซือ้ขายไฟ 3-8 ปี 5-25 ปี 

o ผลประกอบการของ PPTC และ SSUT งวด 6 เดือน ปี 2564 (เดือนมกราคม – มิถนุายน 2564) : 

(หน่วย : ล้านบาท) PPTC SSUT PPTC และ SSUT 
รายได ้ 1,296 2,362 3,658 
ก าไรสทุธิ 138 206 344 
ก าไรสทุธิปรบัปรุง* 202 336 538 
EBITDA  343 579 922 
EBITDA ปรบัปรุง* 407 709 1,115 
หมายเหต ุ*ไม่รวมก าไร/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
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o โครงสรา้งการเขา้ท ารายการ : UVBGP จะเขา้ซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ของ E-COGEN จ านวน 3 ราย คือ EPHK, ETP และ 
EPPCO ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 49.00 รอ้ยละ 46.00 และรอ้ยละ 5.00 ของหุน้ทัง้หมดใน E-COGEN ตามล าดบั โดยภายหลงั
ท ารายการ UVBGP จะเขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน E-COGEN รอ้ยละ 100 ทัง้นี ้มลูค่าการลงทุนส าหรบัหุน้ PPTC และ SSUT ในสดัส่วน
รอ้ยละ 100.00 รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี กรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ย
ละ 74.50 (ซึ่งเป็นจ านวนหุน้ขัน้ต ่าของ PPTC ที่ก าหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ท ารายการ) ราคาซือ้ขายจะถูกปรบั
ลดลงมาเหลือไม่เกิน 11,334.09 ลา้นบาท และ UVBGP อาจพิจารณาการด าเนินการเพื่อลงทนุในส่วนที่เหลือภายใตก้รอบมูลค่า
เงินลงทุนส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท โดยบริษัทจะด าเนินการตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรือกฎหมาย
และขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินรายการดงักล่าว 

จากนั้น นายพงศศั์กดิ์ พฤกษไ์พศาล ไดเ้ชิญใหน้างสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย ์
แคปปิตอล แอดไวซอรี จ ากัด เป็นผูน้  าเสนอความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน น าเสนอความเห็นที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ สรุปดงันี ้

o สรุปการเขา้ท ารายการ : UVBGP บริษัทย่อยของบริษัท จะเขา้ลงทุนในหุน้สามญัทัง้หมดของ E-COGEN เพื่อ
ไดม้าซึ่งการถือหุน้ทางออ้มใน PPTC และ SSUT ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม ราคาซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของ E-
COGEN เป็นจ านวนไม่เกิน 12,400 ล้านบาท โดยราคาสุทธิในการจ่ายช าระค่าหุ้น E-COGEN จะถูกหักลบดว้ยเงินกู้ยืมรวม
ดอกเบีย้คา้งจ่ายที่ ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN ณ วนัที่เขา้ท ารายการ โดยคาดว่ามีมลูค่าประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท 

o ประเภทและขนาดของรายการ : เป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสงูสดุรอ้ยละ 72.54 ตามเกณฑม์ลูค่ารวม
ของส่ิงตอบแทน และเมื่อค านวณรวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาด
รายการสงูสดุรอ้ยละ 77.10 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

o ความเหมาะสมของราคาในการเขา้ท ารายการ : IFAประเมินมูลค่าส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่คาดว่าจะเขา้ท า
รายการของ E-COGEN และบริษัทต่างๆ ที่ E-COGEN ถือหุน้ ไดแ้ก่ PPTC, SSUT ที่เป็น Operating Company และ TAC, TSR, 
STCE,  APEX ที่เป็น Holding Company ภายใต ้E-COGEN ซึ่งถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน PPTC และ/หรือ SSUT ทัง้นี ้IFA 
ประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ PPTC และ SSUT ด้วยวิธีทางการเงินต่างๆ ได้แก่  (1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value 
Approach: BV) (2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV) (3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนใน
ตลาด (Market Comparable Approach) และ (4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: 
DCF) จากนัน้ IFA ประเมินมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN และ Holding Company แต่ละแห่ง ดว้ยวิธีทางการเงินตา่งๆ 
ได้แก่  (1) วิ ธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV) และ (2) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts 
Approach: SOTP) ซึ่งเป็นการพิจารณาผลรวมของมลูค่าส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัทต่างๆ ตามสดัส่วนที่ E-COGEN และ 
Holding Company ถือหุน้ในบริษัทนัน้ๆ ทัง้นี ้ผลการประเมินมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทต่างๆ ที่ E-COGEN ถือหุน้ ณ วนัที่
คาดว่าจะเขา้ท ารายการ สรุปไดด้งันี ้
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สรุปมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ Operating Company 

วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน (ล้านบาท) 

PPTC SSUT 
1 วิธีมลูคา่ตามบญัชี (BV) 2,316.72 3,826.11 
2 วิธีปรบัปรุงมลูค่าตามบญัชี (ABV) 2,316.72 3,826.11 
3 วิธีเปรียบเทียบอตัราส่วนในตลาด   
 - วิธีอตัราส่วน P/BV 3,374.06 – 3,508.62 5,572.31 – 5,794.54 
 - วิธีอตัราส่วน P/E 6,470.53 – 9,812.48 4,266.94 – 6,470.75 
 - วิธีอตัราส่วน EV/EBITDA 7,687.98 – 8,807.80 7,596.25 – 9,082.07 
4 วิธีเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนในตลาด (DCF) 4,459.28 – 5,280.95 6,801.11 – 8,303.21 

 

สรุปมูลค่าส่วนของผู้ถือหุน้ของ Holding Company 

 วิธีการประเมินมูลค่า 
มูลค่าประเมิน (ล้านบาท) 

TAC TSR STCE APEX 
1 วิธีมลูค่าตามบญัชี (BV) 1,908.86 623.42 782.32 251.75 
2 วิธีการรวมมลูค่าของแต่ละกิจการ 

(SOTP) 
4,949.35 – 5,961.02 1,399.85 – 1,700.27 1,954.23 – 2,354.85 630.55 – 760.04 

ทัง้นี ้จากการประเมินมลูค่าของ PPTC และ SSUT รวมถึง Holding Company ภายใต ้E-COGEN ขา้งตน้ ผล
การประเมินมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ของ E-COGEN ณ วนัที่คาดว่าจะเขา้ท ารายการ สามารถสรุปได ้ดงันี ้

สรุปมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ E-COGEN และมูลค่าประเมินของรายการ 

 วิธีการประเมินมูลค่า 

มูลค่าประเมิน (ล้านบาท) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือ
หุ้นของ E-COGEN 

(1) 

มูลค่าเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ค้างจ่าย 
ที ่E-COGEN จะช าระคืนให้แก่ ETP 

(2) 

มูลค่าประเมินของรายการ 
(3) = (1) + (2) 

1 วิธีมลูค่าตามบญัชี (BV) 991.68 6,419.45 7,411.13 
2 วิธีการรวมมลูค่าของแต่

ละกิจการ (SOTP) 
4,871.10 - 7,194.86 6,419.45 11,290.55 - 13,614.31 

IFA เห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมลูค่ารายการ คือ วิธีการรวมมลูค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) เนื่องจาก
เป็นวิธีที่สะทอ้นมลูค่ายุติธรรมของส่วนของผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนที่ E-COGEN ถือใน PPTC, SSUT, TAC, TSR, STCE และ APEX 
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต มีความสามารถท าก าไร รวมถึงมีความสามารถในการสรา้งกระแสเงินสดใหแ้ก่ E-COGEN 
ในอนาคต โดยมูลค่ายุติธรรมของรายการเท่ากับ 11,290.55 – 13,614.31 ล้านบาท ซ่ึงมูลค่าเข้าท ารายการที่ 12,400 ล้าน
บาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว 

o ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการ 

ข้อดขีองรายการ ข้อด้อยและความเสี่ยงของรายการ 
o เป็นการลงทนุในธุรกิจที่ศกัยภาพในการเติบโต สอดคลอ้งกบั

วิสยัทศันแ์ละพนัธกจิของบรษิัท 
o เป็นการกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิไปยงัธุรกิจใหม่ที่มี

ศกัยภาพ เพิม่โอกาสในการเติบโตของบรษิัทในอนาคต 

o เป็นการลงทนุที่ใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ซึ่งจะเพิ่ม
ภาระหนีสิ้นผกูพนัและตน้ทนุการเงินของบรษิัท 

o มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลกูคา้นอ้ยราย 
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ข้อดขีองรายการ ข้อด้อยและความเสี่ยงของรายการ 
o เป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่ ท าใหบ้รษิัทเรียนรูแ้ละสรา้ง

ประสบการณใ์นธุรกจิโรงไฟฟ้า Cogeneration เพื่อเพิม่โอกาส
เติบโตของบรษิัทในอนาคต  

o เป็นการลงทนุในโครงการท่ีเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้และมี
ศกัยภาพสงูในการสรา้งรายไดอ้ย่างมั่นคงและสม ่าเสมอ 
(Recurring Income) ใหแ้ก่บรษิทั 

o สามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรทนัที และมีสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายได้
เพิ่มขึน้ 

o เป็นการรว่มลงทนุกบั BGRIM ซึง่มีความรู ้ประสบการณ ์และความ
พรอ้มในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟา้ 

o เป็นการลงทนุในโครงการท่ีไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจาก
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) 

o มีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของโครงการ
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 

o มีความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความรูแ้ละ
ประสบการณข์อง BGRIM ในการด าเนินธุรกจิ
โรงไฟฟ้า 

o มีความเส่ียงจากขอ้พิพาทดา้นงานก่อสรา้งกบั
ผูร้บัเหมาโครงการ 

 

o สรุปความเห็นของ IFA : 

• ความเหมาะสมของราคา : มูลค่าการเข้าท ารายการ 12,400.00 ล้านบาท อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่

ประเมินโดย IFA ซ่ึงอยู่ระหว่าง 11,290.55 – 13,614.31 ล้านบาท ดงันัน้ IFA เหน็ว่ามูลค่าเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

• ความเหมาะสมของเงื่อนไข : เงื่อนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ เป็นเงื่อนไขปกติ
ทั่วไป และรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงันัน้ IFA เหน็ว่าเงือ่นไขของการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

• ความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการ : การเขา้ท ารายการนีเ้ป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกิจใหม่ที่
มีศักยภาพและสามารถด าเนินงานไดท้ันที อีกทั้งยังเป็นการเขา้ลงทุนที่มีผู้ร่วมทุนเป็นผู้มีประสบการณด์า้นการด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้า ดงันัน้ IFA มีความเหน็ว่าการเข้าท ารายการมีความเหมาะสม 

โดยสรุป IFA เห็นว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ดังน้ันผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท า
รายการ อย่างไรก็ดี การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนมุตัิการเขา้ท ารายการอยู่ในดลุยพินิจของผูถื้อหุน้ของบรษิัทเป็นส าคญั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้  ซึ่งมีค  าถามและ/หรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ 
และค าตอบและ/หรือขอ้ชีแ้จงจากกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัท สรุปดงันี ้ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามในประเด็นดงัต่อไปนี ้

1. จากขอ้มลูของ E-COGEN พบว่าเป็นบรษิัทใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 และมีผลขาดทนุ
สุทธิ 8.32 ลา้นบาท อีกทั้งยังมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 8.31 ลา้นบาท และภาระเงินกูย้ืมระยะสัน้อีก 1,873.13 ลา้นบาท 
รวมหนีสิ้นมากถึง 1,881.44 ลา้นบาท บรษิัทไดม้ีการพิจารณาประเด็นเหล่านีห้รือไม่ ในการตดัสินใจลงทนุ และจะเป็นการลงทนุ
ที่ใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ซึ่งจะเพิ่มภาระหนีสิ้นผกูพนัและตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทหรือไม่ 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า E-COGEN เป็นบริษัทซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมหุน้จากบริษัทต่างๆ ที่ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มใน 
PPTC และ SSUT หนีสิ้นที่เกิดขึน้เป็นหนีสิ้นท่ีเกิดจากการรวบรวมหุน้บริษัทดงักล่าว ทัง้นีใ้นการเขา้ท ารายการบริษัทไดพ้ิจารณา
หนีสิ้นของ E-COGEN รวมถึงบริษัทที่ E-COGEN ถือหุน้ รวมถึงพิจารณาตน้ทุนทางการเงินแลว้ บริษัทเล็งเห็นว่าภายหลงัจาก
การเขา้ท ารายการ บรษิัทจะสามารถปรบัโครงสรา้งและลดตน้ทนุทางการเงินได  ้
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2. ขณะนี ้PPTC และ SSUT มีขอ้พิพาทดา้นการก่อสรา้งกบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการวินิจฉยัของ
อนญุาโตตลุาการ กรณีดงักล่าวจะมีผลกระทบมาถึงบรษิัทหรือไม่ และบรษิัทไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไวอ้ย่างไรบา้ง 

นายก าพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กรณีขอ้พิพาทกับผูร้บัเหมาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าที่
เกิดขึน้นัน้ ผูข้ายไดก้นัวงเงินไวใ้นส่วนท่ีเป็นความรบัผิดชอบของผูข้ายมลูค่าประมาณ 450 ลา้นบาท ซึ่งหากขอ้พิพาทมีมลูค่าเกิน
กว่าวงเงินดงักล่าว จะถือว่าเป็นความรบัผิดชอบของผูข้าย อย่างไรก็ดี บริษัทและ BGRIM ไดเ้จรจากบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งดงักล่าว
แลว้ และคาดการณว์่าขอ้พิพาทดงักล่าวจะสิน้สดุไดภ้ายในไตรมาส 1 ของปี 2565 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให ้UVBGP ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN มลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 
ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการถือหุน้ทางออ้มใน PPTC และ SSUT รวมทัง้หาก ณ วนัที่ UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด
ใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00  UVBGP อาจพิจารณา
ด าเนินการเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC ต่อไป ภายใตก้รอบมูลค่าเงินลงทุนส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมดใน 
PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท ตลอดจนอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ใหเ้ป็นผูม้ีอ  านาจในการเขา้ท า
รายการ ก าหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับรายการ รวมถึง
ด าเนินการในเรื่องอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกบัการเขา้ท ารายการ โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อ
หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 1,358,246,926 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

 

วาระที ่4  เร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและเ สนอ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์และกล่าวปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 15.15 น. 
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