
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 

26 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(บัญชี 2)  
กรณีการลงทุนของบริษทั ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากดั ในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  

เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงการถือหุน้ทางอ้อมในบริษทั พพีีทซีี จ ากดั และบริษัท เอสเอสยูท ีจ ากัด 
 

สารสนเทศรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์(บัญชี 2)  

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) ครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัที่ 27 ตลุาคม 2564 มีมติให้
จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากัด 
(“UVBGP” หรือ “ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เขา้ซือ้หุน้ทั้งหมดในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“E-COGEN”) 
มูลค่าการลงทุนทั้งสิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท เพื่อให้ไดม้าซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จ ากัด (“PPTC”) และบริษัท         
เอสเอสยทู ีจ ากดั (“SSUT”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Cogeneration) โดยการเขา้ท ารายการมีรายละเอียดดงันี ้
 

1.1 วันเดือนปีทีเ่กดิรายการ 

กรณีที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัทมีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ และเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามที่ระบุ
ในสญัญาซือ้ขายหุน้ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง UVBGP จะซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN  
ซึ่งบรษิัทคาดว่าการซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN จะเสรจ็สมบรูณภ์ายในปี 2564 

 

1.2 คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธก์ับบริษทั 
ผูซ้ือ้ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น UVBGP รอ้ยละ 55.00 และบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์

จ ากดั (มหาชน) (“BGRIM”) ถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 45.00 
ผูข้าย ผูถื้อหุน้ E-COGEN จ านวน 3 ราย ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“EP”) 

โดยมีรายชื่อดงันี ้ 
1. บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“ETP”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 46.00 
2. บรษิัท ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ากดั (“EPPCO”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 5.00 
3. EP Group (HK) Company Limited (“EP HK”) ซึ่งถือหุน้ E-COGEN รอ้ยละ 49.00 
     (ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่า “ผู้ขาย”) 

คู่สญัญาอื่น EP ไดร้่วมลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยหนา้ที่หลกัของ EP ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ คือ ด าเนินการใหผู้ข้าย
ด าเนินการต่างๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายหุน้อย่างครบถว้นและถกูตอ้ง และรบัผิดรว่มกบัผูข้ายในฐานะ
ลกูหนีร้ว่ม ในกรณีที่ผูข้ายผิดสญัญา 

ความสมัพนัธ ์ ผูซ้ือ้และผูข้าย (รวมถึง EP) ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ ที่จะท าใหร้ายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบัติการของ
บรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บริษัทแสวงหาโอกาสเขา้ลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ที่มีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจและสามารถสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสม
จากการลงทนุ เพื่อปรบัโครงสรา้งเงินลงทุนของบรษิัทใหม้ีความสมดุลและกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิงธุรกิจอสงัหาริมทรพัยท์ี่
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทประสงคจ์ะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลงังาน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโนม้การเติบโต
ตามการขยายตวัของชุมชนเมือง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากร ทัง้นี ้บริษัทและพนัธมิตรธุรกิจที่มี
ประสบการณค์วามเชี่ยวชาญในธุรกิจพลงังาน อนัไดแ้ก่ BGRIM ซึ่งไดเ้ขา้รว่มลงทนุใน UVBGP เพื่อด าเนินธุรกิจพลงังานรว่มกนั ได้
เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมที่ด  าเนินการโดย PPTC และ SSUT ซึ่งไดเ้ริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและลกูคา้โรงงานอตุสาหกรรมที่ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมซึ่งเป็น
ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของ PPTC และ SSUT ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงคใ์ห้ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเขา้ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมที่ด  าเนินการโดย PPTC และ SSUT ดว้ยการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN ในมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 
12,400 ลา้นบาท เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมใน PPTC และ SSUT ทั้งนี ้ขอ้มูลสรุปโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมของ 
PPTC และ SSUT มีดงันี ้
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บริษัท 
ก าลังการผลิตติดต้ัง 

สถานที่ต้ังโรงไฟฟ้า 
วันเร่ิมต้นจ าหน่ายไฟฟ้า 

เชิงพาณิชยใ์ห้แก่การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ไฟฟ้า 
(เมกะวัตต)์ 

ไอน ้า 
(ตัน/ชั่วโมง) 

PPTC 120 30 นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มีนาคม 2559 
SSUT 240 60 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ ธันวาคม 2559 

 

เงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัตามสญัญาซือ้ขายหุน้ ซึ่งคู่สญัญาตอ้งด าเนินการใหบ้รรลผุลส าเรจ็ก่อนท่ี UVBGP จะเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด
ใน E-COGEN สรุปไดด้งันี ้
o E-COGEN เขา้ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC และ SSUT ในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 74.50 และรอ้ยละ 100.00 

ตามล าดบั  
o ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ UV ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ UVBGP และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BGRIM อนุมัติการเขา้ท า

รายการตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
o ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ของผูข้ายและ EP อนมุตัิการเขา้ท ารายการตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
o เจา้หนีต้ามสญัญาเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีการท ารายการตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 

 

นอกจากนี ้ในวนัท่ี UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดน้อ้ย
กว่ารอ้ยละ 100.00  คู่สญัญาตกลงใหม้ีการปรบัลดราคาซือ้ขายที่มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท ลงตามอตัราที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 (ซึ่งเป็นจ านวนหุน้ขัน้ต ่า
ของ PPTC ที่ก าหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ท ารายการ) ราคาซือ้ขายจะถกูปรบัลดลงมาเหลือไม่เกิน 11,334.09 ลา้น
บาท ทั้งนี ้ รายละเอียดมูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงิน ปรากฏในข้อ 6. ของสารสนเทศฉบับนี ้และสรุป
สาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้ E-COGEN ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยของสารสนเทศฉบบันี ้  

 

ทัง้นี ้หาก ณ วนัท่ี UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกนัไดน้อ้ย
กว่ารอ้ยละ 100.00 UVBGP อาจพิจารณาด าเนินการเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนท่ีเหลือของ PPTC ต่อไป ภายใตก้รอบมลูค่าเงินลงทนุ
ส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท โดยบริษัทจะด าเนินการตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) หรือกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินรายการดงักล่าว   

 

แผนผังโครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ก่อนการท ารายการ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STCE : บรษิัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
APEX : บรษิัท เอเพก็ซ ์เอ็นเนอยี ่โซลชูั่น จ ากดั 
TAC : บริษัท แทค เอ็นเนอยี่ จ ากดั 
THASSIRI : บริษัท ทศันศิ์ริ จ ากดั 
PRIDA PRAMOTE : บรษิัท ปรีดาปราโมทย ์จ ากดั 
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แผนผังโครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  
ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 74.50  

(ซ่ึงเป็นจ านวนหุน้ขั้นต ่าของ PPTC ทีก่ าหนดไว้เป็นเงือ่นไขบังคับก่อนของการเข้าท ารายการ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังโครงสร้างการถือหุน้ E-COGEN ภายหลังการท ารายการ  
ในกรณีที ่E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้ร้อยละ 100.00 
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1.4 ประเภทและขนาดรายการ 
การเข้าท ารายการดังกล่าวถือเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย”์) โดยรายการ
ดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 72.54 จากการค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ค านวณจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฉบบัสอบทานส าหรบังวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ E-COGEN 
ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้รหิารของบรษิัท 

 

การค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

เกณฑม์ลูค่าสินทรพัย ์
ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 

= 
 
ไม่สามารถค านวณตามเกณฑนี์ไ้ด ้เน่ืองจาก NTA ของ E-COGEN ตามขอ้มลูทางการเงินเสมือนติดลบ 

เกณฑก์ าไรสทุธิ 
จากการด าเนินงาน 

= ไม่สามารถค านวณตามเกณฑนี์ไ้ด ้เน่ืองจาก UV มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานในงวด 12 เดือนล่าสดุ 

เกณฑม์ลูค่ารวมของ 
สิ่งตอบแทน 

= 
 

มลูค่ารวมสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บั  
มลูค่าสินทรพัยร์วมของบริษัท 

 = 
 

12,400 ลา้นบาท        =  รอ้ยละ 72.54 
17,093.97 ลา้นบาท 

เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุท่ีออก
เพื่อช าระค่าสินทรพัย ์

= ไม่สามารถค านวณตามเกณฑนี์ไ้ด ้เนื่องจากไม่มีการออกหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าหุน้ของ E-COGEN 

หมายเหต ุ: การค านวณขนาดรายการขา้งตน้คิดภายใตส้มมติฐานว่า E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางอ้อมใน PPTC รวมกันรอ้ยละ 100.00 กล่าวคือ 
UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN บนมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท เพื่อพิจารณาขนาดรายการสงูสดุ 

จากการค านวณขนาดรายการตามเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน เท่ากับรอ้ยละ 72.54 และเมื่อค านวณรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 
จะมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 77.10 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน จึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย์
ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ กล่าวคือ เป็นการท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อยกับบริษัทจดทะเบียนอื่นหรือบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อค านวณขนาดรายการแลว้ รายการดงักล่าวมี
มลูค่าเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสงูกว่า บริษัทจึงมีหนา้ที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขอ
อนมุตัิการเขา้ท ารายการ และจดัใหม้ีรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ 

1.5 รายละเอียดของสินทรัพยท์ีไ่ดม้า 

ภายหลงัท ารายการตามสญัญาซือ้ขายหุน้เสรจ็สมบรูณ ์UVBGP จะเป็นผูถื้อหุน้ทางตรงและ/หรือทางออ้มในบรษิัทดงัต่อไปนี ้

 บริษัท 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 E-COGEN 10,000,000 100 100.00 
2 บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (“STCE”) 78,447,600 10 100.00 
3 บริษัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ากดั (“APEX”) 25,356,800 10 100.00 
4 บริษัท แท็ค เอ็นเนอยี่ จ ากดั (“TAC”) 19,900,000 100 100.00 
5 บริษัท ทศันศ์ิริ จ ากดั (“THASSIRI”) 6,200,000 100 100.00 
6 
 

PPTC (กรณี E-COGEN เขา้ถือหุน้ PPTC ทางตรงและทางออ้มรวมกันไดร้อ้ยละ 100.00) 14,840,000 100 100.00 
PPTC  (กรณี E-COGEN เขา้ถือหุน้ PPTC ทางตรงและทางออ้มรวมกันไดร้อ้ยละ 74.50) 11,055,800 100 74.50 

7 SSUT 29,190,000 100 100.00 
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(1) E-COGEN 
(1.1) ข้อมูลทั่วไปของ E-COGEN 

ชื่อบริษัท บริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (E-COGEN) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105564071360 
ทนุจดทะเบียน 
 

1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 

(1.2) คณะกรรมการบริษัท E-COGEN (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2564) 
1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  
2. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร  
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ 
4. นายภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์

 

(1.3) ผู้ถือหุ้น E-COGEN 

 ผู้ถือหุ้น 
ก่อนเข้าท ารายการ 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564) ภายหลังการเข้าท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 EP HK 4,900,000 49.00 - - 
2 ETP 4,600,000 46.00 - - 
3 EPPCO 500,000 5.00 - - 
4 UVBGP - - 9,999,998 100.00 
5 UVCAP - - 1 0.00 
6 นายฮาราลด ์ลิงค ์ - - 1 0.00  

รวม 10,000,000 100.00 10,000,000 100.00 
หมายเหต ุ UVCAP หมายถึง บริษัท ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100.00 

 

(1.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน E-COGEN 

E-COGEN จดทะเบียนตัง้บรษิัทเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2564 จึงยงัไม่มีงบการเงินที่ไดร้บัการสอบทานหรือตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชี ทัง้นี ้ปัจจุบนั E-COGEN ไม่ไดป้ระกอบธุรกิจอื่น นอกจากการถือหุน้ทางตรงและทางออ้มใน PPTC และ 
SSUT อย่างไรก็ดี บริษัทไดจ้ดัเตรียมขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนของ E-COGEN ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2564 ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหารบริษัท เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการค านวณขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์
ทั้งนี ้ตัวเลขข้อมูลทางการเงินดังกล่าวอาจแตกต่างจากงบการเงินของ E-COGEN  หากมีการจัดท าและสอบทาน/ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยขอ้มลูทางการเงินรวมเสมือนดงักล่าวถกูจดัเตรียมขึน้ภายใตส้มมติฐานที่ส  าคญัดงันี ้
1. ผูบ้รหิารบรษิัทจดัท าขอ้มลูทางการเงินเสมือนของ E-COGEN โดยอา้งอิงจากขอ้มลูทางการเงินของแต่ละบรษิัท ณ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตามที่ไดจ้ากผูบ้ริหารของแต่ละบริษัท ซึ่งยงัไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบ
บญัชี โดยเป็นกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ใน PPTC รอ้ยละ 74.50 

2. ขอ้มลูทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ (NPAEs) 
3. E-COGEN มีการซือ้หุน้ของ APEX STCE และ THASSIRI  ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 จึงไดม้ีการพิจารณา

มลูค่าตามบญัชีสทุธิ ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2564 และราคาซือ้หุน้แต่ละบริษัทตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูบ้ริหาร EP 
เพื่อค านวณหาส่วนเกินมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนัในงบแสดงฐานะการเงิน 

4. สมมติให ้E-COGEN ซือ้หุน้ PPTC SSUT และ TAC ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จึงไดม้ีการพิจารณามลูค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ สิน้เดือนมิถุนายน 2564 และราคาซือ้หุ้นแต่ละบริษัทตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร EP เพื่อ
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ค านวณหาค่าความนิยม โดยส่วนต่างระหว่างเงินสดคงเหลือที่ E-COGEN มีกับราคาซือ้หุน้ จะพิจารณาเป็นเงิน
กูย้ืมจาก ETP เพิ่มเติม 

5. ผลการด าเนินงานที่ปรากฎในงบก าไรขาดทุน เป็นผลการด าเนินงานของ E-COGEN ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาที่ E-COGEN จัดตัง้และซือ้หุน้แต่ละบริษัท เพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงาน 6 เดือนประกอบการพิจารณาเท่านัน้ 

6. E-COGEN ยังไม่มีการจัดท าการประเมินราคาเพื่อการปันส่วนราคาซื ้อในการรวมธุรกิจ (Purchase Price 
Allocation: PPA) ดงันัน้ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชี และราคาซือ้ขายหุน้แต่ละบรษิัท จะเป็นค่าความนิยมทัง้
จ านวน 

7. ขอ้มลูทางการเงินเสมือนนีเ้ป็นขอ้มลูทางการเงินที่มีการตดัรายการระหว่างกนัเฉพาะส่วนเงินกูย้ืมและดอกเบีย้เงิน
กูย้ืมระหว่างกนัที่ปรากฎในงบทดลองที่ไดร้บัเท่านัน้ 
 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน E-COGEN 
ฐานะทางการเงิน E-COGEN 
ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท  ผลการด าเนินงาน E-COGEN 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564 ล้านบาท 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 4,086.21  รายไดจ้ากการขาย 3,658.14 
อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 12,568.56  ตน้ทุนขาย (2,856.93) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 626.57  ก าไรขั้นต้น 801.21 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 250.14  รายไดอ้ื่น 1.38 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,445.27  ค่าใชจ้่ายในบริหาร (46.21) 
สินทรัพยร์วม 17,531.48  ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน (193.85) 
หนีส้ินหมนุเวียน 7,999.92  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 562.53 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 9,130.68  ตน้ทุนทางการเงิน (228.19) 
หนีส้ินรวม 17,130.60  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 334.34 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,000.00    
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (8.65)    
ส่วนเกินมลูค่าหุน้จากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

(1,216.54)    

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (225.19)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 626.07    
ส่วนของผู้ถือหุ้น 400.88    

 

(2) STCE 
(2.1)  ข้อมูลทั่วไปของ STCE 

ชื่อบริษัท บริษัท เอสทีซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (STCE) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105550013940 
ทนุจดทะเบียน 
 

784,476,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 78,447,600 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 

(2.2) คณะกรรมการบริษัท STCE (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2564) 
1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  
2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ  
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ 
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(2.3) ผู้ถือหุ้น STCE (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 E-COGEN 78,447,598 100.00 
2 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
3 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 
 รวม 78,447,600 100.00 

 

(2.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน STCE 
ฐานะทางการเงิน STCE 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน  
2561 2562 2563 2564 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 4.00 4.00 4.52 4.68 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 788.04 788.04 788.04 788.04 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นๆ 46.30 46.75 47.02 47.08 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 834.34 834.79 835.06 835.12 
สินทรัพยร์วม 838.34 838.79 839.59 839.80 
หนีส้ินหมนุเวียน 54.42 55.44 57.26 58.15 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน - - - - 
หนีส้ินรวม 54.42 55.44 57.26 58.15 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 784.48 784.48 784.48 784.48 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (0.56) (1.12) (2.15) (2.83) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 783.92 783.35 782.32 781.65 

 

ผลการด าเนินงาน STCE 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย - - - - 
ตน้ทนุขาย - - - - 
ก าไรขั้นต้น - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.46 0.47 0.23 0.07 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 0.76 0.69 0.81 0.50 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน (0.30) (0.22) (0.59) (0.42) 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.17 0.34 0.44 0.25 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.47) (0.56) (1.03) (0.67) 

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มลูทางการเงินซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหารของ 
STCE ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

 

(3) APEX 
(3.1)  ข้อมูลทั่วไปของ APEX 

ชื่อบริษัท บริษัท เอเพ็กซ ์เอ็นเนอยี่ โซลชูั่น จ ากดั (APEX) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105549073675 
ทนุจดทะเบียน 
 

253,568,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 25,356,800 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 
 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 

33 

(3.2)  คณะกรรมการบริษัท APEX (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 2564) 
1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  
2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ  
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์ 
 

(3.3) ผู้ถือหุ้น APEX (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 E-COGEN 25,356,798 100.00 
2 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
3. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์ริหาร 1 0.00 
 รวม 25,356,800 100.00 
 

(3.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน APEX 
ฐานะทางการเงิน APEX 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1.28 1.28 1.29 1.30 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 254.72 254.72 254.72 254.72 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นๆ 14.73 14.88 14.97 14.98 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 269.45 269.60 269.69 269.70 
สินทรัพยร์วม 270.73 270.88 270.98 271.00 
หนีส้ินหมนุเวียน 17.82 18.44 19.22 19.66 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน - - - - 
หนีส้ินรวม 17.82 18.44 19.22 19.66 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 253.57 253.57 253.57 253.57 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (0.67) (1.13) (1.81) (2.22) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 252.90 252.44 251.75 251.35 

 

ผลการด าเนินงาน APEX 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย - - - - 
ตน้ทนุขาย - - - - 
ก าไรขั้นต้น - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.15 0.15 0.06 0.02 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 0.49 0.46 0.56 0.31 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน (0.35) (0.31) (0.50) (0.30) 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.07 0.15 0.19 0.11 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.41) (0.46) (0.69) (0.41) 

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มลูทางการเงินซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหาร APEX 
ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

(4) TAC 
(4.1) ข้อมูลทั่วไปของ TAC 

ชื่อบริษัท บริษัท แท็ค เอ็นเนอยี่ จ ากดั (TAC) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105553134187 
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ทนุจดทะเบียน 
 

1,990,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 19,900,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 

(4.2)  คณะกรรมการบริษัท TAC (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2564) 
1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  
2. นายมิโยชิ คามิยะ  
3. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์
4. นายมาซามิตซ ึสดุะ 
 

(4.3)  ผู้ถือหุ้น TAC (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 มิถนุายน 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท ชบู ุอีเล็คทริค เพาเวอร ์ไทยแลนด ์เอสพีพี บี.วี. จ ากดั* 9,472,400 47.60 
2 STCE 7,880,400 39.60 
3 APEX 2,547,200 12.80 
 รวม 19,900,000 100.00 

หมายเหต:ุ *  ปัจจุบนั E-COGEN อยู่ระหว่างการเขา้ซือ้หุน้สามญัรอ้ยละ 47.60 ของ TAC จากบริษัท ชูบุ อีเล็คทริค เพาเวอร ์ไทยแลนด์
เอสพีพี บี.วี. จ ากดั โดยคาดว่าจะท ารายการแลว้เสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

(4.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน TAC 
ฐานะทางการเงิน TAC 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 12.86 9.71 9.58 9.54 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 1,909.60 1,909.60 1,909.60 1,909.60 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,909.60 1,909.60 1,909.60 1,909.60 
สินทรัพยร์วม 1,922.46 1,919.31 1,919.18 1,919.14 
หนีส้ินหมนุเวียน 10.70 9.48 10.32 10.76 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน - - - - 
หนีส้ินรวม 10.70 9.48 10.32 10.76 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,990.00 1,990.00 1,990.00 1,990.00 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (78.23) (80.17) (81.14) (81.63) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,911.77 1,909.83 1,908.86 1,908.37 

 

ผลการด าเนินงาน TAC 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย - - - - 
ตน้ทนุขาย - - - - 
ก าไรขั้นต้น - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.01 1.15 0.00 0.00 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 4.74 3.08 0.92 0.46 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน (4.73) (1.93) (0.92) (0.46) 
ตน้ทนุทางการเงิน - - 0.05 0.03 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (4.73) (1.93) (0.97) (0.49) 

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มลูทางการเงินซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหาร TAC 
ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
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(5) THASSIRI 
(5.1) ข้อมูลทั่วไปของ THASSIRI 

ชื่อบริษัท บริษัท ทศันศ์ิริ จ ากดั (THASSIRI) 
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105554015025 
ทนุจดทะเบียน 
 

620,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,200,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ เลขท่ี 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรงัสิต 66 (สยามสามคัคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
 

(5.2) คณะกรรมการบริษัท THASSIRI (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2564) 
1. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  
2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ  
3. นายธนา พฒุรงัษี 
4. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์
 

(5.3) ผู้ถือหุ้น THASSIRI (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 E-COGEN 6,199,998 100.00 
2 นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 1 0.00 
3 นายยทุธ ชินสภุคักลุ 1 0.00 
 รวม 6,200,000 100.00 

 

(5.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน THASSIRI 
ฐานะทางการเงิน THASSIRI 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 26.04 26.36 11.44 11.34 
เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 583.80 583.80 583.80 583.80 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นๆ 28.20 28.20 28.20 28.20 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 612.00 612.00 612.00 612.00 
สินทรัพยร์วม 638.04 638.36 623.45 623.34 
หนีส้ินหมนุเวียน 14.91 14.97 0.02 0.10 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน - - - - 
หนีส้ินรวม 14.91 14.97 0.02 0.10 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 620.00 620.00 620.00 620.00 
ก าไรสะสม 3.14 3.39 3.42 3.24 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 623.14 623.39 623.42 623.24 

 

ผลการด าเนินงาน THASSIRI 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย - - - - 
ตน้ทนุขาย - - - - 
ก าไรขั้นต้น - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.37 0.87 0.62 0.11 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 0.56 0.55 0.58 0.30 
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ผลการด าเนินงาน THASSIRI 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงิน (0.18) 0.32 0.05 (0.18) 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.03 0.07 0.01 - 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.22) 0.25 0.04 (0.18) 

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มูลทางการเงินซึ่งจัดเตรียมโดยผูบ้ริหาร 
THASSIRI ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

 

(6) PPTC 
(6.1) ข้อมูลทั่วไปของ PPTC 

ชื่อบริษัท บริษัท พีพีทีซี จ ากดั (PPTC) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วม (Cogeneration) ก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 120 เมกะวตัต ์ 

และก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 30 ตนัต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ภายในเขตนิคมอตุสาหกรรม
ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105552092405 
ทนุจดทะเบียน 
 

1,484,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 14,840,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 888 อาคารไอทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 
 

(6.2)  คณะกรรมการบริษัท PPTC (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 13 กนัยายน 2564) 
1. นายมิโยชิ คามิยะ 5. นายธนา พฒุรงัษี 
2. นายสาคร สขุศรีวงศ ์ 6. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร 
3. นายศิรธิัช โรจนพฤกษ์ 7. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์
4. นายยทุธ ชินสภุคักลุ  8. นายมาซามิตซ ึสดุะ 

 

(6.3) ผู้ถือหุ้น PPTC (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 บริษัท ปรีดาปราโมทย ์จ ากดั  3,784,200 25.50 
2 TAC 7,420,000 50.00 
3 E-COGEN 3,635,800 24.50 
 รวม 14,840,000 100.00 

 

(6.4)  สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน PPTC 
ฐานะทางการเงิน PPTC 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.04 0.08 0.09 0.11 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกัน 609.18 572.29 824.38 999.02 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 311.67 529.17 449.33 488.57 
วสัดสุ  ารองคลงั 97.88 93.16 92.76 93.76 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.14 0.88 0.80 0.73 
   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,019.91 1,195.58 1,367.36 1,582.19 
อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 4,475.66 4,323.73 4,107.95 3,998.13 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 292.61 277.07 263.86 257.40 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 19.02 19.18 17.20 16.65 
   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,787.29 4,619.98 4,389.02 4,272.18 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3) 

37 

ฐานะทางการเงิน PPTC 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

สินทรัพยร์วม 5,807.20 5,815.56 5,756.38 5,854.37 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 136.16 184.21 144.92 163.79 
เจา้หนีค้่าก่อสรา้ง 129.64 86.69 88.74 91.36 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สทุธิ 

251.97 266.42 244.35 239.65 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 16.77 15.72 25.76 26.31 
   รวมหนีส้ินหมุนเวียน 534.54 553.04 503.77 521.11 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ 3,509.16 3,145.14 2,817.09 2,757.43 
ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนโรงไฟฟ้า 71.35 95.52 99.63 100.48 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 0.58 1.80 2.75 3.15 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 13.93 15.17 16.41 17.02 
   รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,595.02 3,257.64 2,935.88 2,878.08 
หนีส้ินรวม 4,129.56 3,810.67 3,439.65 3,399.19 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,484.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00 
ก าไรสะสม 193.64 520.89 832.72 971.18 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,677.64 2,004.89 2,316.72 2,455.18 
หนีส้ินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,807.20 5,815.56 5,756.38 5,854.37 

 

ผลการด าเนินงาน PPTC 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย 2,465.41 2,519.74 2,609.61 1,295.89 
ตน้ทนุขาย 2,037.31 2,162.97 2,053.27 992.75 
ก าไรขั้นต้น 428.10 356.77 556.33 303.14 
รายไดอ้ื่น 22.60 230.58 (2.64) (63.35) 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 39.33 42.78 37.24 16.63 
หนีส้งสยัจะสญู - - 14.50 - 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 411.37 544.57 501.95 223.15 
ตน้ทนุทางการเงิน 230.68 217.32 190.12 84.70 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 180.69 327.25 311.83 138.45 

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มลูทางการเงินซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหาร PPTC  
ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

(7) SSUT 
(7.1) ข้อมูลท่ัวไปของ SSUT 

ชื่อบริษัท บริษัท เอสเอสยูที จ ากัด (SSUT) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม (Cogeneration) ก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ 240 เมกะวตัต ์ 

และก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 60 ตนัต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางป ู
สมทุรปราการ 

เลขทะเบียนนิติบคุคล 0105553039664 
ทนุจดทะเบียน 
 

2,919,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 29,190,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
โดยช าระค่าหุน้จนเต็มมลูค่าแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2564) 

ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ 888 อาคารไอทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
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(7.2)  คณะกรรมการบริษัท SSUT (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 11 ตลุาคม 2564)  
1. นายศิรธิชั โรจนพฤกษ ์ 5. นายยทุธ ชินสภุคักลุ 
2. นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 6. นายอารกัษ์ ราษฎรบ์รหิาร 
3. นายมิโยชิ คามิยะ 7. นายวชัระ อชัฌากรลกัษณ ์
4. นายภมูิวฒัก ์นนัทวณิชย ์ 8. นายมาซามิตซ ึสดุะ 

 

(7.3) ผู้ถือหุ้น SSUT (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 14 ตลุาคม 2564) 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 E-COGEN 11,676,000 40.00 
2 TAC 11,676,000 40.00 
3 THASSIRI 5,838,000 20.00 

 รวม 29,190,000 100.00 
 

(7.4) สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน SSUT 
ฐานะทางการเงิน SSUT 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 มิถุนายน 
2561 2562 2563 2564 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.17 0.23 0.21 0.24 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกัน 640.87 1,092.18 1,127.15 1,430.10 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 884.59 898.26 783.34 872.15 
วสัดสุ  ารองคลงั 116.81 101.73 100.80 102.62 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 10.40 4.04 25.21 1.48 
   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,652.84 2,096.44 2,036.72 2,406.58 
อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 9,324.36 9,181.80 8,794.86 8,570.43 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 405.05 389.40 377.76 369.17 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 34.87 34.25 30.70 30.52 
   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 9,764.28 9,605.45 9,203.32 8,970.12 
สินทรัพยร์วม 11,417.12 11,701.89 11,240.03 11,376.70 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 333.99 334.94 283.28 323.88 
เจา้หนีค้่าก่อสรา้ง 187.15 197.09 188.03 191.84 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี สทุธิ 

520.09 511.30 552.11 515.26 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 57.60 60.85 54.51 61.04 
   รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,098.81 1,104.17 1,077.93 1,092.02 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ 7,119.20 6,778.25 6,124.96 6,037.64 
ประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนโรงไฟฟ้า 125.82 169.98 177.93 179.46 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 1.82 2.73 4.22 4.80 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 23.75 26.28 28.89 30.70 
   รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 7,270.59 6,977.24 6,335.99 6,252.61 
หนีส้ินรวม 8,369.41 8,081.42 7,413.93 7,344.63 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 2,919.00 2,919.00 2,919.00 2,919.00 
ก าไรสะสม 128.72 701.47 907.11 1,113.07 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,047.72 3,620.47 3,826.11 4,032.07 
หนีส้ินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,417.12 11,701.89 11,240.03 11,376.70 
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ผลการด าเนินงาน SSUT 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
งวด 6 เดือน สิน้สุด 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2561 2562 2563 2564 
รายได้จากการขาย 4,523.28 4,765.27 4,121.88 2,362.26 
ตน้ทุนขาย 3,754.98 3,972.85 3,525.75 1,864.18 
ก าไรขั้นต้น 768.30 792.42 596.12 498.07 
รายไดอ้ื่น 50.55 187.49 (28.96) (129.21) 
ค่าใชจ้่ายในบริหาร 79.72 68.72 58.00 27.94 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 739.13 911.19 509.17 340.93 
ตน้ทุนทางการเงิน 356.54 338.44 303.53 134.97 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 382.59 572.75 205.64 205.96 
ที่มา :  งบการเงินตรวจสอบส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 และขอ้มลูทางการเงินซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้ริหาร SSUT 

ส าหรบังวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

1.6 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงือ่นไขการช าระเงนิ 
(1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

ส่ิงตอบแทนซึ่ง UVBGP จะช าระใหแ้ก่ผูข้าย มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท (“ราคาซือ้ขายทัง้หมด”) ประกอบดว้ย 
(1.1) การจดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อให ้E-COGEN กูย้ืมเงินและน าไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่ 

ETP ใหกู้แ้ก ่ E-COGEN โดยคาดว่า E-COGEN มีเง ินกูย้ ืมและดอกเบีย้คงคา้งก ับ ETP ณ วนัท ารายการ 
ประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท  

(1.2) การช าระราคาหุ้นทั้งหมดรอ้ยละ 100.00 ของ E-COGEN เป็นเงินจ านวนเท่ากับ “ราคาซือ้ขายทั้งหมดหักดว้ย
จ านวนเงินท่ี E-COGEN ไดร้บัการกูย้ืมตามขอ้ (1.1)” (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “ราคาซือ้ขายหุ้น”) 

อย่างไรก็ดี ในวนัที่ UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มใน PPTC 
รวมกันไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 คู่สญัญาตกลงใหม้ีการปรบัลดราคาซือ้ขายที่มลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท 
ลงตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ โดยกรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันได้
รอ้ยละ 74.50 (ซึ่งเป็นจ านวนหุน้ขัน้ต ่าของ PPTC ที่ก าหนดไวเ้ป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนของการเขา้ท ารายการ) ราคาซือ้ขาย
จะถูกปรบัลดลง ซึ่งจะท าใหม้ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทนลดลงเป็นมลูค่ารวมไม่เกิน 11,334.09 ลา้นบาท นอกจากนี ้ราคา
ซือ้ขายหุน้ในขอ้ 1.6 (1.2) นี ้อาจมีการปรบัลดหรือหกัเอาไวบ้างส่วน หากเกิดเหตุการณต์ามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้
ขายหุน้หรือเมื่อผูข้ายไม่ปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 

ทัง้นี ้หาก ณ วนัท่ี UVBGP เขา้ซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกนั
ไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 UVBGP อาจพิจารณาด าเนินการเพื่อลงทุนในหุน้ส่วนที่เหลือของ PPTC ต่อไป ภายใตก้รอบ
มลูค่าเงินลงทนุส าหรบัหุน้ทางตรงหรือทางออ้มทัง้หมดใน PPTC และ SSUT รวมไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท ทัง้นี ้การเขา้ท า
รายการซือ้หุน้ PPTC ส่วนที่เหลือภายใตก้รอบการลงทุนดังกล่าวเป็นการเขา้ท ารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อค านวณขนาดรายการรวมกับการเขา้ท ารายการตามสญัญา
ซือ้ขายหุ้นกับ EP แลว้ขนาดรายการรวมยังมีมูลค่าเท่ากับรอ้ยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ซึ่งบริษัทจะ
สามารถด าเนินการลงทุนในหุน้ส่วนท่ีเหลือของ PPTC ดงักล่าวภายใตก้ารด าเนินการขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
โดยบริษัทจะด าเนินการตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินรายการดงักล่าว   

 

(2) การช าระเงนิและเงือ่นไขของการช าระเงนิ 
(2.1) การจดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อให ้E-COGEN กูย้ืมเงินและน าไปช าระหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่ ETP 

ใหกู้แ้ก่ E-COGEN ตามขอ้ 1.6 (1.1) ขา้งตน้ จะด าเนินการภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่ UVBGP เขา้ท ารายการ
ซือ้ขายหุน้  
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(2.2) การช าระราคาซือ้ขายหุน้ E-COGEN ตามขอ้ 1.6 (1.2) ขา้งตน้ เป็นจ านวนเท่ากบัราคาซือ้ขายหุน้ตามขอ้ 1.6 (1.2) 
โดยช าระเมื่อ UVBGP เขา้ท ารายการซือ้หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN  

อย่างไรก็ดี UVBGP จะช าระมลูค่าส่ิงตอบแทนตามที่ระบุในขอ้ 1.6 ขา้งตน้ใหแ้ก่ผูข้าย เมื่อผูข้ายมีการโอนหุน้ E-COGEN 
ใหแ้ก่ UVBGP  ซึ่งจะเกิดขึน้ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซือ้ขายหุน้ส าเร็จครบถว้นหรือไดร้ับการผ่อนผันจาก
คู่สัญญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้รายละเอียดเงื่อนไขบังคับก่อนปรากฎในสรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายหุ้น ซึ่งเป็น
เอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้

 

1.7 มูลค่าของสินทรัพยท์ีไ่ด้มา 
หุน้สามญัของกิจการต่างๆ ที่ UVBGP ไดม้าจากการเขา้ท ารายการครัง้นี ้มีมลูค่าตามบญัชี อา้งอิงจากขอ้มลูทางการเงินส าหรบั
งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้รหิารของแต่ละกิจการ ดงันี ้ 

 บริษัท 
จ านวนหุน้ 

(หุน้) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ทีม่า 

1 E-COGEN 10,000,000 100.00 400.88  
ขอ้มลูทางการเงิน 
งวด 6 เดอืน สิน้สดุ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
ซึ่งจดัเตรียมโดยผูบ้รหิาร 

ของแต่ละกิจการ 

2 STCE 78,447,600 100.00 781.65 
3 APEX 25,356,800 100.00 251.35 
4 TAC 19,900,000 100.00 1,908.37 
5 THASSIRI 6,200,000 100.00 623.24 
6 PPTC* 14,840,000 100.00 

2,455.18 
 PPTC** 11,055,800 74.50 

7 SSUT 29,190,000 100.00 4,032.07 
หมายเหต ุ * กรณี E-COGEN เขา้ถือหุน้ PPTC ทางตรงและทางออ้มรวมกนัไดร้อ้ยละ 100.00 
 ** กรณี E-COGEN เขา้ถือหุน้ PPTC ทางตรงและทางออ้มรวมกนัไดร้อ้ยละ 74.50 

 

1.8 เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 

เกณฑท์ี่ใชใ้นการก าหนดมลูค่าส่ิงตอบแทนส าหรบัการซือ้หุน้ E-COGEN เป็นไปตามราคาที่ UVBGP และ EP เจรจาต่อรองกัน ทัง้นี ้
UVBGP พิจารณามลูค่าหุน้ E-COGEN โดยใชว้ิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  
 

1.9 แหล่งเงนิทนุทีใ่ช ้

มูลค่าเงินลงทุนในการเขา้ท ารายการครัง้นี ้รวมทั้งสิน้ไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท ประกอบดว้ย (1) การจัดหาเงินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงินใหแ้ก่ E-COGEN จ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมและดอกเบีย้ที่ ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN และ 
(2) เงินทนุจากผูถื้อหุน้ของ UVBGP ไดแ้ก่ UV และ BGRIM รวมเป็นเงินลงทนุประมาณ 6,400 ลา้นบาท ซึ่งผูถื้อหุน้ของ UVBGP จะ
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ/หรือใหกู้ย้ืมเงินแก่ UVBGP เพื่อน ามาช าระค่าหุน้ E-COGEN ใหแ้ก่ผูข้ายตามสดัส่วนของการ
ถือหุน้ใน UVBGP ดงันัน้ คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของ UV จ านวน 3,520 ลา้นบาท (UV ถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 55.00) โดยแหล่ง
เงินทุนของ UV ส าหรบัเขา้ท ารายการครัง้นี ้มาจากเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการจ านวนประมาณ 1,520 ลา้นบาท และเงินกูย้ืม
จากสถาบันการเงินจ านวนประมาณ 2,000 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 UV มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 2,651 ลา้นบาท และมีอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน 0.50 เท่า ทัง้นี ้การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งเงินทนุส าหรบัการเขา้ท ารายการครัง้นี ้ไม่มีขอ้จ ากดัในเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทแต่อย่างใด 
 

1.10 ผลประโยชนท์ีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการในครัง้นี ้บรษิทัคาดว่าจะก่อใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษิัท ดงันี ้
(1) การเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการแลว้ ท าใหบ้ริษัทสามารถรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากการด าเนินธุรกิจดงักล่าวได้

ทนัที ส่งผลใหฐ้านรายไดแ้ละก าไรของบริษัทเติบโตขึน้ มีโอกาสสรา้งผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการเขา้ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท 
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(2) ท าใหบ้ริษัทมีแหล่งรายไดท้ี่มีความสม ่าเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาวตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มี
อยู่ในปัจจบุนั ซึ่งจะช่วยลดความผนัผวนของรายไดบ้รษิัทท่ีเกิดจากธุรกิจที่บรษิัทเขา้ลงทนุในปัจจบุนั  อีกทัง้บรษิัทมีโอกาส
ไดร้บัผลตอบแทนเพิ่มเติมจากก าลงัการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ที่ยงัสามารถรองรบัลกูคา้รายใหม่ไดเ้พิ่มเติม  

(3) เป็นการเขา้ลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินงาน รวมทัง้เป็นการเขา้ลงทนุในธุรกิจพลงังานท่ีมีแนวโนม้การเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบัแผนงานในการปรบัสมดลุโครงสรา้งเงินลงทนุของบริษัท เพื่อลดการพ่ึงพิงรายได้
จากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของบรษิัทในปัจจบุนั 

 

1.11 เงือ่นไขในการเข้าท ารายการ 

UVBGP จะเขา้ท ารายการในครัง้นี ้เมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนทัง้หมดตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุน้ส าเรจ็ครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อน
ผนัจากคู่สญัญาฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง โดยรายละเอียดของเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญัปรากฏอยู่ในขอ้ 1.3 ของสารสนเทศฉบบันี ้และใน
สรุปสาระส าคญัของสญัญาซือ้ขายหุน้ ซึ่งเป็นเอกสารแนบของสารสนเทศฉบบันี ้
 

1.12 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564-65 เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2564 มีมติอนมุตัิใหจ้ดัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
ในวนัที่ 16 ธันวาคม 2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวนี ้เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ซือ้
หุน้ทัง้หมดใน E-COGEN เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการถือหุน้ทางออ้มใน PPTC และ SSUT ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น
รว่มนัน้ สอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท ซึ่งมุ่งแสวงหาโอกาสการเขา้ลงทนุในกิจการหรือธุรกิจที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตและสรา้งผลตอบแทนที่ดีโดยค านึงถึงความสมดลุของโครงสรา้งเงินลงทุน ตลอดจนการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 1.10 ขา้งตน้ อีกทัง้ราคาในการเขา้ท ารายการมี
ความเหมาะสม จากการประเมินมลูค่าดว้ยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  
 

1.13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในข้อ 1.12 

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบรษิัทท่ีมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทขา้งตน้ 
 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททีมี่ตอ่สารสนเทศในเอกสารทีส่ง่ให้ผู้ถือหุ้น 
การเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ซือ้หุน้ E-COGEN เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถว้น และไม่ขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั 
 

3. ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้น และความสัมพันธข์องผู้เชี่ยวชาญกับ
บริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา ค ายินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเหน็และวันทีใ่ห้ความเหน็ 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้บริษัท เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ( Independent Financial Advisor : 
“IFA”) เพื่อแสดงความเห็นในการเขา้ท ารายการ ทัง้นี ้IFA ไม่ไดถื้อหุน้ในบรษิัท และไม่มีความสมัพนัธก์บับรษิัท และ IFA ยินยอม
ใหเ้ผยแพร่รายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ (โปรดดูรายงานที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3. ที่แนบมา
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564) 
 

4. ยอดรวมของตราสารหนี ้เงนิกู้ทีมี่ก าหนดระยะเวลา หนีส้ินประเภทอื่น และหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 
4.1 ยอดรวมของตราสารหนี ้
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมียอดรวมของตราสารหนีท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้และที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้
ไดม้ีมติไว ้สรุปดงันี ้
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ประเภท 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

อายุหุ้นกู้ 
(ปี) 

การจัด 
อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

994.50 3.85 5 BBB แนวโนม้อนัดบั 
เครดิต “คงที่” 

22 มิถุนายน 2566 

 

ทัง้นี ้บรษิัทมีวงเงินหุน้กูท้ัง้ที่ยงัมิไดอ้อกเสนอขาย และหุน้กูท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอน  รวม 5,000.00 ลา้นบาท 
ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหุน้กูท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้ แต่ยังไม่ไดร้บัการไถ่ถอน  994.50 ลา้นบาท และมีวงเงินหุน้กู้
คงเหลือที่ยงัมิไดอ้อกเสนอขาย 4,005.50 ลา้นบาท 
 

4.2 ยอดรวมของเงนิกู้ทีมี่ก าหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลา รวมทั้งสิน้ 4,100.18 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ประเภทเงินกู ้
ยอดคงค้าง ณ  

วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1. เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึง
ก าหนดช าระใน 1 ปี 

3,696.68 ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 

2. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     403.00 ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
3. เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        0.50 ไม่มี 
 รวม 4,100.18  

 

4.3 ยอดรวมมูลค่าหนีส้ินประเภทอื่น และภาระการน าสินทรัพยว์างเป็นหลักประกัน 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มียอดรวมหนีสิ้นประเภทอื่น และภาระการน าสินทรพัยว์างเป็นหลกัประกนั รวม
ทัง้สิน้ 1,904.01 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทหนีส้ิน 
ยอดคงค้าง ณ  

วันที ่30 มิถุนายน 2564 
(ล้านบาท) 

หลักประกัน 

1. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 377.79 ไม่มี 
2. ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 45.58 ไม่มี 
3. ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 7.02 ไม่มี 
4. เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 520.20 ไม่มี 
5. เจา้หนีเ้งินประกนัผลงานอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพื่อขาย 190.99 ไม่มี 
6. ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.93 ไม่มี 
7. หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 19.35 ไม่มี 
8. หนีส้ินตามสญัญาเช่า 474.81 ไม่มี 
9. ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 74.95 ไม่มี 

10. หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 190.14 ไม่มี 
11. หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1.24 ไม่มี 

 รวม 1,904.01  
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4.4 หนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพนัเพิ่มเติม นอกจากภาระผูกพนัที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกันที่
เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 (หมายเหตขุอ้ 15) อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีหนีสิ้นจากเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนบางส่วนในการเขา้ท ารายการ โดยแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
ประกอบดว้ย (1) การจดัหาเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินใหแ้ก่ E-COGEN จ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืม
และดอกเบีย้ที่ ETP ใหกู้แ้ก่ E-COGEN และ (2) เงินทนุจากผูถื้อหุน้ของ UVBGP ไดแ้ก่ UV และ BGRIM รวมเป็นเงินลงทนุประมาณ 
6,400 ลา้นบาท ซึ่งผูถื้อหุน้ของ UVBGP จะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน และ/หรือใหกู้ย้ืมเงินแก่ UVBGP เพื่อน ามาช าระค่าหุน้ 
E-COGEN ใหแ้ก่ผูข้ายตามสัดส่วนของการถือหุน้ใน UVBGP ดังนั้น คิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของ UV จ านวน 3,520 ลา้นบาท 
(UV ถือหุน้ UVBGP รอ้ยละ 55.00) โดยแหล่งเงินทุนของ UV ส าหรบัเขา้ท ารายการครัง้นี ้มาจากเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ
จ านวนประมาณ 1,520 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวนประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
 

5. ข้อมูลบริษัท 
5.1 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ และแนวโน้มธุรกิจ 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบรษิัท  บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในกิจการอื่น โดยกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิ 

ทรัพยแ์ละธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์(2) ธุรกิจพลังงาน และ (3) ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 
ไดแ้ก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซดแ์ละเคมีภณัฑ ์ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  ชัน้ 22 อาคารปารค์เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

เลขทะเบียนบรษิัท  0107537001030  
ทนุจดทะเบียน  1,911,926,537.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,911,926,537 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้  1,911,926,537.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,911,926,537 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0 2643 7100 และ 0 2256 0505 
เว็บไซต ์ www.univentures.co.th 
 
ขอ้มลูบรษิัทย่อยและกิจการท่ีบรษิัทถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละ 10.00 (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ลักษณะธุรกิจ 

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์   
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์   

1.1  บริษัท แกรนด ์ยูนิตี ้ดิเวลล็อปเมนท ์จ ากัด (“GRAND UNITY”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 600.00 ลา้นบาท  

100.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

1.2  บริษัท แกรนด ์ยู ลิฟว่ิง จ ากัด1 (“GUL”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 64.00 ลา้นบาท  
99.98 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

1.3  บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด (“LRK”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 600.00 ลา้นบาท  

100.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

1.4  บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด2 (“LRKP”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 0.10 ลา้นบาท  

100.00 พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

      ธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์   
1.5  บริษัท ยูนิเวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด (“UVCAP”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 580.00 ลา้นบาท  
100.00 ลงทนุในกิจการอื่น และท่ีปรกึษาดา้นการเงิน

และการลงทนุ 
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ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ลักษณะธุรกิจ 

1.6  บริษัท ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม จ ากัด3 (“FS”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 40.00 ลา้นบาท  
 

100.00 จ าหน่ายและติดตัง้ระบบควบคมุความ
ปลอดภยั ระบบเขา้ออกอาคาร ระบบควบคมุ
และจดัการอาคารอตัโนมตัิ  

1.7  บริษัท อะเฮดออล จ ากัด4 (“AA”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 5.00 ลา้นบาท  

80.00 จ าหน่ายและติดตัง้ระบบควบคุมอปุกรณไ์ฟฟ้า
และระบบความปลอดภยั 

1.8  บริษัท สโตนเฮ้นจ ์อินเตอร ์จ ากัด (มหาชน)5  (“STI”)  

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 134.00 ลา้นบาท  
26.12 

 
ใหบ้ริการดา้นการบริหารและควบคุมงาน
ก่อสรา้ง  

1.9 บริษัท ยูนิเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเม้นท ์จ ากัด (“UVAM”) 
 ทุนจดทะเบียน/ ทุนช าระแลว้ 50.00 ลา้นบาท  

100.00 ท่ีปรกึษาดา้นการลงทุน ใหบ้ริการการจดัการ
และการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า 

1.10 บริษัท เซนเซส พร็อพเพอรตี์ ้แมเนจเม้นท ์จ ากัด6 (“SENSES”) 

 ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 15.00 ลา้นบาท  
100.00 ใหบ้ริการจดทะเบียน จัดตัง้นิติบุคคล และ

บริหารจัดการอาคารชุด นายหนา้ตวัแทนใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับอสงัหาริมทรพัย ์

1.11  บริษัท คอนเน็กซช์ั่น จ ากัด6 (“CONNEXT”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 5.00 ลา้นบาท  
100.00 ท่ีปรกึษาอสงัหาริมทรพัยใ์นการซือ้ขายรบัฝาก 

และใหเ้ช่า  
2.     ธุรกิจพลังงาน   
2.1  บริษัท ยูนิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากัด7 (“UVBGP”) 

ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 50.00 ลา้นบาท  
55.00  ลงทนุในกิจการอื่น 

2.2  บริษัท เอสโก้ เวนเจอร ์จ ากัด8 (“EV”) 
ทนุจดทะเบียน 12.50 ลา้นบาท ทนุช าระแลว้ 6.88 ลา้นบาท  

79.00 ลงทนุในธุรกิจจดัการพลงังาน 

2.3   บริษัท เอ็กซเ์ซลเล้นท ์เอ็นเนอรย่ี์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด9 (“EEI”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 26.00 ลา้นบาท  

30.59 วิเคราะหป์รบัปรุงประสิทธิภาพ การใช้
พลงังานและติดตัง้อปุกรณป์ระหยดัพลงังาน 

3. ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม   
3.1 บริษัท ไทย - ไลซาท จ ากัด (“TL”) 

ทนุจดทะเบียน 1,000.00 ลา้นบาท ทนุช าระแลว้ 587.20 ลา้นบาท  
100.00 

 
ผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซด ์
และเคมีภณัฑ ์

3.2 บริษัท ไทย - ซิงคอ์อกไซด ์จ ากัด10 (“TZ”) 

ทนุจดทะเบียน 25.00 ลา้นบาท ทนุช าระแลว้ 6.25 ลา้นบาท  
100.00 ผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซด ์

และเคมีภณัฑ ์
3.3  บริษัท ยูนิเวนเจอร ์แคปปิตอล วัน จ ากัด (“UVCAP1”)  
         (เดิมชื่อ บริษัท คอลเลคทีฟ จ ากดั) 
       ทนุจดทะเบียน 260.00 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 20.00 ลา้นบาท  

100.00 ลงทนุในกิจการอื่น 

3.4  บริษัท พัฒนาอินเตอรค์ูล จ ากัด 11 (“PIC”) 
ทนุจดทะเบียน/ ทนุช าระแลว้ 50.00 ลา้นบาท  

60.00 ผลิตและจ าหน่ายตูแ้ช่เชิงพาณิชย ์

 

หมายเหต:ุ 1 บริษัทถือหุน้ GUL ทางออ้มรอ้ยละ 99.98 ผ่าน GRAND UNITY  
 2 บริษัทถือหุน้ LRKP ทางออ้มรอ้ยละ 100.00 ผ่าน LRK  
 3 บริษัทถือหุน้ FS ทางออ้มรอ้ยละ 100.00 ผ่าน UVCAP  
 4 บริษัทถือหุน้ AA ทางออ้มรอ้ยละ 80.00 ผ่าน UVCAP  
 5 บริษัทถือหุน้ STI ทางออ้มรอ้ยละ 26.12 ผ่าน UVCAP  
 6 บริษัทถือหุน้ SENSES และ CONNEXT ทางออ้มรอ้ยละ 100.00 ผ่าน UVAM  
 7 ผูถ้ือหุน้อีกรอ้ยละ 45.00 ของ UVBGP ไดแ้ก่ บมจ. บี.กริม เพาเวอร ์
 8 บริษัทถือหุน้ EV ทางออ้มรอ้ยละ 79.00 ผ่าน UVCAP  
 9 บริษัทถือหุน้ EEI ทางออ้มรอ้ยละ 30.59 ผ่าน UVCAP  
 10 บริษัทถือหุน้ TZ ทางออ้มรอ้ยละ 100.00 ผ่าน TL 
 11 บริษัทถือหุน้ PIC ทางออ้มรอ้ยละ 60.00 ผ่าน UVCAP1 โดย UVCAP1 เขา้ลงทนุใน PIC เม่ือวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษิัทเขา้ลงทนุถือหุน้กิจการท่ีมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจ ดงันี ้
(1) ธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย ์ 
 ธุรกิจลงทนุและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

(1.1) ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย 
 GRAND UNITY เป็นผูล้งทุนและพฒันาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ภายใตแ้บรนดต์่างๆ เช่น  “คอนโด ยู”  “ยู ดีไลท”์  

“ย ูดีไลท ์เรสซิเดนซ”์  “เซียล่า” “เดอ ลาพีส” “แมสซารีน” “อนิล” “คารา่” และ “เดนิม” ซึ่งมุ่งเนน้ที่ตัง้โครงการในท าเลติด
หรืออยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า ภายใตแ้นวคิด “Simply Makes Sense.” สรา้งสรรคพ์ืน้ท่ีหอ้งชุดใหต้อบสนองกับทุกไลฟ์
สไตลข์องลกูคา้ เพื่อขยายผลิตภณัฑใ์หค้รอบคลมุตลาดและลกูคา้ทกุระดบั 

(1.2) ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อใหเ้ช่า  
กลุ่มบรษิัทโดย LRK และ LRKP ไดล้งทนุและพฒันาอาคารส านกังานใหเ้ช่า ไดแ้ก่  
• อาคารปารค์ เวนเชอร ์อีโคเพล็กซ ์ลงทนุและพฒันาโดย LRK เป็นอาคารส านกังานตัง้อยู่หวัมมุถนนเพลินจิตและ

ถนนวิทยุ กรุงเทพ ทั้งนี ้เมื่อเดือนมีนาคม 2559 LRK ท าสัญญาใหเ้ช่าพืน้ท่ีอาคารส านักงาน ส่ิงปลูกสรา้ง และ
งานระบบของอาคาร ระยะเวลาเช่าประมาณ 26 ปี รวมถึงขายกรรมสิทธ์ิในเฟอรน์ิเจอร ์เครื่องมือและอุปกรณข์อง
อาคารดงักล่าว ใหแ้ก่ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลเดน้เวนเจอร ์

• อาคารส านักงาน จ านวน 13 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 บนพืน้ที่ 3 – 1 – 70 ไร่ ลงทุนและพัฒนาโดย 
LRKP มลูค่าการลงทุนประมาณ 1,400 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการและคาดว่าจะก่อสรา้ง
แลว้เสรจ็เพื่อเปิดใหบ้รกิารภายในปี 2565 

 ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 
(1.3) ธุรกิจจ าหน่ายและติดตัง้ระบบควบคุมความปลอดภยั ระบบเขา้ออกอาคาร ระบบควบคุมและจดัการอาคารอตัโนมัติ 

ด  าเนินงานโดย FS และธุรกิจจ าหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เก่ียวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความ
ปลอดภยั ด าเนินงานโดย AA  

(1.4) ธุรกิจลงทุนในกิจการอื่นและให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางดา้นการเงินและการลงทุน  ด าเนินงานโดย UVCAP ซึ่ง
ปัจจบุนั UVCAP ถือหุน้ใน FS, AA, STI, EV และ EEI   

(1.5)  ธุรกิจการบรหิารอาคาร การลงทนุ และการจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย ์และบรกิารอื่นที่เก่ียวขอ้ง  
• ธุรกิจบรหิารจดัการโครงการอสงัหารมิทรพัย ์ด าเนินงานโดย UVAM 
• ธุรกิจใหบ้รกิารรบัจา้งบรหิารนิติบคุคลอาคารชดุพกัอาศยั ด าเนินงานโดย SENSES 
• ธุรกิจที่ปรกึษาอสงัหารมิทรพัยใ์นการซือ้ขาย รบัฝากและใหเ้ช่า ด าเนินงานโดย CONNEXT 

       (1.6) ธุรกิจใหบ้รกิารดา้นการบรหิารและควบคมุงานก่อสรา้ง ด าเนินการโดย STI  
 

(2) ธุรกิจพลังงาน 
 (2.1) ธุรกิจลงทนุ พฒันา บรหิารจดัการ และด าเนินการโครงการดา้นพลงังาน ด าเนินงานโดย UVBGP 
 (2.2) ธุรกิจการลงทนุพลงังาน ด าเนินงานโดย EV และ EEI 
 

(3)    ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม 
(3.1) ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายผงสังกะสีออกไซด ์ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตในหลายผลิตภัณฑ์ เช่น 

ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัยาง อาหารสตัว ์เซรามิก เครื่องเคลือบ เครื่องส าอาง และยารกัษาโรคต่างๆ เป็นตน้ ทัง้นี ้ธุรกิจ
ดังกล่าวด าเนินงานโดย TL มีโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ก าลงัการผลิตสงูสดุ 21,000 ตนัต่อปี  

(3.2) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายตูแ้ช่เชิงพาณิชย ์ด าเนินการโดย PIC ซึ่ง UVCAP1 เขา้ลงทนุใน PIC เมื่อวนัที่ 25 ตลุาคม 2564 

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้สามารถศึกษาขอ้มูลการประกอบธุรกิจของ UV และบริษัทย่อยเพิ่มเติม ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท ที่เว็บไซต์ www.univentures.co.th หรือเว็บไซตส์ านกังาน ก.ล.ต. www.sec.or.th 
หรือเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ www.set.or.th 
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แนวโน้มธุรกิจ  
ด้วยเหตุที่บริษัทประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งธุรกิจหลักที่ด  าเนินการโดยบริษัทย่อยในปัจจุบัน ได้แก่ ธุรกิจพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัย ์ และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงสงักะสีออกไซดแ์ละเคมีภณัฑ ์ทัง้นี ้ภาวะ
และแนวโนม้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้
o ธุรกิจทีอ่ยู่อาศัย  
รายงานสถานการณต์ลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล จัดท าโดยศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
(Real Estate Information Center : “REIC”) และเผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2564 ระบุว่า ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีโครงการท่ีอยู่
อาศยัใหม่เขา้สู่ตลาด 18,713 หน่วย ลดลงรอ้ยละ -4.7 มลูค่ารวม 86,419 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -5.9 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อนหนา้ (“YoY”) ส่งผลใหอ้ปุทานที่อยู่อาศยัทัง้หมดที่มีการขายในกรุงเทพและปรมิณฑล มีจ านวน 194,779 หน่วย ลดลงรอ้ยละ 
-5.4 และมีมลูค่ารวม 971,460 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -6.4  ทัง้นี ้REIC ประมาณการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่เขา้สู่ตลาดในปี 2564 
ประมาณ 53,693 หน่วย มลูค่า 239,736 ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการบา้นจดัสรรประมาณ 30,556 หน่วย มลูค่า 152,659 ลา้น
บาท และโครงการอาคารชดุประมาณ 23,137 หน่วย มลูค่า 87,077 ลา้นบาท โดยสถานการณข์องหน่วยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพและ
ปริมณฑลในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะมีอัตราติดลบน้อยกว่าช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ  -3.9 YoY และมูลค่าลดลง
ประมาณรอ้ยละ -22.2 
 

ดา้นหน่วยขายไดใ้หม่ของตลาดที่อยู่อาศยัในกรุงเทพและปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีจ านวน 29,776 หน่วย ลดลงรอ้ยละ  
-9.1 มูลค่ารวม 144,651 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -9.0 ส่งผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีหน่วยเหลือขายในตลาดประมาณ 
165,003 หน่วย มลูค่า 826,809 ลา้นบาท จ านวนลดลงรอ้ยละ -4.7 และมลูค่าลดลงรอ้ยละ -5.9 โดยเป็นการลดลงของหน่วยอาคาร
ชุดเหลือขาย รอ้ยละ -10.7 ขณะที่หน่วยบา้นจดัสรรเหลือขาย ลดลงรอ้ยละ -0.3 เนื่องจากผูป้ระกอบการลดการเปิดตวัอาคารชุด
โครงการใหม่และพฒันาโครงการบา้นจดัสรรเขา้มาสู่ตลาดเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้REIC คาดว่าในช่วงครึ่งหลงัของปี 2564 จะมีหน่วยขายได้
ใหม่มากกว่าครึ่งปีแรก หรือมีอตัราขยายตวัติดลบลดลงอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ -6.8 YoY ขณะที่มลูค่าลดลงประมาณรอ้ยละ -10.3  
จึงคาดว่าหน่วยขายไดใ้หม่ในปี 2564 จะมีประมาณ 61,993 หน่วย มูลค่า 292,616 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรร
ประมาณ 31,999 หน่วย มลูค่า 173,652 ลา้นบาท และโครงการอาคารชุดประมาณ 29,994 หน่วย มลูค่า 118,965 ลา้นบาท โดย 
REIC คาดว่า ปี 2564 จะมีหน่วยเหลือขายในตลาดกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 171,283 หน่วย มูลค่า 836,530 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรประมาณ 99,744 หน่วย มลูค่า 516,072 ลา้นบาท และโครงการอาคารชดุประมาณ 71,539 หน่วย 
มลูค่า 320,458 ลา้นบาท 
 

แนวโนม้ปี 2565 REIC คาดว่าจะมีที่อยูอ่าศยัเปิดขายใหมใ่นตลาดกรุงเทพและปรมิณฑลประมาณ 86,117 หน่วย มลูค่า 374,368 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการบา้นจดัสรรประมาณ 37,792 หน่วย มลูค่า 202,726 ลา้นบาท และโครงการอาคารชดุประมาณ 
42,325 หน่วย มูลค่า 171,642 ลา้นบาท โดยคาดว่าปี 2565 อัตราการขยายตัวของหน่วยโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่จะ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 95.8 YoY ในช่วงครึ่งแรกของปี และขยายตวัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 24.3 ในช่วงครึ่งหลงัของปี ขณะที่มลูค่าในครึง่แรก
ของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 100.3 YoY และเริ่มชะลอการขยายตวัในช่วงครึง่หลงัปี 2565  
 

ดา้นหน่วยขายไดใ้หม่ในปี 2565 คาดว่าจะมีประมาณ 75,843 มูลค่า 341,472 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจัดสรร
ประมาณ 35,070 หน่วย มลูค่า 180,421 ลา้นบาท และโครงการอาคารชดุประมาณ 40,773 หน่วย มลูค่า 161,051 ลา้นบาท โดย
คาดว่ายอดขายในช่วงครึง่แรกของปี 2565 จะขยายตวัรอ้ยละ 17.4 YoY และคาดว่าจะขยายตวัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 26.9 ในช่วงครึง่
หลงัของปี 2565 ขณะที่มลูค่าในครึง่แรกของปี 2565 จะเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 11.0 และขยายตวัเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 22.3 ในช่วง
ครึ่งหลงัของปี 2565 ภายใตส้มมติฐานว่าประเทศไทยสามารถกระจายวคัซีน COVID-19 ไดท้ั่วถึง เกิดภูมิคุม้กันหมู่ในระดบัที่สงู
กว่าปี 2564 และเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวประมาณรอ้ยละ 4.0 ส่งผลใหใ้นปี 2565 คาดว่าจะมีหน่วยเหลือขายในตลาด
ประมาณ 161,120 หน่วย มลูค่า 771,953 ลา้นบาท ประกอบดว้ยโครงการบา้นจดัสรรประมาณ 92,751 หน่วย มลูค่า 482,778 
ลา้นบาท และโครงการอาคารชดุประมาณ 68,369 หน่วย มลูค่า 289,175 ลา้นบาท โดยอตัราดดูซบัจะเริ่มปรบัตวัดีขึน้ตัง้แต่ช่วง
ครึง่แรกปี 2565  
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o ธุรกิจอาคารส านักงาน 
ภาพรวมธุรกิจอาคารส านักงานในกรุงเทพฯ ไตรมาส 2 ปี 2564 อา้งอิงขอ้มูลจากบทวิจยัของบริษัท ซีบีอารอ์ี ประเทศไทย จ ากัด 
(“CBRE”) เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2564 พบว่า มีอุปทานพืน้ที่ส  านกังานใหเ้ช่ารวม 9.38 ลา้นตร.ม. เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 จาก
ไตรมาสก่อนหนา้ (“QoQ”) หรือรอ้ยละ 2.5 YoY เนื่องจากมีอาคารส านกังานสรา้งเสร็จ 3 โครงการ คือ RASA Two ถนนเพชรบุรี 
พืน้ที่เช่า 45,000 ตร.ม.  66 Tower ถนนสขุมุวิท พืน้ที่ 30,000 ตร.ม. และ CAS Centre ถนนดินแดง พืน้ที่ 39,000 ตร.ม.  นอกจากนี ้
ยงัมีอาคารส านกังานที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง พืน้ที่รวมประมาณ 1.08 ลา้นตร.ม. ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2567  
 

อุปสงคโ์ดยรวมพบว่า ความตอ้งการเช่าพืน้ท่ี (net take-up) ในไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลง 26,917 ตร.ม. ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน
หนา้ซึ่งความตอ้งการพืน้ท่ีลดลง 23,521 ตร.ม. ซึ่งคิดเป็นการลดลงรอ้ยละ 14.4 QoQ และรอ้ยละ 260.2 YoY โดยพืน้ท่ีเช่าที่ลดลง
ในไตรมาส 2 ส่วนใหญ่มาจากอาคารส านกังานเกรด B ซึ่งผูเ้ช่ามีความอ่อนไหวดา้นการเงินมากกว่า จึงลดพืน้ท่ีเช่าหรือยกเลิกการ
เช่ารวมมากสงูถึง 30,702 ตร.ม. ซึ่งคาดว่าผูเ้ช่าอาคารส านกังานเกรด B ยา้ยไปเช่าอาคารส านกังานนอกศูนยก์ลางธุรกิจ (Non-
CBD) ท่ีมีค่าเช่าต ่ากว่าและอยู่ใกลส่้วนต่อขยายรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ส าหรบัพืน้ท่ีที่มีการเช่าในไตรมาส 2 ปี 2564  มีจ านวนรวม 8.32 ลา้นตร.ม. มีอตัราการเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) อยู่ที่รอ้ยละ 
88.7 ซึ่งคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 1.4 QoQ และลดลงรอ้ยละ 2.5 YoY นอกจากนี ้คาดว่าอตัราการเช่าพืน้ที่มีแนวโนม้ลดลงอีกในอนาคต 
เนื่องจากผลกระทบทางการเงินของภาคธุรกิจจากสถานการณ ์COVID -19 และการเปิดใชอ้าคารส านักงานแห่งใหม่ โดยคาดว่า
อตัราการเช่าพืน้ท่ีจะลดลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 83.5 ในปี 2566 เนื่องจากระหว่างปี 2564 – 2566 จะมีอาคารส านกังานท่ีก่อสรา้งเสร็จ 
รวมพืน้ที่เช่า 1.01 ลา้นตร.ม. และอีก 0.16 ลา้นตร.ม. ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนก่อสรา้งโครงการ 
 

อตัราค่าเช่าพืน้ท่ีอาคารส านกังานในไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่า อาคารส านกังานเกรด A ในศูนยก์ลางธุรกิจ มีค่าเช่าเฉล่ียลดลงมา
อยู่ที่ 1,102 บาท/ ตร.ม./ เดือน ลดลงรอ้ยละ 2.9 QoQ และลดลงรอ้ยละ 0.2 YoY ส าหรบัอาคารส านกังานเกรด B นอกศูนยก์ลาง
ธุรกิจ มีค่าเช่าเฉล่ียลดลงจาก 706 บาท/ ตร.ม./ เดือน มาอยู่ที่ 676 บาท/ ตร.ม./ เดือน คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 4.3 QoQ และลดลงรอ้ยละ 
7.2 YoY เพื่อดงึดดูผูเ้ช่าใหม่ที่ยา้ยมาจากอาคารส านกังานในศนูยก์ลางธุรกิจซึ่งมาเช่าอาคารที่มีค่าเช่าต ่ากว่า   
 

o ภาวะธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผงสังกะสีออกไซด ์ 
อตุสาหกรรมของธุรกิจที่เป็นลกูคา้หลกัของ TL อนัไดแ้ก่ ยางรถยนต ์ผลิตภณัฑย์าง เคมีภณัฑ ์และอาหารสตัว ์อา้งอิงขอ้มลูรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2564 และแนวโนม้ไตรมาส 3 ปี 2564 จดัท าโดยส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า 
การผลิตยางแปรรูปขัน้ตน้ ยางรถยนต ์และถงุมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2564 มีจ านวน 0.41 ลา้นตนั 15.15 ลา้นเสน้ และ 7,329.05 ลา้น
ชิน้ การผลิตยางแปรรูปขัน้ปฐมและยางรถยนตม์ปีรมิาณเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.11 YoY และรอ้ยละ 112.74 YoY ตามล าดบั เนื่องจาก
ปรมิาณยางเขา้สู่ตลาดเพิ่มขึน้ และตลาดทัง้ในและต่างประเทศมีการขยายตวัที่ดี ขณะท่ีการผลิตถงุมือยางมีปรมิาณลดลงรอ้ยละ 
9.43 จากการระบาดของ COVID-19 ในโรงงาน ส่งผลใหม้ีการปิดโรงงานบางแห่งเป็นการชั่วคราว ดา้นการจ าหน่ายยางแปรรูป
ขัน้ตน้ ยางรถยนต ์และถุงมือยาง ไตรมาส 2 ปี 2564 มีจ านวน 0.11 ลา้นตนั 11.13 ลา้นเสน้ และ 701.55 ลา้นชิน้ ตามล าดบั การ
จ าหน่ายยางแปรรูปขัน้ปฐมและยางรถยนตม์ีปรมิาณเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.39 และรอ้ยละ 88.90 YoY ตามล าดบั ตามความตอ้งการ
ใชท้ี่เพิ่มขึน้  ขณะที่การจ าหน่ายถงุมือยางมีปรมิาณลดลงรอ้ยละ 33.61 YoY จากการปรบัลดการจ าหน่ายผ่านพ่อคา้คนกลางของ
ผู้ผลิตในประเทศ ส าหรบัการส่งออกยางแปรรูปขั้นตน้ ยางรถยนต ์และถุงมือยาง  ไตรมาส 2 ปี 2564 มีมูลค่า 1,287.36 ลา้น
เหรียญสหรฐั 1,597.36 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 868.17 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั การส่งออกยางแปรรูปขัน้ปฐม ยางรถยนต ์
และถุงมือยาง เพิ่มขึน้รอ้ยละ 97.33 รอ้ยละ 64.28 และรอ้ยละ 97.45 YoY ตามล าดับ ตามการขยายตัวที่ดีของตลาดจีนและ
สหรฐัอเมริกาเป็นหลกั ทัง้นี ้แนวโนม้อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑย์าง ไตรมาส 3 ปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 6.23 ตาม
แนวโนม้การขยายตวัของอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องและตลาดส่งออก ส่วนของการผลิตถุงมือยางคาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 1.67 
ตามความตอ้งการใชท้ี่สงูขึน้ทั่วโลก ส าหรบัการผลิตยางแปรรูปขัน้ปฐมคาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 5.00 จากการปรบัตวัสงูขึน้ของ
ราคายาง ท าใหม้ีแนวโนม้ปรมิาณยางเขา้สู่ตลาดเพิ่มขึน้ 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไ์ตรมาส 2 ปี 2564 ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอ้ยละ 5.49 QoQ แต่หดตัวรอ้ยละ 4.03 YoY ดัชนีการส่งสินคา้
ขยายตัวรอ้ยละ 10.85 QoQ และขยายตวัรอ้ยละ 9.41 YoY สินคา้ที่ขยายตวั เช่น แป้งฝุ่ น สีอุตสาหกรรม การส่งออกเคมีภณัฑม์ี
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มลูค่า 2,549 ลา้นเหรียญสหรฐั ขยายตวัรอ้ยละ 8.38 QoQ และขยายตวัรอ้ยละ 28.19 YoY โดยผลิตภณัฑห์ลกัที่ส่งผลใหม้ลูค่าการ
ส่งออกขยายตวั เช่น เคมีภณัฑอ์ินทรีย ์เคมีภณัฑเ์บ็ดเตล็ด และปุ๋ ยเคมี การส่งออกขยายตวัในตลาดหลกั เช่น จีน เวียดนาม ญ่ีปุ่ น 
และอินเดีย ส าหรบัแนวโนม้อตุสาหกรรมเคมีภณัฑไ์ตรมาส 3 ปี 2564 คาดว่าการส่งออกและน าเขา้เคมีภณัฑม์แีนวโนม้ขยายตวัเมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศเริ่มผ่อนคลายมากขึน้และ
การฟ้ืนตวัตามทิศทางการบรโิภคในประเทศที่คาดว่าจะทยอยฟ้ืนตวัจากการช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ของภาครฐั 
 

อตุสาหกรรมอาหารสตัวใ์นปี 2564 มีทิศทางขยายตวัตามธุรกิจปศสุตัวท์ี่คาดว่าจะมีจ านวนประชากรสตัวเ์พิ่มขึน้ ทัง้ไก่ไข่ หม ูเป็ด
เนือ้ เป็ดพนัธุ ์เป็ดไข่ โคนม กุง้ และปลา ส่งผลใหค้วามตอ้งการใหอ้าหารสตัวเ์พิ่มขึน้ โดยสมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทยประมาณการ
ปรมิาณอาหารสตัวใ์นปี 2564 ว่าจะมีจ านวนรวม 20.69 ลา้นตนั เพิ่มขึน้จากปี 2563 ที่มีปรมิาณอาหารสตัว ์20.43 ลา้นตนั 
 

5.2 สรุปงบการเงนิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไร 
สรุปงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
รอบปีบัญชี 2561 

1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61 
(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2562* 
1 ต.ค.61–30 ก.ย. 62 

(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2563 
1 ต.ค.62–30 ก.ย. 63 

(12 เดือน) 

งวด 9 เดือน สิน้สุด 
วันที ่30 มิ.ย. 64 

ผลการด าเนินงาน      
รายไดจ้ากการขาย บริการ และใหเ้ช่า 20,835.46 19,008.75 4,275.73 2,471.53 
รายไดร้วม 20,959.06 20,532.02 4,386.30 2,679.66 
ตน้ทนุขาย บริการ และใหเ้ช่า 14,577.02 13,494.15 3,470.94 2,140.24 
ก าไรขัน้ตน้ 6,258.43 5,514.60 804.79 331.29 
ก าไรสทุธิ 2,265.24 2,572.29 38.87 13.08 
ก าไรสทุธิสว่นของบริษัท 1,005.64 1,597.12 62.47 32.42 
ฐานะการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,427.70 4,226.42 2,854.39 2,651.20 
สินทรพัยร์วม 51,794.26 19,529.24 17,794.07 17,093.97 
หนีส้ินรวม 31,905.39 8,377.38 8,507.10 6,998.00 
ทนุที่ออกและเรียกช าระแลว้ 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 10,169.12 11,066.12 9,225.58 10,032.25 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 19,888.87 11,151.86 9,286.97 10,095.96 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหุน้  (บาท)  1.00   1.00   1.00  1.00 

 

  
รอบปีบัญชี 2561 

1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61 
(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2562* 
1 ต.ค.61–30 ก.ย. 62 

(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2563 
1 ต.ค.62–30 ก.ย. 63 

(12 เดือน) 

งวด 9 เดือน สิน้สุด 
วันที ่30 มิ.ย. 64 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 3.30  3.85   3.76  3.05 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า 0.19  1.14   0.84  0.65 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า (0.75) (1.14) 0.02  (0.17) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 54.36  49.17   13.42  8.87 
อตัราส่วนหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เท่า 0.56  0.65   0.33  0.20 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 6.88  9.11   7.76  5.71 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย วนั 52.35  39.52   46.41  47.3 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 6.62  7.32   26.83  30.5 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 647.61  557.27   1,089.68  1,333.0 
วงจรเงินสด วนั 601.88  525.03   1,070.10  1,316.1 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (ของรายไดห้ลกั) % 30.04  29.01   18.82  13.40 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 14.02  19.40   2.58  2.01 
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อน 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหนา่ย 

% 17.50  23.09   8.29  5.98 

อตัราก าไรสทุธิ (สว่นของบริษัทใหญ่) % 4.80  7.78   1.42  1.21 
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รอบปีบัญชี 2561 

1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61 
(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2562* 
1 ต.ค.61–30 ก.ย. 62 

(12 เดือน) 

รอบปีบัญชี 2563 
1 ต.ค.62–30 ก.ย. 63 

(12 เดือน) 

งวด 9 เดือน สิน้สุด 
วันที ่30 มิ.ย. 64 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ % 11.90  16.57   0.38  0.13 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยร์วม % 4.85 7.21 0.21 0.07 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เท่า 0.45  0.53   0.23   0.14  
อัตราส่วนนโยบายการเงิน 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ เท่า  1.60  0.75 0.92 0.69 
อตัราส่วนความสามารถ 
ในการช าระดอกเบีย้ 

เท่า  25.94  26.20 5.20 3.22 

อตัราการจ่ายเงินปันผล %  50.85  129.26 61.21 n.a  
หมายเหตุ   * ผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 ของบริษัท รวมผลการด าเนินงานของ GOLD  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 31 กรกฎาคม 

2562 และก าไรที่ไดร้บัจากการขายหุน้ GOLD ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง ภาษี และส ารองตามกฎหมาย 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
งบก าไรขาดทนุ 
o รายได้จากการขาย บริการ และให้เช่า 
รอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย บริการและใหเ้ช่า (“รายได้หลัก”) 20,835.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3,087.2 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 17 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งรายไดห้ลกัประกอบดว้ยรายไดจ้าก (1) รายไดจ้ากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย รวม 
16,800.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,387.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17 (2) รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 
1,662.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 152.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10  โดยส่วนใหญ่มาจากอาคารส านักงาน โรงแรมและเซอรว์ิส อพารท์
เมน้ท ์ของกลุ่ม GOLD  (3) รายไดจ้ากธุรกิจขาย การใหบ้รกิาร จ านวน 2,185.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 506.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30
โดยเพิ่มมาจากธุรกิจสังกะสีออกไซดเ์ป็นหลัก และ (4) รายไดจ้ากธุรกิจการจัดการและสนามกอลฟ์ จ านวน 187.8 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 40.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 28 
 

รอบปีบญัชี 2562 บรษิัทมีรายไดห้ลกั 19,008.7 ลา้นบาท ลดลง 1,826.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
รายไดห้ลกัที่ลดลงมาจากการรบัรูร้ายไดจ้าก GOLD จากเต็มปี เหลือ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562) หลงั
การขายหุน้ GOLD ในเดือนสิงหาคม 2562 ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2562 ใหก้ับ บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“FPT”) ทัง้นี ้รายไดห้ลกัประกอบดว้ยรายไดจ้าก (1) 
รายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 15,543.9  ลา้นบาท ลดลง 1,256.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8 จากปีก่อน (2) รายไดจ้าก
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมรวม 1,487.7 ลา้นบาท ลดลง 174.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10 จากปีก่อน (3) รายไดจ้าก
ธุรกิจขาย การใหบ้ริการ จ านวน 1,741.1 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 444.2 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 20 เปรียบเทียบกับปีก่อน และ (4) 
รายไดจ้ากธุรกิจการจดัการและสนามกอลฟ์ จ านวน 236.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 48.2  ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 26 จากปีก่อน 
 

รอบปีบัญชี 2563 บริษัทมีรายไดห้ลัก 4,275.7 ลา้นบาท  รายไดห้ลักที่ลดลงเนื่องมาจากการขายหุน้ GOLD ตามรายละเอียด
ข้างตน้ และผลกระทบจากการระบาด COVID-19 ท าให้บริษัทตอ้งปิดการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม ส านักงานขายโครงการ
อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นการชั่วคราว   นอกจากนีร้ายไดท้ี่ลดลงมาจากยอดปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศยัของธนาคารที่สงูขึน้ ส าหรบัลกูคา้
ที่ประกอบอาชีพหรือท าธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 ทัง้นีร้ายไดห้ลกัประกอบดว้ยรายไดจ้าก (1) รายไดจ้าก
การขายอสงัหาริมทรพัย ์2,732.8  ลา้นบาท (2) รายไดจ้ากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อเช่าและธุรกิจโรงแรม 203.6 ลา้นบาท (3) รายได้
จากการขายและการใหบ้รกิาร 1,313.6 ลา้นบาท และ (4) รายไดค้่าการจดัการ 25.7 ลา้นบาท  
 

งวด 9 เดือน ปี 2564 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 - 30 มิถนุายน 2564) บรษิัทมีรายไดห้ลกั 2,471.5 ลา้นบาท ลดลง 660.5 ลา้น
บาท หรือ รอ้ยละ 21 เทียบกับงวด 9 เดือนของปีก่อน ทั้งนีร้ายไดห้ลักประกอบดว้ยรายไดจ้าก (1) การขายและการใหบ้ริการ 
1,207.1 ลา้นบาท (2) จากการขายอสงัหารมิทรพัย ์1,244.1 ลา้นบาท (3) จากการใหเ้ช่าและบริการ 12.2 ลา้นบาท และ(4) จาก
ค่าการจดัการ 8.1 ลา้นบาท รายไดห้ลกัที่ลดลงใน งวด 9 เดือน ปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากลดลงของการขายอสงัหารมิทรพัย ์728.3 
ลา้นบาท เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหล้กูคา้ชะลอการโอนกรรมสิทธ์ิ และธนาคารมีการปฏิเสธสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั
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สงูขึน้จากความกังวลในความสามารถในการช าระหนีข้องลกูคา้และหนีค้รวัเรือนที่สงูขึน้ รวมทัง้การลดลงของรายไดจ้ากการให้
เช่าและบริการจ านวน 118.0 ลา้นบาท เนื่องจากการน ามา TFRS 16 มาใชแ้ละการปิดใหบ้ริการโรงแรมเป็นการชั่วคราวในเดือน
พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยแ์ละอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อให้เช่าที่ลดลงถูกชดเชยดว้ยรายได้
จากการขายสินคา้และการใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 196.9 ลา้นบาท 
 

o ต้นทุนจากการขาย บริการ และให้เช่า 
รอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีตน้ทุนจากการขาย บริการ และใหเ้ช่า 14,577.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2,150.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของรายไดห้ลกั ไม่เปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้  
 

รอบปีบญัชี 2562 บรษิัทมีตน้ทนุจากการขาย บรกิาร และใหเ้ช่า 13,501.2 ลา้นบาท ลดลง 1,075.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7 เทียบ
กบัปีก่อน โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71 ของรายไดห้ลกั สงูขึน้กว่าปีก่อนที่รอ้ยละ 70 
 

รอบปีบญัชี 2563 บรษิัทมีตน้ทนุจากการขาย บรกิาร และใหเ้ช่า 3,470.9 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนจากการขาย บรกิารและ
ใหเ้ช่าต่อรายไดห้ลกั อยู่ที่รอ้ยละ 79.1 สงูกว่าปีก่อนที่รอ้ยละ 65.8 เนื่องจากรายไดท้ี่ลดลงจากผลกระทบสถานการณ ์COVID-19 
 

งวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีตน้ทุนจากการขาย บริการ และใหเ้ช่า 2,140.2 ลา้นบาท ลดลง 335 .5 ลา้นบาท รอ้ยละ 14 เทียบกับ
งวด 9 เดือนของปีก่อน สดัส่วนของตน้ทุนจากการขาย บริการและใหเ้ช่าต่อรายไดห้ลกัอยู่ที่รอ้ยละ 87 เทียบกับงวด 9 เดือนของปี
ก่อน ที่รอ้ยละ 80 
 

o ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
รอบปีบญัชี 2561 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 3,460.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 250.4 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8 เทียบกบัช่วง
เดียวกันของปีก่อนหนา้ โดยสัดส่วนของค่าใชจ้่ายขายและบริหารต่อรายไดร้วม อยู่ที่รอ้ยละ 17 ลดลงจากรอ้ยละ 18 ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้  
 

รอบปีบญัชี 2562 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 3,343.7 ลา้นบาท ลดลง 117.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 3 เทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยสดัส่วนของค่าใชจ้่ายขายและบรหิารต่อรายไดร้วมอยู่ที่รอ้ยละ 16 เทียบกบัปีก่อนที่รอ้ยละ 17 
 

รอบปีบญัชี 2563 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  804.8 ลา้นบาท ลดลง 1,527.1 ลา้นบาท หลงัการขายหุน้ GOLD โดย
สดัส่วนของค่าใชจ้่ายขายและบรหิารต่อรายไดร้วมที่รอ้ยละ 18 เท่ากบัปีก่อน 
 

งวด 9 เดือน ปี 2564 บรษิัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 489.6 ลา้นบาท ลดลง 91.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16 เทียบกบังวด 
9 เดือนของปีก่อน เนื่องจากบริษัทไดค้วบคุมค่าใชจ้่ายดา้นการการตลาด ค่าใชจ้่ายการส่งเสริมการขาย และค่าใชจ้่ายทางดา้น
บุคลากร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลงจากผลกระทบสถานการณ ์COVID-19 ส่งผลใหส้ดัส่วนค่าใชจ้่ายขายและบริหารต่อ
รายไดร้วมอยู่ที่รอ้ยละ 18 เท่ากบังวด 9 เดือนของปีก่อน 
 

o ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
รอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ 2,265.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 406.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 22 เทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน
หนา้ โดยเป็นก าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัท จ านวน 1,005.6 ลา้นบาท ลดลง 84.2 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 8 เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ 
 

รอบปีบญัชี 2562 บรษิัทมีผลก าไรสทุธิ 2,572.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 307.0 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 14 โดยก าไรส่วนหนึ่งมา
จากการขายหุน้ GOLD จ านวน 1,287.8 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท จ านวน 1,597.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
591.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 59 จากปีก่อน 
 

รอบปีบญัชี 2563 บรษิัทมีผลก าไรสทุธิ 38.9 ลา้นบาท และมีผลก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบรษิัท จ านวน 62.5 ลา้นบาท ลดลงเทียบ
จากปีก่อน  
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งวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทมีผลก าไรสทุธิ 13.1 ลา้นบาท ลดลง 63.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 83 เทียบจากปีก่อน และมีก าไรสทุธิ
ส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่ จ านวน 32.4 ลา้นบาท ลดลง 61.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 65 เทียบจากปีก่อน ลดลงจากผลกระทบของ
การระบาด COVID-19 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
o สินทรัพย ์
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 19,529.24 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ีเดียวกนัของปี 2561 จ านวน  32,265.0 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 62 ซึ่งเป็นผลจากการขายหุน้ GOLD  
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 17,794.07 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัที่เดียวกันของปี 2562 จ านวน 1,735.2 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,372.0 ลา้นบาท และการลดลงของ
สินคา้คงเหลือ 341.5 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 17,094.0  ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 700.1 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 4 โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
 

o หนีส้ิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวม  8,386.8 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 23,518.6 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 74 เทียบกับ
หนีสิ้น ณ วนัท่ีเดียวกนัของปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการขายหุน้ GOLD  
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 8,507.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 129.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2 เทียบกับหนีสิ้น ณ 
วนัท่ีเดียวกันของปี 2562 โดยสาเหตุหลกัมาการเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 1,700.0 ลา้นบาท และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  583.0  ลา้นบาท สทุธิกบัการการช าระคืนหุน้กูท้ี่ถึงครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,000.0 ลา้นบาท 
 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2564 บรษิัทมีหนีสิ้นรวม 6,998.0 ลา้นบาท ลดลง 1,509.1 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18 เทียบกบัหนีสิ้น ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2563 โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

o สภาพคล่องและอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 3.85 เท่า สงูกว่า ณ วนัที่เดียวกันของปี 2561 ที่ระดบั 3.30 เท่า 
ในขณะท่ีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ อยู่ที่ 0.75 เท่า ลดลงจาก ณ วนัท่ีเดียวกนัของปี 2561 ที่ 1.60 เท่า  
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.76 เท่า ลดลงจาก ณ วนัที่เดียวกันของปี 2562 ที่ 3.85 เท่า 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุของบรษิัทอยู่ที่ 0.92 เท่า เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ีเดียวกนัของปี 2562 ที่ 0.75 เท่า 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 3.05 เท่า เทียบกับ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 ที่ 3.76 เท่า มี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเท่ากบั 0.69 เท่า ลดลงเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ที่ 0.92 เท่า  
 

ปัจจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ก าไร  
o ความเสี่ยงการลดลงของอุปสงคจ์ากการหดตัวของเศรษฐกิจอันเกิดจากสถานการณ ์COVID-19 
อา้งอิงขอ้มลูในรายงาน “มุมุมองเศรษฐกิจปี 2021-2022 ณ ไตรมาส 3 ปี 2021” จดัท าโดย EIC ระบุว่า EIC ปรบัลดประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงเหลือรอ้ยละ 0.7 จากประมาณการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 0.9 เนื่องจาก
สถานการณร์ะบาด COVID-19 ในประเทศระลอกที่ 3 มีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ โดยผลกระทบที่รุนแรงและยืดเยือ้ของ
สถานการณร์ะบาด COVID-19 คิดเป็นผลกระทบรวมตัง้แต่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 4 ปี 2564 ราว 8.5 แสนลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
5.3 ต่อ GDP) และประเมินรายไดแ้รงงานที่สูญเสียไปในช่วง COVID-19 เป็นมูลค่า 1.7 ลา้นลา้นบาทต่อปี จากรายไดแ้รงงานที่
ลดลงและจ านวนคนว่างงานท่ีเพิ่มขึน้ 0.38 ลา้นคน หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 104.6 YoY ขณะที่สดัส่วนหนีค้รวัเรือนต่อ GDP ปี 2564 
ทรงตวัอยู่ในระดบัสงูระหว่างรอ้ยละ 89 ถึงรอ้ยละ 92 ต่อเนื่องจากช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 ดา้นความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคภาพรวม ความ
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เชื่อมั่นผูบ้ริโภคต่อรายไดแ้ละต่อการซือ้บา้นใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564 ลดลงมาอยู่จุดต ่าสุดนับตัง้แต่เริ่มมีการส ารวจในเดือน
ตลุาคม 2541 ทัง้นี ้ผลกระทบของสถานการณ ์COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่กดดนัเศรษฐกิจไทย ความเชื่อมั่นและก าลงัซือ้ของ
ผูบ้รโิภค ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับอสงัหารมิทรพัยข์อง
กลุ่มบรษิัท (โปรดพิจารณาขอ้มลูสภาวะธุรกิจที่อยู่อาศยั ธุรกิจอาคารส านกังาน ในขอ้ 5.1 ของสารสนเทศฉบบันี)้ 
 

o ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบของธุรกิจสังกะสีออกไซด ์ 
ดว้ยเหตุท่ีวตัถุดิบหลกัในการผลิตผงสงักะสีออกไซด ์คือ สงักะสีแท่งบริสทุธ์ิ มากกว่ารอ้ยละ 90 ของวตัถุดิบทัง้หมดที่ใชใ้นการ
ผลิต โดย TL น าเข้าสังกะสีแท่งบริสุทธ์ิจากผู้ผลิตต่างประเทศ โดยราคาสังกะสีแท่งจะอ้างอิงจากราคาเฉล่ียในตลาดโลหะ
ลอนดอน (London Metals Exchange: LME) ซึ่งราคาจะมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงตลอดเวลาตามอุปสงค์อุปทานในแต่ละ
ช่วงเวลา ดงันัน้ ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ท าใหเ้กิดความเส่ียงกบัการด าเนินธุรกิจของ TL ทัง้ดา้นรายไดแ้ละตน้ทนุการผลิต  

 

o ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลีย่น 
ตามที่ TL จดัหาสงักะสีแท่งบริสทุธ์ิจากผูผ้ลิตต่างประเทศ โดยอา้งอิงราคาเฉล่ียในตลาดโลหะลอนดอน ซึ่งก าหนดเป็นสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั ส่งผลให ้TL มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน อย่างไรก็ดี TL มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงในเรื่องดงักล่าว 
ดว้ยการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) ร่วมกับการบริหารกระแสเงินสดของรายไดแ้ละ
รายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกนั  
 

o ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูคา้ในวงจ ากัด 
ลกูคา้รายใหญ่ของ TL ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตแ์ละอุตสาหกรรมยาง โดยมีมลูค่าค าสั่งซือ้ผงสังกะสี
ออกไซด ์ประมาณรอ้ยละ 48 ของมูลค่าค าสั่งซือ้ทั้งหมด ดังนั้น หากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตแ์ละ
อตุสาหกรรมยางลดก าลงัการผลิต หรือลดค าสั่งซือ้สงักะสีออกไซดจ์าก TL ไม่ว่าจากสาเหตใุด ย่อมส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผล
การด าเนินงานของ TL อย่างมีนยัส าคญั 
 

o ความเสี่ยงจากหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้  
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 กลุ่มบรษิัทมีหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ จ านวน 5,093.99 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมจากการออกหุน้กูแ้ละ
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อใชใ้นการพฒันาโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัรา
ดอกเบีย้เงินกูย้ืมขัน้ต ่าบวก/ลบอตัราคงที่ต่อปี และในสัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ตกลงและขอ้จ ากัดที่ตอ้งถือปฏิบตัิบางประการ 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การด ารงอตัราส่วนของเงินกูต้่อมลูค่าของอาคารตามรายงานการประเมินราคา 
การด ารงสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ โอนสิทธิในสญัญาประกันภยัและสญัญาก่อสรา้ง เป็นตน้ ดงันัน้ กรณี
กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได ้อาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการพัฒนาโครงการและผล
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท อย่างไรก็ดี กลุ่มบรษิัทสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาเงินกูใ้นการด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ไดต้ามที่สถาบนัการเงินและตามขอ้ก าหนดสิทธิหุน้กู ้ก าหนดไว ้นอกจากนี ้ตามที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ครัง้ที่ 40 ของบริษัท ไดอ้นุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติมในวงเงินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีวงเงิน
หุน้กูท้ั้งที่ยังมิไดอ้อกเสนอขาย และหุน้กูท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่ถอน  รวม 5,000.00 ลา้นบาท  ซึ่ง ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564 บริษัทมีหุ้นกูท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้แต่ยังไม่ไดร้ับการไถ่ถอน 994.50 ลา้นบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีวงเงินหุน้กู้
คงเหลืออีก 4,005.50 ลา้นบาท ส าหรบัการระดมทนุในอนาคต 
 

5.3 ประมาณการทางการเงนิในปีปัจจุบัน 
- ไม่มี – 
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5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 
(1) คณะกรรมการบรษิัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1 นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2 นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3 นายปณต สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

กรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล 
4 นายสวิุทย ์ จินดาสงวน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5 นายธิติพนัธุ ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6 นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  กรรมการบริหาร 
7 นายนรรตัน ์ ลิ่มนรรตัน ์ กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
8 นายวรวรรต ศรีสอา้น  กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล 
9 นายก าพล ปญุโสณี กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการบริหาร   

ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
 

(2) ผูบ้รหิารของบรษิัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1 นายก าพล ปญุโสณี กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2 นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบญัชี 
3 นายกรธวชั กิ่งเงิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานอตุสาหกรรม 
4 นายวิชัย มหตัเดชกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยแ์ละ 

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัย ์
5 นางมณฑา เลขะวฒันะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานสนับสนุน 

 

(3) ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

(1)  รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั1 1,038,732,605 54.33 
2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั2 228,800,000 11.97 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากัด 35,873,107 1.88 
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  26,130,923 1.37 
5 นายบญุเกียรติ เอือ้สดุกิจ 18,374,600 0.96 
6 กองทนุเปิดบวัหลวงโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อการเลีย้งชีพ 15,406,700 0.80 
7 นายวสนัต ์ธัญธีรพนัธุ ์ 12,100,000 0.63 
8 กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว  10,871,400  0.57 
9 นายวรรธนะ เจริญนวรตัน ์ 9,500,000 0.50 

10 กองทนุเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 7,947,500 0.41 
 ผูถื้อหุน้อื่น 508,189,702 26.58 
 รวม 1,911,926,537 100.00 

 

หมายเหต ุ  1 บริษัท อเดลฟอส จ ากดั ถือหุน้โดยนายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ในสดัส่วนฝ่ายละรอ้ยละ 50.00  
 2 บริษัท สิริภกัดีธรรม จ ากดั ถือหุน้โดยบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98 
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5.5 ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ (ถ้ามี) 
โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ซึ่งอยู่ในขอ้ 1. ของสารสนเทศรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 2)  รวมทัง้
รายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ซึ่งจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
 

6. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัความเพียงพอของเงนิทุนหมุนเวียน 
ตามที่กล่าวในขอ้ 1.9 ของสารสนเทศฉบบันี ้ บริษัทจะใชเ้งินทุนหมนุเวียนภายในกิจการและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื่อเป็น
แหล่งเงินทนุในการเขา้ท ารายการครัง้นี ้ ซึ่งภายหลงัการกูย้ืมดงักล่าว บรษิัทยงัคงมีเงินทนุหมนุเวียนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
 

7. คดีหรือข้อเรียกร้องทีมี่สาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีคดีหรือขอ้เรียกรอ้งที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อทรพัยสิ์นของบริษัทหรือ
บรษิัทย่อย ที่มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5.00 ของส่วนผูถื้อหุน้ และไม่มีคดีหรือขอ้เรียกรอ้งที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทหรอื
บริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได ้รวมทั้ง ไม่มีคดีหรือขอ้เรียกรอ้งที่มิไดเ้กิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยที่มีสาระส าคญั อนัจ าตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่สิน้สดุ 
 

8. ผลประโยชนห์รือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ในรอบบญัชีปี 2563 และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 รายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อยกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติหรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคา้ปกติและเป็นไปตามราคาตลาด มี
รายละเอียดดงันี ้
(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ 

 ผู้ขาย/
ให้บริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง

คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

1 UV บริษัท อินเตอร ์
โฮเรกา้ จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการบริหารงานและงาน
สนบัสนนุดา้นระบบสารสนเทศ, 
ค่าบริการและรายไดอ้ื่นๆ 

0.20 0.05 

2 UV, FS บริษัท เดอะสตรีท 
รีเทล ดีเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการบริหารงานและงาน
สนบัสนนุดา้นระบบสารสนเทศ, 
ค่าสินคา้, ค่าบริหารทรพัยส์ินและ

รายไดอ้ื่นๆ 

1.24 0.84 

3 UV, 
UVCAP 

บริษัท วนั แบงค็อก 
จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากงานสนบัสนนุ 
ดา้นระบบสารสนเทศและธุรการ, 

และรายไดอ้ื่นๆ 

3.64 5.86 

4 UV, 
UVCAP 

บริษัท ทีซีซี  
แอสเซ็ทส ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากงานสนบัสนนุ 
ดา้นระบบสารสนเทศ, 

ค่าบริการ และค่าที่ปรกึษา 

2.81 2.09 

5 UV, 
UVAM 

บริษัท ควอนตมั 
แอสเซ็ทส ์

แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ที่มีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการบริหารงานและงาน
สนบัสนนุดา้นระบบสารสนเทศ 

และค่าบริหารทรพัยส์ิน 

12.38 6.87 

6 UV, 
UVCAP, 
FS, AA 

บริษัท เกษมทรพัย์
สิริ จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากงานสนบัสนนุ 
ดา้นระบบสารสนเทศ 

ค่าที่ปรกึษา, รายไดจ้ากการขาย 

38.01 3.63 

7 UVC, FS, 
AA 

บริษัท เอเอสเอ็ม 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขายและ 
การใหบ้ริการ, ค่าที่ปรกึษา 
และบริหารจัดการโครงการ 

4.42 0.02 

8 TL, LRKD, 
FS 

บริษัท อาคเนย์
ประกนัภยั จ ากัด 

(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั เงินค่าสินไหมทดแทนและ 
รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 

0.11 - 
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 ผู้ขาย/
ให้บริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง

คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

9 UV บริษัท เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้โฮล
ดิง้ส ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการบริหารงาน และงาน
สนบัสนนุดา้นระบบสารสนเทศ, 

รายไดอ้ื่นๆ 

0.24 - 

10 FS บริษัท แอสเสท 
เวิรด ์คอรป์ 

จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.06 0.03 

11 FS บริษัท ทีซีซี คอม
เมอรเ์ชียล พรอ็พ
เพอรตี์ ้แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

1.26 7.13 

12 FS บริษัท ที.ซี.ซี. 
เทคโนโลยี จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.03 0.06 

13 UVC, 
LRKD, FS 

บริษัท ไทยเบฟ 
เวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขายและการให ้
บริการ, ค่าที่ปรกึษาและบริหาร
จดัการโครงการ, รายไดจ้ากการ

บริการหอ้งพกั 

0.86 0.12 

14 FS, LRK, 
AA 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล 
แอสเสท แมนเนจ
เมน้ท ์จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ, รายไดจ้ากการใหเ้ช่า

และบริการ 

16.24 0.35 

15 AA บริษัท ทีซีซีซีแอล 
เสนา จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.13 - 

16 AA บริษัท สรุเศรษฐ์ 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

(0.24) 0.03 

17 AA บริษัท กรุงเทพ 
บา้นและที่ดิน 
จ ากดั (มหาชน) 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.84 0.27 

18 UVC, 
UVCAP 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. 
แมนเนจเมน้ท ์แอนท ์
ดิเวลลอปเมน้ท ์

จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขายและ 
การใหบ้ริการค่าที่ปรกึษา  
 และบริหารจัดการโครงการ 

7.20 5.40 

19 UVC บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แชนแนล โฮลดิง้ 

จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าที่ปรกึษาการลงทนุ 0.90 - 

20 FS บริษัท แสงโสม 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.06 0.06 

21 UV, FS บริษัท ซีดบัเบิล้ย ู
ทาวเวอร ์จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

6.07 6.55 

22 UV, FS, 
LRKD 

บริษัท แผ่นดินทอง 
พรอ็พเพอรตี์ ้
ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ใน 
บริษัทย่อย, รายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการ, รายไดจ้ากการ

บริการหอ้งพกั 

1.24 19.09 

23 FS, LRK บริษัท นอรท์ สาธร 
เรียลตี ้จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและ 
การใหบ้ริการ, รายไดจ้าก 
การใหเ้ช่าและบริการ 

3.98 2.57 

24 FS บริษัท เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้

(ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

- 0.96 
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 ผู้ขาย/
ให้บริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง

คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

25 LRKD บริษัท ทศภาค จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 0.02 - 
26 LRKD บริษัท บุรีรมัย ์

ยไูนเต็ดอินเตอร์
เนชั่นแนล เซอรก์ิต 

จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนักบั 
บริษัทย่อยของบริษัท 

รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 0.85 0.16 

27 LRKD บริษัท บุรีรมัย ์
ยไูนเต็ด จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนักบั 
บริษัทย่อยของบริษัท 

รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 2.09 2.59 

28 LRKD บริษัท บุรีรมัย ์
ยไูนเต็ด สปอรต์ 
โฮเต็ล จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนักบั 
บริษัทย่อยของบริษัท 

รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 0.01 -- 

29 FS, LRK ทรสัตเ์พื่อการลงทนุ 
ในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัย์
โกลเดน้เวนเจอร ์

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค่้าธรรมเนียมการจัดการ
กองทรสัต,์ รายไดจ้ากการขายและ

การใหบ้ริการ, รายไดจ้าก 
การใหเ้ช่าและบริการ 

159.61 3.35 

30 FS บริษัท เกษมทรพัย์
ภกัดี จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

1.90 0.03 

31 UV, 
UVCAP 

บริษัท อเดลฟอส 
จ ากดั 

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท
และมีกรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการบริหารงานและ 
งานสนบัสนนุดา้นระบบ
สารสนเทศ, รายไดอ้ื่นๆ 

0.08 2.50 

32 LRKD บริษัท น ากิจการ 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 0.07 - 

33 LRKD บริษัท เสริมสขุ 
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดจ้ากการบริการหอ้งพกั 0.01 - 

34 AA บริษัท เฟิรส์ 
แสควร ์จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.11 0.04 

35 UV บริษัท อาคเนย์
ประกนัชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าที่ปรกึษาพฒันาโครงการ 1.81 0.39 

36 UVC บริษัท วีเอ็นย ู
เอ็กซิบิชั่นส ์เอเชีย 
แปซิฟิค จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ค่าที่ปรกึษาโครงการก่อสรา้ง 
ปรบัปรุงและดดัแปลงอาคาร 

0.40 - 

37 UVC Times Publishing Ltd. มีกรรมการรว่มกนั ค่าที่ปรกึษาการลงทนุ 3.29 - 
38 FS, AA บริษัท ตลาดต่อยอด

เออีซี จ ากัด 
เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.06 0.12 

39 AA บริษัท สาราสินี 
จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนักบั 
บริษัทย่อยของบริษัท 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

0.01 0.01 

40 UV บริษัท ยนูิเวนเจอร ์
รีท แมเนจเมน้ท ์

จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค่้าจัดการ - 0.43 

41 UVCAP บริษัท 38 ดีเวลลอป
เมน้ท ์จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

- 0.25 

42 FS บริษัท เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้โฮม 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

- 0.07 

43 FS บริษัท เฟรเซอรส์ 
พรอ็พเพอรตี์ ้อินดสั 
เทรียล (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

- 0.03 

44 UV บริษัท ทีสเปซ 
ดิจิตอล จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค่้าจัดการ - 0.03 
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 ผู้ขาย/
ให้บริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง

คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

45 LRKD บริษัท โฮเรกา้  
แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค่้าหอ้งพกัโรงแรม - 0.02 

46 LRKD บริษัท ชา้งอินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั รายไดค่้าหอ้งพกัโรงแรม - 0.01 

47 FS บริษัท นอรท์ สาธร 
โฮเต็ล จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายและ    
การใหบ้ริการ 

- 0.01 

48 LRKD บริษัท ป้อมกิจ 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดค่้าหอ้งพกัโรงแรม - 0.01 

49 FS บริษัท ภกัดี  
ฮอสพิทาลิตี ้จ  ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

รายไดจ้ากการขาย 
และการใหบ้ริการ 

- 0.01 

    รวม 272.00 72.04 
(2) รายการซือ้สินค้าและรับบริการ 

 

ผู้ซือ้/รับบริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง
คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

1 UV บริษัท โออิชิ ราเมน จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั ซือ้สินคา้ใชใ้น
ส านกังาน 

0.02 - 

2 UV, UVAM บริษัท ป้อมทิพย ์(2012) 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้น า้ด่ืมใชใ้น
ส านกังาน 

0.02 0.01 

3 UV, LRKD, UVCAP บริษัท โทนิค  
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ค่าบริหารทรพัยส์ิน 0.94 0.77 

4 GRAND UNITY บริษัท ทศภาค จ ากดั มีกรรมการรว่มกนั ค่าด าเนินการ 
จดังานอีเวน้ท ์

1.80 - 

5 UV, 
GRAND UNITY 

บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 
แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

บริการหอ้งอาหาร 0.83 0.12 

6 UV บริษัท นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ 
แอนด ์สปอรต์คลบั จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าบริการ 0.30 0.23 

7 UV, FS, TL, 
GRAND UNITY, LRKD, 
SENSES, UVRM, AA 

บริษัท โฮเรกา้ 
แมเนจเมน้ท ์จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้น า้ด่ืมใชใ้น
ส านกังาน, 
ซือ้สินคา้ 

0.95 0.44 

8 UV, FS, TL, UVAM, 
LRK, LRKD, 

GRAND UNITY,  
SENSES, UVRM, AA 

บริษัท อาคเนยป์ระกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าประกนัภยั
ทรพัยส์ินของ

บริษัท 

10.01 2.02 

9 UV, FS, TL, LRKD, 
GRAND UNITY, AA 

บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล 
จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั บริการเช่ารถยนต ์ 2.66 0.25 

10 UV, FS, TL, LRKD, 
GRAND UNITY, 

SENSES, UVRM, AA 

บริษัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั การท าประกนั
สขุภาพและ 

อบุติัเหตกุลุ่มของ
พนกังาน 

5.89 4.70 

11 UV, FS, TL, UVAM, 
LRKD, GRAND UNITY, 

SENSES, AA, 
CONNEXT 

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั บริการเช่า
คอมพิวเตอรแ์ละ
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ,  
ซือ้สินคา้และ
สินทรพัยใ์ชใ้น
ส านกังาน 

15.06 12.04 
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ผู้ซือ้/รับบริการ คู่สัญญา ความสัมพันธข์อง
คู่สัญญากับ UV ลักษณะรายการ 

มูลค่ารวม (ล้านบาท) 
ปี 2563 

1 ต.ค. 62 – 
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่
30 มิ.ย. 64 

12 UV, TL, 
GRAND UNITY, AA 

บริษัท เบอรล์ี่ยุคเกอร ์จ ากัด 
(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้วสัดสุิน้เปลือง
ใชใ้นส านกังาน 

0.18 0.13 

13 UV, TL,  
GRAND UNITY, FS 

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้วสัดสุิน้เปลือง
ใชใ้นส านกังาน 

0.23 0.10 

14 UV, FS, TL, AA บริษัท บิก๊ซี ซูเปอร ์
เซ็นเตอร ์จ ากดั  (มหาชน) 

เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้สินคา้, 
สินทรพัย ์และ 
วสัดสุิน้เปลืองใช้
ในส านกังาน 

0.28 0.17 

15 UV, GRAND UNITY, 
TL, FS, SENSES, 
UVAM, UVCAP 

บริษัท อมรินทร ์พริน้ติง้ 
แอนด ์พบัลิชชิ่ง จ ากัด 

(มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าพิมพเ์อกสาร, 
บริการงานโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์

1.08 1.68 

16 LRKD บริษัท เฟรเซอรส์  
ฮอสปิตลัลิตี ้พีทีอี แอลทีดี 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ค่าบริการ 0.31 0.14 

17 LRKD บริษัท อินเตอร ์โฮเรกา้ 
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้สินคา้และวสัดุ
สิน้เปลือง 

- 0.04 

18 UV, LRKD บริษัท ป้อมกิจ จ ากดั เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้สินคา้และวสัดุ
สิน้เปลือง 

0.09 0.06 

19 UV, LRKD บริษัท บุรีรมัย ์ยไูนเต็ด 
สปอรต์โฮเต็ล จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนักบั
บริษัทย่อยของบริษัท 

ค่าบริการ 0.23 - 

20 GRAND UNITY, LRKD บริษัท เฟรเซอรส์  
ฮอสปิตลัลิตี ้

(ประเทศไทย) จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ค่าบริการ 1.52 0.89 

21 GRAND UNITY บริษัท เอฟ แอนด ์บี อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้สินคา้ใชใ้น
ส านกังาน 

0.37 0.06 

22 UV, LRKD บริษัท เสริมสขุ 
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้น า้ด่ืมใชใ้น
ส านกังาน,  
ซือ้สินคา้ 

0.01 0.01 

23 UVCAP1 บริษัท เดอะสตรีท รีเทล  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้สินทรพัย,์  
การเช่าพืน้ที่ 
และบริการ 

0.95 - 

24 GRAND UNITY บริษัท ทีสเปซ ดิจิตอล จ ากัด มีกรรมการรว่มกนั ค่าบริการ 1.89 0.22 
25 FS บริษัท เอเอสเอ็ม 

แมนเนจเมน้ท ์จ ากัด 
มีกรรมการรว่มกนั ค่าบริการ 0.01 - 

26 LRKD บริษัท ชินาทรพัย ์จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ซือ้สินทรพัยแ์ละ
วสัดสุิน้เปลือง 

0.23 0.10 

27 TL บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล 
จ ากดั 

มีกรรมการรว่มกนั ซือ้สินคา้ 1.70 4.15 

28 UV ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัย์

โกลเดน้เวนเจอร ์

มีกรรมการรว่มกนั ค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

28.92 21.86 

29 UV บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  
จ ากดั (มหาชน) 

มีกรรมการรว่มกนั ค่าบริการ 0.13 - 

30 GRAND UNITY บริษัท เอ็น.ซี.ซี.  
อิมเมจ จ ากัด 

มีกรรมการรว่มกนั บริการงานโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์

0.21 - 

31 GRAND UNITY บริษัท 38 ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทที่มีกรรมการ

รว่มกนั 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ - 2.70 

32 FS บริษัท เกษมทรพัยส์ิริ จ ากัด มีกรรมการรว่มกนั ค่าใชจ้่ายอื่นๆ - 0.03 
    รวม 76.83 52.92 
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(3) รายการเงนิกู้ยืม และดอกเบีย้ค้างรับ 

 ผู้ให้กู ้ ผู้กู้ 
ความสัมพันธ์
ของผู้ให้กู้และ
ผู้กู้กับ UV 

ลักษณะรายการ 

มูลค่า (ล้านบาท) 
ให้กู้ยืม ดอกเบีย้คา้งรับ 

รอบปีบัญชี 2563 
1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่30 

มิ.ย. 64 

รอบปีบัญชี 2563 
1 ต.ค. 62 –  
30 ก.ย. 63 

งวด 9 เดือน 
สิน้สุดวันที ่ 
30 มิ.ย. 64 

1 UV EEI บริษัทย่อยของ  
UV ถือหุน้ EEI 
รอ้ยละ 30.59 

รายการกูย้ืมเงิน/ 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

6.50 6.50 2.42 2.42 

2 EV SSC บริษัทย่อย 
ของ UV ถือหุน้ 
EV รวมรอ้ยละ

79.00 และ  
EV ถือหุน้ SSC 
รอ้ยละ 20.00 

รายการกูย้ืมเงิน/ 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

0.74 - 0.36 - 

    รวม 7.24 6.50 2.78 2.42 
 

9. สรุปสาระส าคัญของสัญญาทีส่ าคัญในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
สรุปสาระของสญัญาที่ส าคญัในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถกูเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัท 
 

10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 รายเป็นผู้รับมอบมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

รายละเอียดของแบบหนงัสือมอบฉันทะ และขอ้มลูของกรรมการตรวจสอบซึ่งบริษัทเสนอชื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 8. และส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4. ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลด
หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ไดท้ี่ www.univentures.co.th 

 
เอกสารแนบ 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาซือ้ขายหุน้ทัง้หมดของบริษทั อสีเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั  

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
คู่สัญญา คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายหุน้ 

(1) บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์บีจีพี จ ากดั ("UVBGP" หรือ "ผู้ซือ้") 
(2) บรษิัท อีเทอรน์ิตี ้พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ("ETP") 
(3) บรษิัท ตะวนัออกการพิมพ ์และบรรจภุณัฑ ์จ ากดั ("EPPCO") 
(4) EP Group (HK) Company Limited ("EP HK") 
(5) บรษิัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ("EP") 
(ต่อไปนีจ้ะเรียก ETP, EPPCO และ EP HK รวมกนัว่า "ผู้ขาย") 
ทัง้นี ้EP ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้าย ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้โดยมี
หนา้ที่หลกั คือ ด าเนินการใหผู้ข้ายปฏิบตัิการช าระหนีต้ามสัญญาซือ้ขายหุน้อย่างครบถว้นและถูกตอ้ง 
และรบัผิดรว่มกบัผูข้ายในฐานะลกูหนีร้ว่มในกรณีที่ผูข้ายผิดสญัญาซือ้ขายหุน้ 

หุ้นทีซื่อ้ขาย หุ้นทั้งหมดในบริษัท อีสเทอรน์ โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (“E-COGEN”) ประกอบดว้ยหุ้นสามัญจ านวน 
10,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ซึ่งไดช้ าระเป็นเงินแลว้จนเต็มมลูค่า 

ราคาซือ้ขายหุ้น ราคาซือ้ขายทัง้หมดไม่เกิน 12,400 ลา้นบาท และจะมีการปรบัลดราคาซือ้ขายลงในกรณีดงันี ้ 
(ก) หาก E-COGEN ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มในบรษิัท พีพีทีซี จ ากดั ("PPTC") รวมกนัไดน้อ้ยกว่ารอ้ยละ 

100.00 ซึ่งราคาซือ้ขายจะถูกปรบัลดลงตามอตัราที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้กรณีที่ E-COGEN ถือหุน้ทางตรง
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ประเด็น สรุปสาระส าคัญ 
หรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดร้อ้ยละ 74.50 ซึ่งเป็นจ านวนหุน้ขัน้ต ่าที่ก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขบงัคบั
ก่อนของการเขา้ท ารายการ ราคาซือ้ขายจะถกูปรบัลดลง เหลือไม่เกิน 11,334.09 ลา้นบาท  
 

ภายหลงัจากการปรบัลดราคาซือ้ขายตามขอ้ (ก) ขา้งตน้ (หากมี) จะมีการปรบัลดราคาซือ้ขายเป็น
จ านวนเงินเท่ากับจ านวนเงินกูแ้ละดอกเบีย้คงคา้งของหนีเ้งินกูท้ี่ E-COGEN กูย้ืมเงินจาก ETP ณ 
วนัท่ีมีการท ารายการซือ้ขายหุน้ (โดยคาดว่า E-COGEN จะมีเงินกูย้ืมและดอกเบีย้คงคา้งกบั ETP ณ 
วนัท ารายการ ประมาณ 6,419.45 ลา้นบาท ณ วนัท ารายการ )  
หมายเหต ุผูซ้ือ้จะด าเนินการให ้E-COGEN ช าระหนีเ้งินกูด้งักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่ ETP ภายใน 3 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีมีการท ารายการซือ้ขายหุน้  

(ข) การปรบัลดราคาซือ้ขายหรือการหกัราคาซือ้ขายเอาไวบ้างส่วนตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ 
เช่น การไม่ปฏิบตัิตามสญัญาซือ้ขายหุน้ของผูข้าย หรือเมื่อเกิดเหตกุารณต์ามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา
ซือ้ขายหุน้ 

การท ารายการ
ซือ้ขายหุ้น 

การซือ้ขายหุน้ทัง้หมดของ E-COGEN ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบัก่อน 
โดยสญัญาซือ้ขายหุน้ก าหนดใหคู้่สญัญาท ารายการซือ้ขายหุน้ดงักล่าวก่อนหรือภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 
2564  

เงือ่นไข 
บังคับกอ่น 

การซือ้ขายหุน้ E-COGEN ขึน้อยู่กับความส าเรจ็ของเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขาย
หุน้ ซึ่งมีเงื่อนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั สรุปดงันี ้
(ก) E-COGEN เขา้ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มใน PPTC รวมกันไดใ้นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 74.50 

ของหุน้ทั้งหมดของ PPTC และ E-COGEN ไดเ้ขา้ถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้มในบริษัท เอสเอสยูที 
จ ากดั ("SSUT") รวมกนัไดใ้นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 100.00 ของหุน้ทัง้หมดของ SSUT 

(ข) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูนิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ UVBGP และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) อนุมตัิการเขา้ท ารายการตามสญัญา
ซือ้ขายหุน้ 

(ค) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของผูข้ายและ EP อนมุตัิการเขา้ท ารายการ
ตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 

(ง) เจา้หนีต้ามสญัญาเงินกูข้อง PPTC และ SSUT ยินยอมใหม้ีการท ารายการตามสญัญาซือ้ขายหุน้ 
ข้อก าหนดและ
เงือ่นไขอืน่ๆ 

(ก) กรณีมีการเลิกสัญญาซือ้ขายหุน้เนื่องจากผูข้ายเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคบั
ก่อนบางประการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูข้ายจะตอ้งช าระเงิน (Break Fee) จ านวน 1,000 
ลา้นบาทใหแ้ก่ผูซ้ือ้ 

(ข) กรณีมีการเลิกสญัญาซือ้ขายหุน้เนื่องจากผูซ้ือ้เป็นฝ่ายผิดสญัญาหรือไม่สามารถบรรลเุงื่อนไขบงัคบัก่อน
บางประการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาซือ้ขายหุน้ ผูซ้ือ้จะตอ้งช าระเงิน (Break Fee) จ านวน 1,000  ลา้น
บาทใหแ้ก่ผูข้าย 

 


