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รายงานประจ าปี 2559 หน้า  1 
 

 
สาส์นจากประธานกรรมการ  

 
  
 ในปี 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย นั่นคือการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า 
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ขอมุ่งม่ันสืบสานพระราช
ปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปและขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงาน โดยการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ก าลังการผลิต 6-
20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก รัฐทะนินทายี  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ท าให้การด าเนินงานในปีที่ผ่านมาของกลุ่ม
บริษัทฯมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้ามาเต็มปี นอกจากนี้ เม่ือวันที่ 17 มีนาคท 2559 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อยได้แก่ 
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co.,Ltd: “MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัทมีรายได้จากการขายอาคารชุด โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่และรับรู้รายได้จากการพัฒนาที่ดิน เพื่อขายในโครงการพี
โน่ ฮิลล์ จ านวน 1 แปลงที่ เนื้อที่ 8,460 ตารางวา และธุรกิจไอที บริษัทฯ มีรายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ ขายลิขสิทธ์
ซอฟแวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม การขายโทรศัพท์และค่าบริการโครงการจ้างเหมาต่างๆ 
 ส าหรับปี 2560 ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่กว้างไกลและมีประสบการณ์ท างานมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึง
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือก โครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจไอที ให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่ดีและ
สม่ าเสมอให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นและให้
ความส าคัญกับเรื่องการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี
ให้กับองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน การสื่อสารบนแพลตฟอร์มของ
อินเทอร์เน็ตและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ ในอนาคต และท้ายสุดนี้ผมในนามของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเช่ือม่ันว่าทีมผู้บริหารจะน าพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป 

 

 

 

 

 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล 
ประธานกรรมการ 
27  เมษายน  2560 
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หน้า  2                                                                                                                                                รายงานประจ าปี  2559  
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
   (ล้านบาท) 

รายการ 2559 
 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

  รายได้จากการให้บริการและการขาย  192.03   84.69   6.77  
  ต้นทุนการให้บริการและการขาย  (32.50)  (219.96)  (6.87) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น  159.53   (135.27)  (0.10) 
  รายได้อื่น  18.74   29.91   7.05  
  ค่าใช้จ่ายในการขาย  (6.88)  (4.80)  -    
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (209.21)  (292.04)  (67.60) 
  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (4.06)  -     -    
  ต้นทุนทางการเงิน  (9.89)  (5.19)  (2.65) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (51.77)  (407.39)  (63.30) 
  ภาษีเงินได ้  (2.90)  -     -    
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี  (54.67)  (407.39)  (63.30) 
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี      
      ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  (47.80)  (406.08)  (63.23) 
      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (6.87)  (1.31)  (0.07) 
  (54.67)  (407.39)  (63.30) 
สินทรัพย์รวม 3,178.57 3,282.31 2,604.05 
หนี้สินรวม 215.44 287.68 173.62 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,963.13 2,994.63 2,430.43 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน  2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 2556 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  19.88   14.99  19.91 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 180 323 1179 
  อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)  83.07   (159.73)  (1.46) 
  อัตราขาดทุนสุทธิ (%)   (25.94)  (355.50)  (457.98) 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  (1.84)  (15.02)  (4.66) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  (1.69)  (13.84)  (4.31) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (0.43) (15.05) (3.76) 
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.07   0.10   0.07  
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ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (51.77)  (407.39)  (63.30) 
  ภาษีเงินได ้  (2.90)  -     -    
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี  (54.67)  (407.39)  (63.30) 
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี      
      ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  (47.80)  (406.08)  (63.23) 
      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (6.87)  (1.31)  (0.07) 
  (54.67)  (407.39)  (63.30) 
สินทรัพย์รวม 3,178.57 3,282.31 2,604.05 
หนี้สินรวม 215.44 287.68 173.62 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,963.13 2,994.63 2,430.43 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน  2558 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 2556 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  19.88   14.99  19.91 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 180 323 1179 
  อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%)  83.07   (159.73)  (1.46) 
  อัตราขาดทุนสุทธิ (%)   (25.94)  (355.50)  (457.98) 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  (1.84)  (15.02)  (4.66) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  (1.69)  (13.84)  (4.31) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (0.43) (15.05) (3.76) 
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.07   0.10   0.07  
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้ 
 

1. นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  
       ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 

สัญชาติ      ไทย 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 มัธยมศึกษา Sutton  Valence  School Kent, England 
 ปริญญาตรี      Politics & Government (Hons.) University  of  London   

  

ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุน่ 1/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร International  Trade  Center      UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
 หลักสูตร The  Disaster  Management  Center      University  of  Wisconsin  Madison  USA 

 

ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย (งานสาธารณกุศล) 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา    กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวลด์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด(มหาชน) 
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Siam Power Generation  Co., Ltd. 
2528 - 2547 กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2518 - 2528 ผู้บริหาร ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย  องค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา 

 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ :     ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  กาชาดสมนาคุณ ช้ัน 1 
 
2. นายชุมพร  พลรักษ์  
       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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ประวัติการอบรม / ศึกษา ดูงาน 
 

-  ดูงานการปกครองท้องถิ่น  ประเทศอังกฤษ 
-  อบรมโรงเรียนนักปกครองระดับสูง 
-  คณะกรรมการชายแดนไทย – พม่า 
-  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
ประวัติการท างาน 
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ยูไยเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2552 - 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
2552 - 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
2551 - 2552 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2549 -  2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
2549 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร ี
2548 - 2549 นักปกครองระดับ 10   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2545 - 2548 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2544 - 2545 นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อ านวยการส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
2541 - 2544 นักบริหาร ระดับ 9 รองผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน  กรุงเทพมหานคร 
2536 - 2541 ผู้อ านวยการเขตบางกะปิ 
2535 - 2536 ผู้อ านวยการเขตปทุมวัน (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8) 
2534 - 2535 หัวหน้างานส านักงานสาขาเขตดินแดง (เจ้าพนักงานปกครอง 7) 
2530 - 2534 ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางขุบเทียน (เจ้าพนักงานปกครอง 6) 
2529 - 2530 หัวหน้าแผนกปกครองและทะเบียน (เจ้าพนักงานปกครอง 6)  ส านกังานปลัดกรุงเทพมหานคร 
2528 - 2529 เจ้าพนักงานปกครอง 6 กองปกครองและทะเบียน  ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
2527 - 2528 หัวหน้างาน งานทะเบียนเขตบางเขน (เจ้าพนักงานระดับ 6) 
2527 - 2527 บุคลากร 6 ส านักเลขานุการ ส านักการระบายน้ า 
2526 - 2526 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 กองกลาง ส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร 
2522 - 2526 ประจ ากรมการปกครอง(ช่วยราชการส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 
2521 - 2522 ปลัดอ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
5217 - 2521 ปลัดอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 
เกียรติคุณ และรางวัลที่เคยได้รับ 

-  ปี  2551  จังหวัดเดียวที่มีความโปร่งใสในการบริหารราชการมากที่สุด 
-  ปี  2551  ผลงานปราบปรามยาเสพติดยอดเยี่ยม 
-  ปี  2550  มีประชาชนลงมติเสียงเลือกต้ังเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
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3. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 

สัญชาติ      ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาการอุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL   ประเทศเบลเยี่ยม(ทุนรัฐบาล

เบลเยียม 
 ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ์ SKIDMORE COLLEGE SARATOGA SPRINGS NEW 

YORK  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการท างาน 
           ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ยูไยเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานบริษัท   DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานบริษัท   บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด 
2537 - 2542 เจ้าหน้าที่การฑูต 7   ส านักงานเลขารัฐมนตร ี
 หัวหน้าส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี   กระทรวงการต่างประเทศ  
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
 

 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ 
 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม  
2535 - 2537 เจ้าหน้าที่การฑูต 6   ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
2533 - 2535 เจ้าหน้าที่การฑูต 5   ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 ตัวแทนประเทศไทยในการประชุม

สหประชาชาต ครั้งที่ 43 ณ กรุงนิวยอร์ก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 

2532 - 2533 เจ้าหน้าที่การฑูต 4  กรมการเมือง   กระทรวงการต่างประเทศ 
2528 - 2532 เจ้าหน้าที่การฑูต 3  กรมอาเชียน   กระทรวงการต่างประเทศ 
 ตัวแทนประเทศไทยในการประชุม

คณะกรรมการประจ าอาเชียน 
 

 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ :    จตุตถจุลจอมเกล้า 
 ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 
   ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
        ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
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4. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 

สัญชาติ  ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 ปริญญาโท Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม  
 หลักสูตร Director Accreditation Program  

(DAP รุ่น 110/2557) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร โครงการสร้างทีมพี่เลี้ยงธุรกิจ  โดย OSMEP – ABAC – ICE  
 หลักสูตร Organization Development โดย Dr.Imre Lovey 
 หลักสูตร FOCUS-Tools for Process Improvement  

and Management 
โดย Pritchett Rummler-Brache Private  Ltd., 
Singapore 

 หลักสูตร Professional Presentation Skill โดย NBO (Nelson Buchanan & Ostergard) 
 หลักสูตร QS 9000/Total Quality Management  
 หลักสูตร ISO 9001 and TS 16949  
 หลักสูตร Project Management  

 

ประวัติการท างาน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกตเวย์ จ ากัด 
2549 - 2552 กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนช่ันแนล (ยุโรป) จ ากัด 
 กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 
5. ดร. สมพรต  สาระโกเศศ 
       กรรมการ และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 

 

สัญชาติ      ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต ด้านการเงินและการลงทุน UNIVERSITY OF 

EXETER, UNITED 
KINGDOM 
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คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการบริหาร   PITTSBURG STATE 

UNIVERSITY, USA 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้านการบัญชี   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการอบรม  

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 195/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการท างาน 
           ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียน ออโต้ จ ากัด 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2541 - ปัจจุบัน 
 

อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยุทธ
ทางธุรกิจ   

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประสบการณ์ - เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
อื่นๆ - กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 
 - ที่ปรึกษา ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) 
 - ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด(มหาชน) 
 - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บริษัท เพาเวอร ์พี จ ากัด(มหาชน) 
 - นายกสมาคมศิษย์เกา่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 - นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 - ประธานที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 - อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 - อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 - อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - นายกสมาคมศิษย์เกา่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาบริหารธุรกิจ  ในวิชาวางแผนกลยุทธท์างธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - ทีป่รึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการบริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
 - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ 
 - อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 
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6. นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สัญชาติ      ไทย 
  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี Major in Costing   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  

ประวัติการท างาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2540 – ปัจจุบัน General Manager System  Four  Consultant  Gorp  Co., Ltd. 
2539 - 2540 Budget  Control  Manager Toyota  Motor (Thailand)  Co., Ltd. 
2536 - 2539 Managing  Director Dulyakij  Accounting  Office  Co., Ltd. 

 
 
7. นายสมศักดิ์  รัตนผล 
       กรรมการ 
 

 

สัญชาติ      ไทย  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี Science  Mechanical  

Engineering 
Mapua  Institute  of  Technology  of  
Philippines 

 

    
ประวัติการท างาน 

2559 กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
2550 - 2552 ผู้เช่ียวชาญ ระดับ 11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2544 - 2550  รองผู้อ านวยการฝา่ยผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2543 - 2544  
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ความเป็นมา 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมช่ือบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 
จ ากัด (มหาชน) เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบ
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจ าหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดย บริษัทฯ
มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับ
เครื่องเล่นเกมแบบพกพา (Handheld Game)  และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล (Console Game) 
นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯได้ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทฯ ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ช่ือ “บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด” โดยมีทุน 
จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ต่อมาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้ด าเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และ
ได้เข้าทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 โดยบริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียนหลังเข้าจดทะเบียนใน MAI อยู่ที่ 1,40,000,000 บาท 

ภายหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทฯ มีประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน 
จดทะเบียน สรุปได้ดังนี้ 

ปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ านวนทั้งหมด 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้น า
หุ้นที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะได้ ทั้งนี้ ผลการเสนอขายปรากฎว่าบริษัทฯมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 78,258,754 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท 
 

ปี 2557 ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ านวนทั้งหมด 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้น า
หุ้นที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะได้ ทั้งนี้ ผลการเสนอขายปรากฎว่าบริษัทฯมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 457,046,911 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดที่ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในเดือนกันยายน 2557 ที่ราคาหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งเป็นราคาที่
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ้นของบริษัทฯ รวม 7 วันท าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ   (28 กุมภาพันธ์ 2557-10 มีนาคม 
2557) 
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติวาระที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวนไม่เกิน 5,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท 
ซึ่งเป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยบุคคลในวงจ ากัดจ านวน 14 
รายที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีการถือหุ้นและส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ก่อนการได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น เนื่องจากนายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งได้จัดสรรหุ้นจ านวน 1,670,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 25.04 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ หลังเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยนาย
อุปกิต ปาจรียางกูร ได้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 
2558 -13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเม่ือสิ้นสุดการท าค าเสนอซื้อ ปรากฎว่าไม่มีผู้ตอบรับค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ดังกล่าว 
2) การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (Cyber-
W1) จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ) และราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น  (เว้นแต่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ) ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปัจจุบันใช้ช่ือย่อว่า UPA-W1 และวันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ คือ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 
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ส าหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อน ามาพัฒนา

และแบ่งขายเป็นแปลงที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคาดว่าการซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อน ามาแบ่งขาย จะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัท
ฯในอนาคตได้  

ปี 2557 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าให้บริษัทดังกล่าวเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พี
โน่ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัยจ านวน 40 ยูนิต 

ปี 2558 บริษัทฯมีการปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจจากเดิมมี 2 ธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม มาเป็น 3 ธุรกิจคือธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
, และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการพิจารณาการลงทุนใน
โครงการต่างๆที่มีศักยภาพตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่ม่ันคงและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุ้น  

 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 
18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ต้ังอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ใน
ราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 369 ล้านบาท ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อน ามา
พัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯที่มี
ศักยภาพ และสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้  

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้
มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ APU จ านวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลัง
ผลิต 6-20 เมกกะวัตต์  ต้ังอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย 
จ ากัด (มหาชน) และแก้ไขช่ือย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงาน
ของบริษัทฯ 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
การแก้ไขจ านวนหุ้นสามัญของ APU ที่บริษัทฯจะเข้าซื้อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 จากจ านวน 3,400,000 หุ้น เป็นจ านวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญจ านวน 3,400,000 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 2,550,000 หุ้น) ของ 
APU โดยเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ APU จ านวน 3,162,000 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญของ APU โดยได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ านวน 
232.5 ล้านบาท  
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ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2559 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 

(Myanmar UPA Co., Ltd. : “MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า  

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) (“สัญญาซื้อขายไฟฟ้า”) ระหว่าง MUPA ในฐานะ
บริษัทท่ีจะด าเนินโครงการ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power 
Enterprise หรือ “MEPE”) ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2559 คูส่ัญญาได้มีการลงนามในสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าดังกล่าว และในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ที่ประชุทวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มี
มติอนุมัติการรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ในระหว่างปี พ.ศ.2559 ภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง MUPA และ 
MEPE มีการควบกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of 
Electric Power หรือ “MOEP”) เข้าด้วยกัน กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of 
Electricity and Energy หรือ “MOEE”) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ MEPE ที่เป็น
คู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย เปลี่ยนไปเป็น (Electric Power Generation Enterprise หรือ 
“EPGE”) ซึ่ง MOEE จะด าเนินการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้
คู่สัญญาเปลี่ยนจากเดิมคือ MEPE มาเป็น EPGE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และจัด
จ าหน่ายไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2”) ต่อไป 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติการรับรอง
หรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 
โดยในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับ
จากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แต่จะไม่ช้ากว่าที่เง่ือนไขของการมีผลบังคับของ
สัญญาทุกข้อจะส าเร็จ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคู่สัญญาอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อให้เง่ือนไข
บังคับก่อนการบรรลุผลส าเร็จ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงยังมีความไม่
แน่นอนหลายประการ บริษัทฯ จึงได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมพิจารณาว่าบริษัทฯ จะยื่น
ค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ในช่วงที่เง่ือนไขบังคับก่อนส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลส าเร็จหรือได้รับ
การยกเว้น เพื่อให้ค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องสมบูรณ์และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการยื่นค า
ขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่มากที่สุด 

ปี 2560 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
โดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) ซึ่งด าเนินการ
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าเงินลงทุน 22 
ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ APS และเข้าซื้อ
หุ้นของบริษัท สระบุรี เอ็นเนอรจ์ี ซสิเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) ซึ่งด าเนินการโรงงานผลิต
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ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ และจากพลังงานความร้อน ก าลังการ
ผลิต 27 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 26.10 ล้านบาท สัดส่วน
การลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES2 โดยปัจจุบันโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่างการขออนุญาตขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถยื่นค าขออนุญาตได้ภายในกลางปี 2560 นี้ 

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 APU ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดย
วิธีการลดจ านวนหุ้นสามัญจ านวน 238,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ง
จะท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 316,200,000 
บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้
การลดทุนจดทะเบียนใน APU ดังกล่าว มีเหตุผลเนื่องมาจาก ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้า
ซื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ APU นั้น บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาใน
การด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกับ เอ็นเนอจี้ เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central 
Limited) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7 ใน APU ทั้งนี้เนื่องจาก เอ็นเนอจี้ เซ็นทรัล ลิมิเต็ด 
(Energy Central Limited) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนซึ่งอยู่ภายใต้
กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้เคยขอเจรจาซื้อหุ้นของ 
APU จาก เอ็นเนอจี้ เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central Limited) ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งท่ี 15/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น
สามัญที่เหลืออยู่ของ APU จ านวน 238,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของ APU แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ท าการลดทุนใน APU ตามรายละเอียด
ข้างต้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นใน APU ในอัตราส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ APU 

ต่อมาในระหว่างปี 2556 – 2560 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจที่ส าคัญหลายด้าน โดยได้ยกเลิกการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจ าหน่ายและการรับจ้างพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกม และเริ่มด าเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยด าเนินการผ่านบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน       
ช าระแล้ว 

สัดส่วน 
การถือหุ้น* 

(ร้อยละ) 
กลุ่มธุรกิจพลังงาน     

1) บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“APU”) 
** 

โรงไฟฟ้า 316.20 ล้านบาท 316.20 ล้านบาท 99.99 

2) บริษัท ยูพีเอ กรีน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (“UPA-G”) พลังงานไฟฟ้า
หมุนเวียน  

1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 

3) บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“UPA-P”) พลังงานไฟฟ้า
หมุนเวียน  

1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 

4) บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด (“UPA-S”) พลังงานไฟฟ้า
หมุนเวียน  

1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน       
ช าระแล้ว 

สัดส่วน 
การถือหุ้น* 

(ร้อยละ) 

5) บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) 
6) บริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”)*** 
7) บริ ษั ท  สร ะบุ รี  เ อ็ น เ น อร์ จี  ซิ ส เ ท็ ม ส์  2 จ า กั ด 

(“SES2”)*** 

โรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
55 ล้านบาท 
87 ล้านบาท 

50,000เหรียญสหรัฐฯ 
13.75 ล้านบาท 
21.75 ล้านบาท 

100.00 
40.00 
30.00 

กลุ่มธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์     

8) บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DML”) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 ล้านบาท 50.5 ล้านบาท 98.00 

9) บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด (“I-Pino”)**** ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท 99.99 

10) บริษัท พีโน่ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (“Pino-Con”)**** รับเหมาก่อสร้าง 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 99.99 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ     

11) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“INF”) เทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร 

20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 99.99 

หมายเหตุ *สัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 **เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  APU ลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยลดจ านวนหุ้นสามัญจ านวน 238,000 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ซึ่งท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของ APU 
ลดลงจาก 340,000,000 บาท เป็น 316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นใน APU ในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของ APU 

 ***บริษัทฯได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท APS และ SES2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

****ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการช าระบัญชีตามกฎหมาย 
 
 
 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจจ านวน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน  กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งในระหว่างปี 2557-2559 โดยโครงสร้างรายได้ตามสาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลาดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังนี้ 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกจิพลังงาน        
รายได้จากการขายไฟฟ้า APU*  99.87 47.38 25.71 22.43 - - 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  99.87 47.38 25.71 22.43 - - 
กลุ่มธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์        
รายได้จากการขายที่ดิน UPA 26.81 12.72 - - - - 
รายได้จากการขายอาคารชุด DML 35.48 16.84 27.53 24.02 0.01 0.07 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง I-Pino, Pino-Con** 3.27 1.55 31.44 27.44 6.73 48.70 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  65.56 31.11 58.97 51.46 6.74 55.77 
กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยีและสารสนเทศ        
รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ INF - - 0.01 0.01 0.03 0.22 
รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ INF 26.60 12.62 - - - - 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  26.60 12.62 0.01 0.01 0.03 0.22 
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รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้อื่น*** - 18.74 8.89 26.58 23.19 5.76 41.68 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - 3.33 2.91 1.29 9.33 
รวมรายได้  210.78 100.00 114.60 100.00 13.82 100.00 

หมายเหตุ:  
*  ปัจจุบัน บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ได้แก่ MUPA, UPA-G, UPA-P, UPA-S, APS และ SES2 ยังไม่มีการประกอบธุรกิจ 
** ปัจจุบัน I-Pino และ Pino-Con ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการช าระบัญชีตามกฎหมาย 
*** ในระหว่างปี 2557-2559 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี 

 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

ดอกเบี้ยรับ 11.85 5.62 21.02 18.34 5.66 40.96 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 0.02 0.02 - - 
รายได้อื่น (ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย และ
รายได้ริบเงินจองห้อง) 6.89 3.27 5.54 4.83 0.10 0.72 

รวมรายได้อื่น 18.74 8.89 26.58 23.19 5.76 41.68 
 

กลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

            โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลังงานผ่าน APU ซึ่งเป็น

ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) มีก าลังผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกัน

บก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

และการซื้อไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU และ TRG ลงวันที่ 26 

มิถุนายน 2557 

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region) ซึ่งรู้จักกันในภาษาไทยภายใต้ช่ือ 
“เขตตะนาวศรี” มีที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดน
ด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และด้านตะวันออกติด
เทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะนินทายี 
ได้แก่ ทวาย (Dawei) ซึ่งเป็นพื้นที่คาดว่าจะมีการด าเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึก 
และจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบ
ทางด้านภูมิศาสตร์ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคต  
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ทั้งนี้  ตามสัญญาที่ เกี่ยวข้องนั้น APU ได้รับสิทธิในการติดต้ัง
โรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ให้กับ TRG โดย TRG จะ
รับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อเมกะวัตต์-ช่ัวโมง หรือเท่ากับ 14.1 ลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์ -
ช่ัวโมง (scf/kWh) หากใช้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเกินกว่าจ านวน
ดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน ส าหรับ
อัตราค่าไฟฟ้านั้น คิดที่ 0.057 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
ทั้งนี้ APU ได้เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและ
เมืองใกล้เคียงมาต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558  

รายละเอียดสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า  

คู่สัญญา TRG: ผู้เช่า 
APU: ผู้ให้เช่า 

วันท่ีท าสัญญา 26 มิถุนายน 2557 
วัตถุประสงค์ของสัญญา เพ่ือให้ผู้ให้เช่าได้รับสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW เพ่ือผลิตและจัดจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่ TRG ในฐานะผู้ให้เช่า 
ทรัพย์สินท่ีให้เช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ก าลังการผลิต 6-20 MW ที่ก่อสร้างโดย APU 
ข้อสัญญาท่ีส าคัญ TRG 

- TRG จะจัดเตรียมที่ดินขนาดประมาณ 3 เอเคอร์ หรือประมาณ 7.5 ไร่ ในเมืองกันบก 
(Kanbauk) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: 
MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ แก่ผู้ให้เช่า โดยไม่มีค่าเช่า เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของโครงการ 

- TRG จะรับผิดชอบต้นทุนก๊าซธรรมชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้เช่าใช้
จะต้องไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อเมกะวัตต์-ช่ัวโมง หรือเท่ากับ 14.1 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (scf/kWh) ซึ่งปริมาณก๊าซดังกล่าวเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า หากผู้ให้เช่า
ใช้ก๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด ผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระต้นทุนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติใน
อัตราที่ TRG ช าระให้แก่ MEPE 

- อัตราค่าไฟฟ้า 0.057 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
 APU 

- ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าติดตั้ง ค่าด าเนินงาน และค่าบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจัดหาที่พักและประกันสุขภาพให้แก่พนักงานของโรงไฟฟ้า 

- ขนาดของโรงไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาจะต้องมีขนาดขั้นต่ า 5 MW โดยสามารถเพ่ิมได้ถึง 20 MW 
- หากมีความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 5 MW และหาก TRG ต้องการติดตั้งเครื่องจักรเพ่ือ

ผลิตไฟฟ้าเพ่ิม ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ได้รับแจ้ง
จาก TRG 

วันท่ีเร่ิมขายไฟฟ้า (“COD”) - วันที่ 16 มิถุนายน 2558 
การช าระเงินมัดจ า - TRG จะต้องวางเงินมัดจ าเป็นจ านวน 492,480 เหรียญสหรัฐฯ แก่ผู้ให้เช่าภายใน 2 สัปดาห์

หลังจากได้รับหนังสือค้ าประกันโดยธนาคารผู้ให้เช่า 
- ค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายจะถูกหักด้วยเงินมัดจ าก่อนจ่ายให้ผู้ให้เช่า 

ระยะเวลาของสัญญา - 2 ปี นับจากวันที่เริ่มขายไฟฟ้า (“COD”) (วันที่ 16 มิถุนายน 2558)  
- การต่อสัญญาจะต่อสัญญาได้อีกคราวละ 3 เดือน โดยต้องได้รับการตกลงจากทั้งสองฝ่ายและ

ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน  
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 นอกจากนี้ MUPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เม่ือ
วันที่  17 มีนาคม 2559  ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ MEPE ใน วันที่  
28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีก าลังผลิต 200 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่
เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร์ 
(ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) ทั้งนี้ เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้า
จะมีก าลังผลิตติดต้ังไม่น้อยกว่า 210 เมกะวัตต์ โดยจะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ MEPE ด้วยก าลังผลิต
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ตาม
พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับ 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-
ช่ัวโมง โดยโครงการดังกล่าวมีก าหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจาก
วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  

 ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุก
ข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission 
Facilities) 

3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of Comfort ให้แก่ 
MUPA 

4. MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นนั้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หาก MUPA ไม่ตกลงท่ีจะยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าว 
MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้ ทั้งนี้รายละเอียดของสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

วันทีล่งนาม วันที่ 28 มีนาคม 2559    
คู่สัญญา ผู้ขาย: บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) (“MUPA”) 

ผู้ซื้อ: การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise) (“MEPE”) ซึ่ง
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) 

ก าลังการผลิตตามสัญญา 200 MW 
ประเภทโครงการ BOT (Build-Operate-Transfer)  (Gas Fired Combined Cycle Power Plant) 
เช้ือเพลงิการผลิต ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 
ที่ตั้งโครงการ Kanbuak, Tanintharyi Region, Myanmar 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลกัของ 
MUPA 

- ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง จัดหาเงินทุน ด าเนินงาน และซ่อมบ ารุง Facility 
- รับผิดชอบต้นทุนในการจัดหาและก่อสร้างระบบ New Fuel Supply Infrastructure 
- วางหลักประกันส าหรับการก่อสร้าง (Construction Security) กับ MEPE ในจ านวนและ

แนวทางที่ตกลงในสัญญา 
- จัดเตรียมให้ Facility มีก าลังการผลิตที่มีความคงที่ (Dependable Contracted Capacity) 

ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 
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-  โอนสิทธิใน Facility ให้แก่ MEPE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลกัของ 
MEPE 

- จัดให้ MUPA มีสิทธิในการผ่านเข้า-ออก และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟ้า 
- จัดหาเช้ือเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Zawtika หรือจากแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่นๆ ที่มี

ลักษณะใกล้เคียง ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
- ด าเนินการให้ระบบสายส่ง (Transmission Facilities) พร้อมใช้งานภายในวันที่ก าหนด 
- ด าเนินการให้มีการออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของระบบ New Fuel 

Supply Infrastructure เสร็จสมบูรณ์ตามคุณสมบัติ (Spec) และระยะเวลาที่ก าหนด 
- วางหลักประกันส าหรับการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA ในจ านวนและแนวทางที่

ตกลงในสัญญา 
- ช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA 
- ช าระเงินค่ายกเลิกสัญญาให้แก่ MUPA (ถ้าได้รับการร้องขอ) ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

เงื่อนไขบังคบัก่อนการมผีลใช้บังคับ
ของสัญญา (Conditions Precedent) 

- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
- MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ก่อสร้างสายส่ง

กระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 
- กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์

ออก Letter of Comfort ให้แก่ MUPA 
- MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
- เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติ

ส าเร็จลุล่วงแล้ว 
ทั้งนี้  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนการมีผลใช้บังคับของสัญญา
ดังกล่าวภายใน 24 เดือนหลังจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

วันที่สญัญามผีลใช้บงัคบั เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุข้างต้นเป็นผลส าเร็จครบทุกข้อ 
วันก าหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 
(Scheduled Commercial Operation 
Date) 

ภายใน 45 เดือนนับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

วันเริ่มต้นซือ้ขายไฟฟ้า (Commercial 
Operation Date) 

วันที่โรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยสามารถผลิต
ไฟฟ้าและส่งไปยังระบบของ MEPE ได้ 

ระยะเวลาสญัญา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) โดยคู่สัญญาสามารถตก
ลงขยายระยะเวลาออกไปได้ 

กฎหมายทีใ่ช้บงัคบั กฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคู่สัญญารวมถึง MUPA อยู่ในระหว่างด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อน 
เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่เข้าท าโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ (เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าท ารายการ
ประเภทท่ี 4 ซึ่งต้องมีการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ)  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกับ บริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
(“SPS”) และ/หรือบุคคลที่ SPS ก าหนด โดยการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ 

1. หุ้นของบริษัท พาโนว่า จ ากัด (“PCS”) จ านวนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ PCL (ทุนจดทะเบียน 11 ล้าน
บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 25 บาทต่อหุ้น) PCL เป็นบริษัทจัดต้ังขึ้นเพื่อ
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ด าเนินการรับซื้อขยะจากหน่วยงานท้องถิ่นและคัดแยกขยะ (Material Recovery Facility, MRF) ในอ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. หุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) จ านวนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ APS (ทุน
จดทะเบียน 55 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 25 บาทต่อหุ้น) APS เป็น
บริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. หุ้นของบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) จ านวนร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES 2 
(ทุนจดทะเบียน 87 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น และมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 25 บาทต่อหุ้น) SES2 
เป็นบริษัทท่ีถูกจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ รวมถึง 27 เมกะ
วัตต์จากพลังงานความร้อนโดยต้ังอยู่ที่อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 ทั้งนี้ APS และ SES2 อยู่ระหว่างการยื่นค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในลักษณะของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ทั้งนี้เง่ือไขต่างๆส าหรับ โครงการดังกล่าว  ขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ท าขึ้นระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ APS/SES2  

การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายด้านการตลาด 

 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานผ่าน APU โดยมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ TRG ซึ่งเป็นหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่นของเขตทะนินทายี ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถเช่ือมต่อกับกริดหลักของ

ประเทศ (National Grid) ได้  ดังนั้น TRG จึงท าหน้าที่จัดหาผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งให้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่

จ าหน่ายไฟฟ้า คือ Electricity Supply Enterprise (ESE) ซึ่งจะท าหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ต่อไป  

โดยที่ TRG เป็นผู้จัดให้มีการรับช าระค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า และน าส่งค่าไฟฟ้าตามสัญญาให้กับ APU 

 ส าหรับในกรณีของ MUPA นั้น เป็นการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement, “PPA”) 

เพื่อเช่ือมต่อกับกริดหลักของประเทศ (National Grid) โดย MUPA จะจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าเพียงรายเดียว คือ MEPE ซึ่ง

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลการผลิตไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์ จากนั้นจึงส่งไฟฟ้าให้กับ Electricity Supply Enterprise 

(ESE) ซึ่งจะท าหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของประเทศต่อไป โดยที่กระทรวงที่รับผิดชอบจะจัดให้มีการรับช าระ

ค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในขณะที่การน าส่งค่าไฟฟ้าตามสัญญาให้กับ MUPA นั้น จะด าเนินการโดย MEPE 

 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2559 ได้มีการควบรวมกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า 

(Ministry of Electric Power หรือ “MOEP”) เข้าด้วยกัน กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and 

Energy หรือ “MOEE”) โดยกระทรวงใหม่จะประกอบหน่วยงานภายใต้สังกัด 10 หน่วยงาน ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างดังกล่าว MEPE ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ MUPA นั้นจะเปลี่ยนไปเป็น Electric Power Generation 

Enterprise หรือ “EPGE” ส าหรับกรณีของ APU ซึ่งผู้ว่าจ้างคือ TRG ซึ่งเป็นหน่วยราชการท้องถิ่นนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว 
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                      ที่มา: Ministry of Electricity and Energy 

 นอกจากนี้ การประสานงานต่างๆในสหภาพเมียนมาร์นั้น APU มีการท าสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

คือ Star Sapphire Co., Ltd. (“Star Sapphire”) เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ APU ในการด าเนินการต่างๆ ในสหภาพเมียน

มาร์ ซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

ชื่อสัญญา สัญญาให้ค าปรึกษาและบริการ 
คู่สัญญา - APU (ผู้ว่าจ้าง) 

- Star Sapphire Co., Ltd. (ที่ปรึกษา) 
ระยะเวลาของสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยจะมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาของบันทึก

ความตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงพลังงานไฟฟ้า และ APU ลงวันที่  
27 สิงหาคม 2557  
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คู่สัญญาได้ยกเลิกสัญญาฉบับนี้แล้ว 

ขอบเขตการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ APU ในการด าเนินงานในสหภาพเมียนมาร์ เช่น เข้า
ร่วมประชุมทางธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ติดต่อและประสานงานกับ
ราชการ รัฐบาล หรือหน่วยงานของภาคเอกชนเป็นต้น 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  

   จากข้อมูลของ www.renewableenergy-asia.com ประเทศไทยอาศัยนโยบายเช่ือมโยงโครงข่ายไฟฟ้าใน
อาเซียนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในอาเซียนให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย ท าให้เกิดความร่วมมือในการ
ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน โดยมีแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการค้าขาย

http://www.renewableenergy-asia.com/
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ไฟฟ้าในกลุ่มอาเซียน ท าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ เช่น เสริมสร้างความม่ันคงเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และคุณภาพ
ของระบบไฟฟ้าไทยสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค เนื่องจากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์สามารถใช้
ทรัพยากรพลังงานในประเทศและภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยท าให้ลดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
พลังงานท าให้ราคาค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลง จากต้นทุนที่ต่ าลงทั้งหมดนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร 

  ประเทศไทยปัจจุบันได้ท าสัญญาซื้อไฟฟ้าจากลาว 7,000 เมกะวัตต์ จากพม่า 1,500 เมกะวัตต์ และจากจีน 
3,000 เมกะวัตต์ โดยไทยมีความตกลงกับประเทศต่างๆ อยู่สองกรอบความร่วมมือ ได้แก่ 

  1.  Regional Power Trade Coordination Committee (RPTCC) เป็นกรอบความร่วมมือ 
ประกอบด้วย 6 ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ได้แก่ ไทย จีนตอนใต้ พม่า ลาว 
เวียดนาม และ กัมพูชา วัตถุประสงค์ เพื่อประสานการซื้อขายไฟฟา้ในอนุภูมิภาค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าGrid Code 
2.  Head of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) เป็นกรอบความร่วมมือประกอบด้วย 
10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส ์วัตถุประสงค์ เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคเพื่อ
ใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

   ปัญหาที่ไทยอาจมีได้ในอนาคตได้แก่ความต้องการในพลังงานไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่ท าให้เกิดความต้องการพลังงานส าหรับครัวเรือนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในปี 2573 
อาจมีมากขึ้นถึงกว่า 50,000 เมกะวัตต์ ในขณะที่ก าลังผลิตสูงสุดขณะนั้น (ค านวณกรณีหากไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่) กลับลด
น้อยลงเหลือเพียง 17,000 เมกะวัตต์ และในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านที่เคยให้ไทยได้ซื้อไฟฟ้านั้นก็กลับมีความ
ต้องการไฟฟ้ามากขึ้น ADB ท านายความต้องการพลังงานของประเทศต่างๆในอาเซียนในปี 2578 ที่ท าให้เห็นว่าทุกประเทศ
ยกเว้นบรูไนล้วนต้องกลายเป็นผู้น าเข้าพลังงานทั้งสิ้น เม่ือทุกประเทศล้วนเป็นผู้น าเข้าสุทธิ ความหวังที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้า
จากประเทศเพื่อนบ้านย่อมเป็นปัญหา ในปี 2578 นั้นมีแต่ประเทศบรูไนเท่านั้นที่มีพลังงานพอใช้ในประเทศ ประเทศไทย
ต้องน าเข้าพลังงานมากถึงร้อยละ 80 ของความต้องการในเวลานั้น ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็ใช้หมดไปแล้วขณะเดียวกัน
อินโดนีเซียยังต้องน าพลังงานร้อยละ 25 ของความต้องการ ใกล้เคียงกับลาว ส่วนกัมพูชาต้องน าเข้าพลังงานร้อยละ 50 
มาเลเซียร้อยละ 55 ส่วนพม่าเองเม่ือมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก้าวหน้าไปมากก็จะยังต้องน าเข้าพลังงานมากถึงร้อยละ 72  
   ประเทศไทยปัจจุบันมีก าลังผลิตไฟฟ้าฟ้าสูงสุดที่ 26,500 เมกะวัตต์ โดยใช้ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันในการผลิตมากถึงร้อยละ 91.4 ใช้พลังงานจากน้ าร้อยละ 5.7 และใช้ชีวมวลส าหรับการผลิตในส่วนที่เหลือ ในอนาคต
ไทยยังต้องอาศัยการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน และถ่านหิน ในการผลิตไฟฟ้า แต่ทั้งหมดนี้นับวันจะมีราคาแพงขึ้น และ
ปริมาณที่คงมีอยู่ในโลกนับวันจะมีน้อยลง แนวทางหนึ่งที่ไทยควรพิจารณาได้แก่ การหันมาใช้พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะ
พลังงานจากชีวมวล จากขยะ ก๊าซชีวภาพ เป็นปัจจัยสร้างพลังงานที่ควรพิจารณาส่งเสริมให้มีการใช้มากขึ้น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า จากคลื่นในทะเล นอกจากนี้ เม่ือพลังงานนิวเคลียร์มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ปลอดภัยขึ้น ก็
อาจต้องน ามาพิจารณา 

               มาตรการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในครัวเรือน และใน
อุตสาหกรรมก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมการมองหาเทคโนโลยีลดการใช้พลังงาน จึงเป็นแนวทางที่ต้อง
ศึกษาและน ามาใช้อย่างจริงจัง การด าเนินงานท านองนี้จะช่วยท าให้ประเทศไทยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไทยปล่อย
ออกไปด้วย ท าให้นานาประเทศมองไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่สนใจต่อสภาวะแวดล้องของโลก (ที่มา: กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  
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    จากข้อมูลของ http://www.balanceenergythai.com ประชากรร้อยละ 30 ของภูมิภาคอาเซียนยังไม่มี
ไฟฟ้าใช้ แม้ว่าประชากรของอาเซียนมีรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน หรือร้อยละ 8.1 ของโลก แต่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพียงร้อยละ 3.5 ของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานและแนวโน้มความต้องการพลังงานเพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆของโลก ในขณะที่อาเซียนเองก็มีความพยายามเป็นส่วน
หนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framwork Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) 
เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีสประเทศสมาชิกอาเชียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรดา 190 
ประเทศ ต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง โดยแต่ละประเทศได้ส่ง Intended Nationally Determined 
Contribution (INDC) ซึ่งระบุแผนการและเป้าหมายการลด CO2 ภายในปี 2573 เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประเทศไทยต้ังเป้า
การลด CO2 ให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 โดยจะเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 พร้อม
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยจะลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงร้อยละ 30 
ภายในปี 2579 เม่ือเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2553 และประเทศพม่า ไม่ได้ระบุเป้าการลด CO2 แต่มีแผนเพิ่มสัดส่วนการ
ใช้พลังงานน้ าในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2573 ต้ังเป้าให้มีก าลังผลิตติดต้ังของพลังน้ า
อยู่ที่ 9,400 เมกะวัตต์ เน้นให้ชุมชนห่างไกลที่ระบบส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงน าพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง ออก
มาตรการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้เป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ  

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานประเทศเมียนมาร์ 

  รายงาน Power Sector Development in Myanmar โดย Asian Development Bank ฉบับ 460 เม่ือเดือน
ตุลาคม 2558 (“รายงานจาก ADB”) ได้อธิบายถึงแนวโน้มสถานการณ์พลังงานในสหภาพเมียนมาร์ ดังนี้  

การผลิตและก าลังการผลิต (Capacity and Generation)   

  ในระหว่างปี 2543-2557 ก าลังการผลิตติดต้ังของการผลิตไฟฟ้า (Installed Capacity) ในสหภาพเมียน
มาร์เพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า โดยมีก าลังการผลิตติดต้ังเท่ากับ 4,422 เมกะวัตต์ในปี 2557 และมีสัดส่วนของก าลังการผลิตติดต้ังของ
โรงไฟฟ้าพลังน้ า มากกว่า 2 ใน 3 ของก าลังการผลิตติดต้ังที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ก าลังการผลิตติดต้ังจะเพิ่ ม
สูงขึ้นมาก แต่ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้า (Available Capacity) นั้นยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีจ านวนเพียง 1,655 เมกะวัตต์
ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของก าลังการผลิตติดต้ังของการผลิตไฟฟ้าในปีเดียวกัน ทั้งนี้  เป็นผลมาจากการหยุดซ่อม
บ ารุงตามก าหนดการและข้อจ ากัดด้านความพร้อมของน้ าที่กักเก็บเพื่อใช้ในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ า โดยในช่วงฤดู
แล้ง ความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 1,560 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของก าลังการผลิตติดต้ังของการผลิต
ไฟฟ้า 

  ในด้านการผลิตไฟฟ้านั้น พบว่าการผลิตไฟฟ้าในสหภาพเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างปี 2543/2544 ซึ่งมีจ านวน 5,100 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง กับปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าในระหว่างปี 2556/2557 ซึ่งมีจ านวน 12,200 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง หากพิจารณาโดยเฉลี่ย อาจกล่าวได้ว่าปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์เพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ  6.4 ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ท าการผลิตไฟฟ้า พบว่าสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ าคิดเป็นร้อยละ 72 ของความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศพม่าในระหว่างปี 2556/2557 โดยส่วนที่เหลือนั้นมาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงจากแก๊สและถ่านหินคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23 และร้อยละ 5 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศพม่าในช่วงเวลาดังกล่าว  ตามล าดับ ทั้งนี้ 
สัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ าในปี 2556/2557 นั้นจัดว่าเพิ่มสูงขึ้นมากจากที่เคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 37 ในระหว่างปี 
2543/2544 

http://www.balanceenergythai.com/
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ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด   

  ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2552-2557 ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วง
ดังกล่าวโดยในปี 2555 - 2557 ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 1,790 เมกะวัตต์ 2,001.3  เมกะวัตต์  และ 2,400    เม
กะวัตต์ ตามล าดับ ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสูงกว่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้าของระบบ รวมถึง
การขาดเสถียรภาพของการควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้า (Frequency Control) และการเกิดไฟฟ้าดับหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื่อง (Load Shedding) นั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ า  โดยในบางพื้นที่เคยเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง (Blackouts) 
ติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 12-16 ช่ัวโมง 

  รายงานจาก ADB ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP)  ของ
สหภาพเมียนมาร์ระบุว่า ในปี 2553-2554 การใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 42 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 36 และร้อยละ 
20 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ตามล าดับ การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ดังกล่าว ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ต่อปี รองลงมาได้แก่ ภาคพาณิชยกรรม และภาคการขนส่ง ซึ่งมีอัตราการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี และร้อยละ 2.3 ต่อปี ตามล าดับ 

การจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า 

  รายงานจาก ADB ได้ระบุว่า การจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้นยังคงจัดเป็นงานที่มีความส าคัญ
ในล าดับต้นๆของกระทรวงไฟฟ้า ของสหภาพเมียนมาร์ โดยได้ให้ความส าคัญกับการส ารวจพลังงานน้ า ซึ่งในช่วง 50 ปีที่
ผ่านมานั้น ได้มีการส ารวจและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานน้ า จนท าให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ ากลายเป็นแหล่งของ
พลังงานไฟฟ้าหลักของประเทศ  โดยกระทรวงพลังงานไฟฟ้าได้ระบุถึงท าเลที่มีศักยภาพส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ าถึง 302 ท าเล ซึ่งมีก าลังการผลิตรวม 46,331 เมกะวัตต์ โดยประมาณ 40,000 เมกะวัตต์ เป็นแหล่งที่ใกล้กับพรมแดนที่
ติดต่อกับประเทศไทย และจีน ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาก าลังการผลิตและส่งออก  

  นอกจากนี้ สหภาพเมียนมาร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานทางเลือก เช่น ก๊าซชีวภาพ  พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยได้มีการติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ ที่ก าลังการผลิตต่างๆ ได้แก่ 5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์ และ25 กิโลวัตต์ รวมทั้งส้ิน 185 แห่ง ทั่ว
ประเทศ  และติดตั้งระบบแปรรูปก๊าซชีวมวลจากเศษไม้ (Biomass) ที่ก าลังการผลิต 30 กิโลวัตต์ และ50 
กิโลวัตต์ ในเขตชนบทของประเทศ รวมทั้งติดตั้งเพื่อการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับการจัดหาแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมนั้น ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น  

ระบบส่งไฟฟ้า 

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบันระบบส่งไฟฟ้าในสหภาพ
เมียนมาร์เป็นลักษณะผูกขาด โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่สายส่งของ MEPE ซึ่งจะถูกส่งไปให้บริษัทผู้จ าหน่าย
ไฟฟ้าคือ Yangon City Electricity Supply Board (YESB) และ Electric Supply Enterprise (ESE) ซึ่ง YESB จะขายไฟให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง และ ESE จะขายให้ผู้ใช้ไฟในเมืองอื่นๆต่อไป สายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีแรงดัน 230 kV 132 kV 
และ 66 kV ในปี พ.ศ. 2555 ความยาวสายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีความยาวรวมทั้งสิ้น 9,000 กิโลเมตร (ความยาว 10,057 
กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2556) (ที่มา: Ministry of Electric Power, Myanmar) 
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  ตามข้อมูลจาก ADB ปัจจุบัน ADB ก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ จ านวน 420 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ส าหรับการก่อสร้างสายส่ง 230 kV ใหม่ 3 เส้นทางและสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่มเติมอีก 5 
สถานี ขนาดรวม 700 MVA ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ภายในปลายปี 2561 ส าหรับสายส่ง 230 kV และสถานีไฟฟ้าย่อย 
ที่จะสร้างใหม่นี้จะท าให้พื่นที่ในรัฐมอญและตะนาวศรี สามารถที่จะได้รับไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักของประเทศ อันจะ
น ามาซึ่งความสามารถในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  

แผนในอนาคต 

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า จากสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าที่
มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ ท าให้สหภาพเมียนมาร์ต้องเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้า โดยรายงานจาก ADB ได้ระบุว่าสหภาพ
เมียนมาร์มีโครงการพัฒนาพลังน้ าอีก 20 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีจีนและญ่ีปุ่นเข้ามาลงทุน และมีความพยายามลด
การพึ่งพาพลังงานน้ า โดยหันไปลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ ซึ่งในช่วงปี 2558-2559 มีแผนจะเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติอีก 2,500 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมีแผนเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอีก 300 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ สหภาพเมียน
มาร์มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนจ านวนมาก แต่ขาดเงินลงทุนและขาดการสนับสนุนในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา  สหภาพ
เมียนมาร์มีแผนจะปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า ด้วยการสร้างและติดต้ังสายส่งแรงดัน 500 kV ซึ่งจะเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าที่ต้ังอยู่
ทางเหนือของประเทศกับศูนย์กลางระบบไฟฟ้าในภาคใต้  ซึ่งโครงการต่างๆของสหภาพเมียนมาร์นั้นมีการสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างกว้างขวาง 

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย 

  สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของไทยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งอ้างอิงจากรายงาน “สถานการณ์การใช้
น้ ามันและไฟฟ้าของไทยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559”  จัดท าโดย ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

  ในช่วง  8 เ ดือนแรกของปี  2559 ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจ านวน 134,489  
กิกะวัตต์ช่ัวโมง ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.67 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา 
ยกเว้นภาคเกษตรกรรม 

การใช้ไฟฟ้า  

  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าจ านวน 122,687 กิกะวัตต์ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.53 จากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของภาคครัวเรือนร้อยละ 8.77 ภาคส่วนอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ ภาค
ธุรกิจ กิจการขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.68 ร้อยละ 6.45 และ ร้อยละ 3.10 ตามล าดับ ยกเว้นภาค
เกษตรกรรมจากความต้องการใช้สูบน้ าเพื่อการเกษตรที่ปรับลดลงมากถึงร้อยละ 30.24 

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด:  

  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ ในระบบของ กฟผ. เกิดขึ้นเม่ือวัน
พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.28 น. อยู่ที่ระดับ 29,619 เมกะวัตต์ สูงกว่าพลังไฟฟ้าสูงสุดของ ปี 2558 ซึ่งเกิดเม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 14.02 น. อยู่ที่ระดับ 27,346 เมกะวัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 จากอากาศที่ร้อน
มากกว่าปกติในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2559 

  ส าหรับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตนั้น ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (“PDP 2015”) ได้มีการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศขึ้น โดยพิจารณา
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ถึงประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ในปี 2557 - 2579 ซึ่งจัดท าและประมาณการโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี  โดยพิจารณาอัตราการเพิ่มของ
ประชากรเฉลี่ยที่ร้อยละ 0.03 ต่อปี และแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์
พลังงาน (EEDP) จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้า ณ ปี 2579 ลดลงเหลือ 89,672 ล้านหน่วย นอกจากนี้ตามกรอบของแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ส าหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 จะท าให้มีก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนเข้าระบบจ านวน 19,634.4 เมกะวัตต์ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มตามศักยภาพในแต่
ละพื้นที่ โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม  
แสงอาทิตย์ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริมพลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ 
ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงปี  
2557 – 2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี โดยในปี 2579 ค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิ (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 326,119 
ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามล าดับ 

ภาวะการแข่งขัน 

  โดยทั่วไปการจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนในสหภาพเมียนมาร์จะต้องผ่านการเจรจาตกลงระหว่างผู้ผลิต
ไฟฟ้ากับภาครัฐ โดยภาคเอกชนสามารถยื่นข้อเสนอไปยังภาครัฐได้โดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานของ VDB Loi ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้แสดงว่า ในปี 2559 รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์มี
การจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนถึงอย่างน้อย 5 ราย ดังต่อไปนี้ 
ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ปริมาณไฟฟ้า (MW) ที่ตั้งโครงการ ระบบผลิตไฟฟ้า 
Myingyan Sembcorp (Singapore)-80% 

MMID Utilities (Myanmar)-20% 
225 Mandalay Combined Cycle  

Gas Turbines 
Minbu Green Earth Power (Thailand) 300 Magway Solar 

Meiktila ACO 300 Mandalay Solar 
Kanbauk Andaman Power & Utility (Thailand) 

(Myanmar UPA, “MUPA”) (Thailand) 
200 Dawei Combined Cycle  

Gas Turbines 
Thaketa UREC Energy (China) 485 Yangon Combined Cycle  

Gas Turbines 
ที่มา: VDB Loi 

  นอกจากนี้ ข้อมูลจากรายงานฉบับเดียวกันยังได้ระบุว่า ในอดีต คือ ช่วงระหว่างปี 2554-2556 นั้น การท า
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนกับสหภาพเมียนมาร์ จะต้องมีการร่างรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ เพื่อเจรจากับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง คือ MEPE เป็นรายกรณีไป ซึ่งการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อสรุปส าหรับการท าสัญญาดังกล่าวนั้น ใช้เวลาค่อนข้างนาน และ
ไม่มีรูปแบบมาตรฐาน โดยภาคเอกชนที่ได้เข้าท าสัญญากับ MEPE ในช่วงดังกล่าว เช่น Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. 
เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซที่เมือง Ahlone ในเขตย่างกุ้ง และ UPP & Zeya & Associates เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมือง 
Thaketa ในเขตย่างกุ้ง เป็นต้น   

  ในช่วงกลางปี 2557 World Bank ได้เสนอร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับหนึ่งเพื่อประกอบการจัดซื้อไฟฟ้า
ในโครงการ  Myingyan โดยมีข้อเสนอหลายประการที่อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ส าหรับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นๆ อย่างไรก็ดี 
ภายหลังการด าเนินการดังกล่าว รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ก็ยังไม่ได้ประกาศให้ร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เสนอโดย World 
Bank เป็นร่างสัญญาฉบับมาตรฐาน ทั้งนี้ จากการที่ VDB Loi ได้มีโอกาสพิจารณาร่างสัญญาฉบับต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคม
ปี 2559 นั้น เห็นว่าร่างสัญญาของโครงการในช่วงดังกล่าวมีส่วนที่เหมือนกันในหลายด้าน จึงมีความเป็นไปได้ที่ MEPE จะ
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ก าหนดรูปแบบของสัญญามาตราฐานขึ้นมาเองในอนาคต อย่างไรก็ดี ร่างสัญญาดังกล่าวยังมีข้อแตกต่างที่มีนัยส าคัญอยู่
หลายประเด็น ซึ่งในอนาคต ประเด็นดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และผู้ให้สินเช่ือแก่โครงการ 
(Lenders) จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่อไป 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 6-20 MW ของ APU ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของ APU นั้น APU ได้ท าสัญญาเช่า

เครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก Aggreko International Project Limited (“AGGREKO”) โดยมีสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อสัญญา สัญญาเช่าเครื่องจักรเพ่ือผลิตไฟฟ้าช่ัวคราวก าลังการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental Agreement for 
Generation of 20 MW of Installed Capacity at 11 kV-50 Hz) 

คู่สัญญา - Aggreko International Project Limited (“AGGREKO”)* : ผู้ให้เช่า 
- APU : ผู้เช่า 

วันท่ีลงนาม 24 มิถุนายน 2557 
ข้อสัญญาท่ีส าคัญ - ผู้เช่าจะเช่าเครื่องก าเนิดพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติก าลังการผลิต 6 เมกะวัตต์ (เพ่ิมขึ้นได้สูงสุด 20 เม

กะวัตต์) จาก  AGGREKO โดยระยะเวลาการเช่าเครื่องจักรมีอายุ 104 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันเริ่ม COD 
- ผู้เช่าจะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องจักรล่วงหน้า (Advance Payment) 13 สัปดาห์ ซึ่งเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

588,370 เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ AGGREKO 
- ผู้เช่าจะต้องเสียค่าเช่าเครื่องจักรโดยรวมภาษี ณ ที่จ่าย 3.5% ในอัตราคงที่จ านวน 46,910 ดอลลาร์ ต่อ

สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD จนหมดอายุสัญญา 
- AGGREKO จะจัดพนักงานเพ่ือด าเนินการให้เครื่องจักรสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ก าหนด 
- ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 
- AGGREKO จะต้องรับประกันว่าเครื่องจักรสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่ก าหนด 
- ในกรณีที่เครื่องจักรที่เช่าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้เช่าได้ AGGREKO จะต้องเสียค่าปรับใน

กรณีต่างๆ ดังนี้ 
 กรณีที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 3 ช่ัวโมง ถึง 3 วัน  AGGREKO จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้เช่า

ซึ่งคิดจากจ านวนวันที่ไม่สามารถให้บริการได้ x ค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้  AGGREKO 
 กรณีที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3 วัน AGGREKO จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้เช่า ซึ่งคิดจาก 

1.2 x จ านวนวันที่ไม่สามารถให้บริการได้ x ค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้ AGGREKO 
การสิ้นสุดของสัญญา - ผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสัญญา 

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย 
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกระท าที่ละเมิดสัญญาที่ตกลงกันไว้ และไม่มีการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนจากอีกฝ่าย 

นอกจากนี้ ในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของ APU นั้น วัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 89.05 และร้อยละ 81.99 ของค่ารับประกันการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าของ  APU ในปี 2558 และในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2559 ตามล าดับ  ทั้งนี้ ตามสัญญา  ระหว่าง APU และ TRG นั้น TRG จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนก๊าซ

ธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้เช่าใช้จะต้องไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ซึ่ง

ปริมาณก๊าซดังกล่าวเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า โดยหาก APU ใช้ก๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด APU จะต้องรับภาระ

ต้นทุนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติในอัตราที่ TRG ช าระให้แก่ MEPE ทั้งนี้ ในปี 2558 จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2559 นั้น 

APU ไม่มีการใช้ก๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก าหนดดังกล่าว 
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ในด้านก าลังการผลิตนั้น นับต้ังแต่เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะเม่ือ 17 มิถุนายน 2558 APU มีอัตราการใช้

ก าลังการผลิตเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของก าลังการผลิตทั้งหมด โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น มีการบ ารุงรักษาอยู่

อย่างสม่ าเสมอ ตามตารางการบ ารุงรักษาซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

APU มีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, “MONREC”) ซึ่งที่ผ่านมา APU ไม่มี

การท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทฯ และ DML โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อ

ขาย และในอนาคตอาจขยายสู่โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่ซื้อที่ดิน  ซึ่งจะท าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย 

1.1 ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์  เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว ต้ังอยู่ที่ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่รวม 

135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็นแปลงย่อยจ านวน 5 แปลงเพื่อแบ่งขาย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 1 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ 8,460 ตารางวา 

1.2 ที่ดินโครงการพังงา   เป็นที่ ดินเปล่ารอการพัฒนา จ านวน 5 แปลง ต้ังอยู่ที่ต าบล โคกกลอย อ าเภอ 

ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา มีเนื้อที่รวม 18 ไร่ 3 งาน 77.6 ตารางวา โดยบริษัทฯ มีความต้ังใจที่จะน าที่ดินดังกล่าว

มาพัฒนาและแบ่งขายเป็นแปลงต่อไป ณ ปัจจุบัน การด าเนินการเพื่อพัฒนาที่ดินยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้

เริ่มเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ 

2. โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผู้ด าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง 5 ช้ัน จ านวน
ห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 17 ยูนิต รอ
โอน 2 ยูนิต และคงเหลือ 21 ยูนิต 

การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่มีก าลังซื้อสูง 

และมีความต้องการบ้านหลังที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทต้ังอยู่ โดยบริษัทฯและ DML มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ 
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และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ DML ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี 

จ ากัด (“J&P”) เพื่อท าหน้าเป็นตัวแทนบริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วย

บริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ J&P เป็นบริษัทท่ีมีความรู้ความช านาญใน

การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นที่และสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของทีมขายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

ชื่อสัญญา สัญญาว่าจ้างตัวแทนบริหารงานขาย 
คู่สัญญา - DML : ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการ 

- J&P : ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนขาย 
วันท่ีลงนาม 1 มีนาคม 2559 
ข้อสัญญาท่ีส าคัญ - ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้บริหารงานขาย การโอนกรรมสิทธิ์ และการท าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับการขายอาคารชุดทั้งหมด ภายใต้ ช่ือโครงการ The Pino Khaoyai โดยมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้ 
-  จัดพนักงานขายประจ าหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง 
- มีหน้าที่บริหารงานขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการขาย 
- วางแผนงานและส่งเสริมพนักงานขายให้ท าการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เป็นผู้ประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการท าสัญญาจองสิทธิและสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมทั้งด าเนิน

เรื่องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิห้องชุด 
- ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าคอมมิชช่ันจากการขายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขาย 

ระยะเวลาของสัญญา 1 มีนาคม 2560 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อสัญญา สัญญาว่าจ้างบริหารจัดการอาคารชุด The Pino Khaoyai 
คู่สัญญา - DML : ผู้ว่าจ้าง 

- J&P : ผู้รับจ้าง  
วันท่ีลงนาม 20 กรกฎาคม 2558 
ข้อสัญญาท่ีส าคัญ ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารจัดการอาคารชุดรวมทั้งทรัพย์ส่วนกลางของอาคาร The 

Pino Khaoyai ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารายอื่นซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้รับจ้างและ /
หรือ ลูกจ้างในอาคารชุดของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระยะเวลาของสัญญา 20 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 

  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังรออยู่ข้างหน้า อาทิ แนวโน้มต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่ปรับตัว

สูงขึ้นในปี 2559 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการด าเนินกลยุทธ์การตลาดที่

จะสามารถคงระดับราคาขายที่อยู่อาศัย หรือพยุงให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ 

ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน (ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับ

ขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน)  
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 อย่างไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการใหม่ๆกันอย่างมาก มีส่วนในการผลักดันราคาที่ดินและต้นทุนการประกอบธุรกิจ

ให้เร่งตัวขึ้น และผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้อ านาจการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง 

ขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเช่ือทั้งที่ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

ผู้บริโภค เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ยังมีอีก

หลายประเด็นที่น่ากังวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ และปัญหาหนี้ภาค

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

  ทั้งนี้ จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 มีแนวโน้มลดลงจาก ณ สิ้นปี 

2558 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐหนุนให้สถานการณ์การตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวในระยะสั้น รวมถึงผู้ประกอบการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างรอ

ขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 น่าจะมี 150,000-160,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 4-10 เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 

แม้จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายมีแนวโน้มลดลง แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ก าลังซื้อยังอ่อนแรง 

ประกอบกับมาตรการภาครัฐได้ดูดซับความต้องการจากตลาดซื้อที่อยู่อาศัยไปแล้วส่วนหนึ่ง น่าจะส่งผลให้ความสามารถใน

การระบายที่อยู่อาศัยรอขายในปี 2559 ใกล้เคียงกับในปี 2558 

 จากรายงานแนวโน้มธุรกิจ (ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม) ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเม่ือเดือนมกราคม 2560 ระบุว่าส าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าใน

ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงล่าง ผู้ประกอบการประเมินว่าก าลังซื้อของลูกค้าระดับกลางถึงล่าง

ยังไม่เข้มแข็ง ท าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังมีส่วนท าให้สถานะการเงินของลูกค้าในกลุ่มนี้ด้อยลง ขณะเดียวกัน

สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับอัตราการปฏิเสธสินเช่ือเพิ่มขึ้น โดยบาง

รายเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 – 40 ของจ านวนลูกค้าขอสินเช่ือที่อยู่อาศัยทั้งหมด อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเห็นว่าตลาดบ้านเด่ียว

และคอนโดมิเนียม ระดับบนยังเติบโตได้ ทั้งนี้ การชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีสต็อก

ส่วนเกินที่ค้างอยู่เป็นจ านวนมากทั้งคอนโดมิเนียมในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ และในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ 

ขอนแก่น ภูเก็ต และ ชลบุรี 

 แม้ว่าผู้ประกอบการคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเล็กน้อยจากการเปิดตัวโครงการใหม่หลัง

เลื่อนออกไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 กิจกรรมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น ยังไม่ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นชัดเจนนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนน่าจะทรงตัวต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัว

ของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังเป็นลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น อีกทั้งก าลังการผลิตในหลายธุรกิจยัง

เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เช่ือม่ันว่าการลงทุนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจในระยะต่อไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเริ่ม

กลับมาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ และมีการเปิดตัวโครงการใหม่หลังเลื่อนออกไป ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ

ปี 2559 อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเห็นว่าภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงโดยเฉพาะในตลาดกลางถึงล่าง ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ฉุดรั้ง

ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย จึงระมัดระวังในการท าธุรกิจเพิ่มขึ้น เน้นศึกษาเจาะลึกรายพื้นที่  ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์

ก่อนจะพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และท าการตลาดมากขึ้น นอกจากนี้  ผู้ประกอบการรายใหญ่

หลายรายได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ หันมาท าตลาดระดับบนมากขึ้นจากเดิมที่เน้นลูกค้าตลาด

กลางถึงล่าง และขยายธุรกิจไปในกลุ่มโรงแรมและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ในขณะที่  ผู้ประกอบการหลายราย
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โดยเฉพาะในภูมิภาคมีแผนจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วและลดความ

เสี่ยงในการทิ้งโอนเพราะลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง รวมทั้งสร้างตามยอดจองมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด

อุปทานส่วนเกิน ส าหรับภาคก่อสร้างในภูมิภาค ผู้รับเหมาและธุรกิจวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นคาดว่าธุรกิจ จะได้รับแรงส่ง

เพิ่มขึ้นจากการประมูลโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง และกิจกรรมจากงบโครงการพัฒนาภูมิภาค  18 กลุ่ม

จังหวัด (โครงการพัฒนาภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด วงเงิน 1 แสนล้านบาท) 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ส าหรับแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากก าลังซื้อที่

ลดลงจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือน ประกอบกับ สถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเช่ือ ส่งผลให้อัตราการ

ปฏิเสธสินเช่ือ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ ในระดับสูง การจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในกลุ่มผู้รับเหมาลดลงตามการก่อสร้าง

ภาคเอกชนและโครงการของภาครัฐ แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมลดลงเล็กน้อย โดยตลาดที่อยู่อาศัยบางส่วน

และการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างยังคงชะลอตัวจากก าลังซื้อและภาระหนี้สินภาคครัวเรือน 

        จากรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤศจิการยน 2559 ตามการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท า

ให้การใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น กอปรกับรายได้ภาคเกษตรและรายได้ภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนความ

เช่ือม่ันผู้บริโภคท่ีปรับตัวดีขึ้น ช่วยจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนสัญญาณฟื้นตัวและ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี  

  กา รล งทุ นภ า ค เ อกชน เริ่ ม มีสัญญาณการฟื้ น ตัว  โ ดย ดัชนี กา รลงทุนภ า ค เ อกชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ตามภาคการ

ก่อสร้างเป็นส าคัญ สะท้อนจากพื่นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลขยายตัวจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ

จังหวัดหลักทั้งนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ที่ยังขยายตัว 

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขาใหญ่โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ คอลลิเออร์ส 

อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ระบุว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่นั้น ในปี 2559 ที่ผ่านมาชะลอตัวอย่าง

มาก จากผลกระทบจากเรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดินจากภาครัฐ เป็นผลให้ผู้ประกอบการชะงักการสร้างและผู้ซื้อ

ชะลอการซื้อเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ์ปลอมหรืออยู่ในพื้นที่ของทางราชการ บ้านพักตากอากาศแนวราบแทบ

จะไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลย ส าหรับโครงการที่เปิดขายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนเขาใหญ่ – วังน้ า

เขียว อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ และโครงการรถไฟความเร็วสูง ก็เช่ือว่าจะท าให้ตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง  

  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ 

  ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคใต้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปี  2559 ยังซบเซาตามความ

ต้องการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงลดลง แม้จะจัดรายการส่งเสริมกา รขาย แต่ไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้

เท่าที่ควร โดยมีผู้เข้าชมโครงการเรื่อยๆ แต่ยังไม่ตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-ล่าง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
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ตัว และ ภาระหนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการซื้อ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความ

ระมัดระวังในการพิจารณาสินเช่ือ โดยอัตราปฏิเสธการให้สินเช่ือเพิ่มขึ้นมากเกือบเท่าตัว รวมทั้งสต็อกเหลือขาย  ยังเกิน

ความต้องการ ส่งผลให้โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นเน้นสร้างตามยอดจอง โดยเฉพาะบ้านเด่ียว ส่วนอาคารชุด  ชะลอการ

ก่อสร้าง รวมทั้งชะลอซื้อที่ดิน อย่างไรก็ตาม โครงการอาคารพาณิชย์ที่มีท าเลติดถนนสายหลัก ราคาไม่สูงมากตลอดจน

อาคารชุดและบ้านแนวราบท่ีมีกลุ่มลูกค้าตลาดบน โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพแพทย์และธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่

มีศักยภาพ ยังมีความต้องการต่อเนื่อง แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางดี

ขึ้น ประกอบกับการท าการตลาดเชิงรุก รวมทั้งหากภาครัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถช่วย

กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัย และคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะกลับมา

ขยายตัวภายใน 3-5 ปี เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น รวมทั้งค่าเช่าบ้านสูง ท าให้ลูกค้าหันมาซื้อ

บ้านแทนการเช่าบ้านมากขึ้น   

  จากรายงานภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม 6 เดือนข้างหน้า ภาพรวม

ของภาวะอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ปรับตัวดีขึ้น จากก าลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นจากยางพาราที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้สินและความเข้มงวดในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการเงิน ยังเป็นปัจจัยลบส าคัญที่ส่งผล

กระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภคและความเช่ือม่ันในการลงทุนของผู้ประกอบการ ท าให้ในไตรมาส 4 นี้ สัญญาณการฟื้น

ตัวของภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ก็ตาม แนวโน้มในอีก 6 เ ดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการภาค

อสังหาริมทรัพย์มีความเช่ือม่ันเพิ่มขึ้น ตามอัตราก าลังซื้อที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ประกอบกับผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับ

การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ภาวะหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินและจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาดที่เกินความ

ต้องการ ภาวะการแข่งขันที่สูงและกฎหมายผังเมืองใหม่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ  ในภาพรวม

จ านวนโครงการใหม่ลดลงส่งผลให้จ านวนคงเหลือในตลาดลดลงเช่นกัน แต่หากเทียบกับความต้องการซื้อ จ านวนที่อยู่

อาศัยในภาคใต้ยังเกินความต้องการ นอกจากนี้โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มากประกอบกับข่าวการปรับอัตราภาษีที่ดินใหม่ 

โดยที่ดินว่างเปล่าจะมีอัตราภาษีสูงขึ้น ท าให้ผู้ประกบการชะลอการลงทุนในที่ดิน  

  ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเช่ือม่ันเพิ่มขึ้น ตามก าลังซื้อที่มี

แนวโน้มฟื้นตัว จากราคาสินค้าเกษตรส าคัญที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยางพาราและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะฝั่งอ่าว

ไทยและอันดามัน จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดีขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการ

วิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ภาระหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินและจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาดที่เกินความ

ต้องการ ยังเป็นปัจจัยลบท่ีส าคัญต่อการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะด้าน

ราคา จะท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้มากขึ้น รวมทั้งกฎหมายผังเมืองใหม่ที่ผู้ประกอบการมี

ความเห็นว่าหากเน้นพื่นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะท าให้พื่นที่ท่ีจะน ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง และ

ส่งผลให้ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้น  
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ภาวะการแข่งขัน 

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2813) เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2560 ได้ระบุว่าจาก
ภาวะชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่น า
โครงการที่อยู่อาศัยคงค้างกลับมาท าการตลาดใหม่ ในขณะเดียวกันก็ชะลอเปิดตัวที่อยู่อาศัยเปิ ดขายใหม่ สถานการณ์
ดังกล่าวน่าจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวสู่สมดุลระหว่างจ านวนและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังต้องรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์จึงยังคงวางแผนเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในระยะ
ต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2560 น่าจะมีจ านวน 107,000-
109,000 หน่วย ขยายตัวร้อยละ 5-7 เม่ือเทียบกับปี 2559 

ทั้งนี้ ปี 2560 เป็นปีท่ีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังเผชิญความท้าทายในการขายโครงการที่อยู่
อาศัย โดยอัตราดอกเบี้ยในปี 2560 ที่คาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยังสะท้อนถึงข้อจ ากัดด้านความสามารถใน
การเข้าถึงสินเช่ือที่อยู่อาศัยรวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่ก าลังผ่อนช าระสินเช่ือที่อยู่อาศัย อีก
ทั้งผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมช่ันใหม่ๆ จากที่แต่เดิมนิยมร่วมมือกับสถาบัน
การเงิน น าเสนอโปรโมช่ันด้านอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ า หรืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในช่วงเวลาจ ากัด สถานการณ์
ดังกล่าว เป็นปัจจัยกดดันการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดยคาดว่า น่าจะส่งผลให้จ านวนที่อยู่อาศัยคงค้าง ณ สิ้นปี 
2560 ขยายตัวร้อยละ 4-8 เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2559 

โดยในปี 2560 ที่แนวโน้มการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น ในภาวะที่มีความท้า
ทายจากก าลังซื้อของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่อาจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนักส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่ และกลุ่มทุนรายใหญ่ ใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับจ้างบริหารโครงการที่อ ยู่
อาศัย การพัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อกระจายการสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ค่ารับจ้างบริหาร
โครงการ ค่าเช่าพื้นที่ เป็นต้น ส าหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายกลางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยการร่วมทุนเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการชาวต่างชาติ 

 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

     การจัดซื้อที่ดิน 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ  โดยฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายก าหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่สนใจและท าการศึกษาท าเลที่ต้ังของ
โครงการที่เหมาะสม อาทิ แนวทางเส้นทางรถไฟ แนวเขตผังเมือง เส้นทางคมนาคม ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ 
และความเป็นไปได้ในการลงทุน เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินโครงการ ส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะท างานควบคู่กับฝ่ายบริหารโดยจะท าการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่อาศัยรวมถึงรายละเอียดคู่แข่งในท าเลที่ต้ังที่ฝ่ายบริหารก าหนดมาเพื่อให้ทราบถึงศักยภาพใน
การขายของโครงการ ความต้องการและก าลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และน าข้อมูลส่งให้ฝ่ายการตลาดเพื่อก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป  

  เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว  ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อที่ดิน  โดยบริษัทฯ จะซื้อที่ดินเอง หรืออาจจะเป็นการซื้อผ่าน
นายหน้าซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทฯ โดยค านึงถึงต้นทุนค่าที่ดินถือซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
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ของต้นทุนโครงการ และบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ได้
ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อที่ดิน จากการที่บริษัทฯ มีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ท าเลที่ต้ัง และการ
จัดซื้อที่ดินอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทฯ ม่ันใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดต้ังว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

      การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

  ลูกค้าที่ซื้อที่ดินที่พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง 
ส าหรับในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ในอนาคตนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสรรหา และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และความสามารถ ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ 
เป็นผู้ก าหนด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  การพัฒนาที่ดินเพื่อขายของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ เดอะ พีโน่ เขา
ใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยนั้น ได้มีการออกแบบให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งได้ออกแบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศผ่าน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“INF”) โดยในปี 
2558 INF ได้ด าเนินการซื้อซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม หรือ “Mozer” จากบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ ากัด เป็น
จ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท ซอฟต์แวร์ดังกล่าว สามารถให้บริการในด้านระบบการสื่อสาร และจัดเ ก็บข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยี Mobile Trunk radio ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ โดยสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งสื่อสารได้ด้วยเสียง และแปลงข้อมูลมาจัดเก็บได้ ในลักษณะ Chat Talk Free call  ทั้งนี้ การให้บริการสามารถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับตามความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มองค์กร ที่ต้องการความปลอดภัยของ
ข้อมูลอย่างสูง รวมถึงต้องการให้มีการควบคุมและการตรวจสอบในการสื่อสารขององค์กร   

 
ผลิตภัณฑ์ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมบน Platform Mozer 
 

INF ได้ด าเนินการจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์ Mozer ไปแล้วใน 10 ประเทศ คุณสมบัติ
เบื้องต้นของ Platform Mozer มีดังต่อไปนี้ 
- Push to talk Platform หรือ ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล เป็นระบบวิทยุสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีข้อจ ากัด

เรื่องระยะทาง โดยสามารถเช่ือมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
เนื่องจากใช้ Data package น้อย เหมาะกับองค์กรที่มีหน่วยงานที่ต้องมีการสื่อสารภาคสนาม หรือ ต้องการใช้
เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลทดแทนระบบวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อก  

- สื่อสารข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย ในรูปแบบรหัสด้วยมาตรฐาน TLS SSL ที่มีความปลอดภัยสูง 
และมี Feature พิเศษส าหรับการส่งข้อความส าคัญที่ต้องการรักษาความลับ โดยสามารถตรวจสอบการ Capture 
หน้าจอที่เป็นความลับขององค์กร  
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- ควบคุมผู้ใช้งานด้วยระบบการจัดการผู้ใช้งาน การจัดกลุ่ม และการก าหนดสิทธิ ตามโครงสร้างขององค์กร บริหาร
จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรต้องการ เช่นรูปแบบภาพ เสียง พร้อมกับระบุพิกัด 
Location ของข้อมูล เป็นต้น 

- ระบบ Mozer Mobile Voice over ip หรือ Free security call ท าให้การโทรผ่าน Data Package มีความคมชัดกว่า Free 
Application ทั่วไปและสามารถเช่ือมต่อกับระบบ Voice over ip หรือ IP Phone ขององค์กรได้  

- ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพเสียงผ่าน Mobile ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ต้องการถ่ายทอดสัญญาณ
วีดีโอจากหน้างานเข้า Cloud ขององค์กร และสามารถเรียกใช้ จัดเก็บ ค้นหา ได้อย่างสมบูรณ์ ท าให้การบริหาร
จัดการข้อมูลมัลติมีเดียขององค์กรท าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 

- ระบบ Mobile tracking ที่ใช้ Smartphone มาทดแทน GPS ส าหรับติดตามการท างานระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงการ
จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการระบุพิกัด Location เพื่อน ามาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรต้องการ  

- ระบบควบคุม Dispatcher ส าหรับศูนย์ควบคุมสั่งการการสื่อสารที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูงในการสั่งงานและ
ประสานงานส าหรับหน่วยงานด้านความม่ันคง  

- สามารถปรับรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมตรงกับลักษณะการท างานขององค์กร ด้วย Platform ที่องค์กรมีอยู่แล้ว  
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การตลาดและการแข่งขัน 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งความต้องการประสานงานกับ
พนักงานจ านวนมาก โดยต้องการให้ข้อมูลที่สื่อสารนั้นมีความปลอดภัย สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ ในด้านการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภัณฑ์หรือบริการนั้น INF มีทีมงานฝ่าย [การตลาด] ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการตลาดและการขาย โดย
ทีมงานฝ่าย [การตลาด] จะต้องศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ลักษณะการใช้งานจริง ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน ามา
ออกแบบลักษณะของบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด           

ส าหรับแผนการตลาดในประเทศ ส าหรับปี 2560 INF จะมุ่งเน้นสร้างความแข็งแรงของฐานลูกค้าในประเทศ โดย 
ร่วมมือกับ Partner ในธุรกิจด้านสารสนเทศและผู้ผลิต Hardware และ Software ต่างๆ เพื่อน าผลิตภัณฑ์ Mozer ของ บริษัท
ไปให้บริการในภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับจะเน้นเปิดเจรจาท าธุรกิจร่วมกันกับ Partner ควบคู่กันไป  
            ส าหรับในต่างประเทศ บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและด าเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ Mozer ไปแล้ว
ในประเทศ ลาว กัมพูชา เมียนม่าร์ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และฟิลิปปินส์ และในปี 2560 บริษัทมี
แผนจะขยายไปยังประเทศอื่นๆที่มีโอกาสและมีความต้องการผลิตภัณฑ์ Mozer 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 
หน่วยงานราชการ โดยจัดประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบระบบใช้งาน และ 
หน่วยงานเอกชน โดยจัดประชาสัมพันธ์ ออก Event และ PR วางสินค้า Mozer Phone ร่วมกับ Partnerต่างๆ ได้แก่ 

- AIS ซึ่งเป็น Operator รายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ INF ออกผลิตภัณฑ์ AIS Live & Talk Power 
by Mozer และท าการประชาสัมพันธ์ด าเนินการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ และฐานลูกค้าของ AIS เอง 
โดยผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าผลิตภัณฑ์ Mozer เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- CAT telecom ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไทยที่มีสถานะเป็นหน่วยงานภาครัฐและมีช่องทางในการขาย 
Solution ของผลิตภัณฑ์ Mozer ของ INF และมีช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆของรัฐ รวมถึงการเสริม
ผลิตภัณฑ์ของ CAT เอง เช่นระบบ TRUNK และ SIM 3G MY  

- Oracle ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมีเครือข่ายทั่วโลกโดย INF ได้เป็น Oracle Partner Network Company ID  4-441206151022 
และที่ผ่านมา Oracle ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ Mozer ของ INF ร่วมกับฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ของ Oracle เองให้แก่ลูกค้า
ที่เป็นฐานลูกค้าของ Oracle ในกลุ่มประเทศ AEC และจะขยายไปในประเทศอื่นๆ ต่อไป 
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กลุ่มตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของ INF 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

แผนการส่ือสารทางการตลาด 
1. Awareness: มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา การออกบู๊ทกิจกรรมและร่วมมือกับ Partner เช่น AIS, CAT 

Telecom ในส่วนของการน าเสนอการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

2. Interest: มีการจัดทีมประชาสัมพันธ์ในการน าเสนอสินค้าและเพิ่มจุดวางจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่มี

จุดขายหรือมีช่องทางการขายที่กระจายทั่วประเทศ  

3. Evaluation: มีการจัดทีมประชาสัมพันธ์ไปพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

4. Trial: ให้ลูกค้าสามารถทดลองการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

5. Adoption: มีการส ารวจความคิดเห็นของตลาด สรุปผลประจ าเดือนเพื่อท าการปรับปรุงบริกา ร มีการวางแผน

การตลาดระยะสั้นและระยะยาว 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

รายงาน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดท าโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (SIPA) เม่ือเดือนกันยายน 2559 (“รายงานจาก SIPA”) ได้อธิบายถึงแนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ของประเทศไทยในปี 2558 ดังนี้ 

ตามรายงานจาก SIPA พบว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 
52,561 ล้านบาทในปี 2558 โดยเติบโตขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 1.2  โดย SIPA คาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตภายในประเทศ
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และ 2560 โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.4 และร้อยละ 4.3 ตามล าดับ ทั้งนี้มูลค่าการผลิต
ซอฟต์แวร์ภายในประเทศสามารถแบ่งเป็น ตลาดซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปประมาณ 14,068 ล้านบาทในปี 2558  ซึ่งคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.2 และร้อยละ 5.3 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ และเป็นตลาดบริการซอฟต์แวร์ ประมาณ 
38,493 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตตราร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.9 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ดีประการส าคัญที่ท าให้ตลาดมูลค่าซอฟต์แวร์เติบโตน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการชะลอตัวของการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้กลุ่มที่มีการเติบโตทางธุรกิจในปี 2558 กลายเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีรายได้ระหว่าง 
100-500 ล้านบาท ที่ไม่ได้อิงรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ไม่นับรวมกับการที่ตลาดก าลังอยู่ในการปรับตัว ทั้งมุมของผู้ใช้ 
และผู้ผลิต รวมถึงแนวโน้มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มาเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม รวมถึง
การเข้ามาของ SaaS และเวนเดอร์ต่างชาติที่ท าให้ราคาซอฟต์แวร์ลดลง แม้มีจ านวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 

สถานะการใช้ไอทีในประเทศไทย แบ่งเป็น จ านวนคนใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มจาก 27.6 ล้านคน เป็น 38 ล้านคน 
ส่วนจ านวนผู้ใช้บรอดแบนด์จาก 5.4 ล้านราย เป็น 6.2 ล้านราย การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 126% คิดเป็นจ านวน
สมาร์ทโฟนราว 17.9 ล้านเครื่อง และมูลค่าตลาดการสื่อสารอยู่ที่ 535,989 ล้านบาท เติบโต 7.3% โดยแบ่งเป็นฮาร์ดแวร์ 
309,405 ล้านบาท และบริการด้านสื่อสาร 255,734 ล้านบาท  

   ส่วนมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ 31,274 ล้านบาท คิดเป็น 1.1% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกในประเทศ และมีมูลค่าการจอง
ที่พัก และสายการบินออนไลน์ 135,538 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
ทั้งหมด 11.9 ล้านราย และโมบายแบงกิ้ง 10.4 ล้านราย นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจมูลค่าซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ที่
น าเข้า 32,944 ล้านบาท และมูลพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กรที่มีมูลค่า 14,903 ล้านบาท ส่วนจ านวนผู้ประกอบการราย
ใหม่ด้านเทคโนโลยี (Tech-Startup) พบว่ามีจ านวน 348 รายในประเทศไทย มีมูลค่าการระดมทุนที่สามารถเปิดเผยได้ 1,188 
ล้านบาท 

จากรายงานจาก SIPA ในเดือนสิงหาคม ปี 2558 พบข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ซอฟต์แวร์  2 ประการ คือ ประการแรก ภาพรวมของการผลิตซอฟต์แวร์มีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้งซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูป และบริการซอฟต์แวร์ โดยมี Software-enable Service หรือบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ เป็นตัวแปรการ
เปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในอนาคต ประการที่สอง 
เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ได้แก่ Cloud Technology และ SaaS (Software as a Service) ท าให้พฤติกรรมการ
บริโภคซอฟต์แวร์เปลี่ยน โดยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปสู่การใช้บริการซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น  ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้ ซอฟต์แวร์ โดยธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะ
ส าหรับซอฟต์แวร์ส าหรับธุรกิจการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรม ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น 
รวมถึงการที่บริษัทขนาดกลางเริ่มมีความสนใจในซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านเว็บ (Software as a Service- SAAS) ที่มากขึ้น และ 
การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่ด าเนินผ่านระบบซอฟต์แวร์  จะท าให้มีการบริโภค ซอฟต์แวร์ ในประเทศ ที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของตลาดบริการอินเตอร์เน็ต ตลาดโทรศัพท์มือถือ ตลาด Smart Phone และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
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ภาวะการแข่งขัน 

โดยทั่วไป ธุรกิจซอฟต์แวร์มีการแข่งขันกันในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี

ความหลากหลาย จาก จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย เม่ือ 2 พฤศจิกายน 2559 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2788) ได้

คาดการณ์ว่า ในปี 2560 ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องการให้บริการบันเทิงออนไลน์และการให้บริการโซลูช่ันทางด้านไอที

อาจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการลงทุนในบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้

สายเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้จากธุรกิจอื่น และชดเชยรายได้จากการให้บริการเสียงที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าในปี 2560 

ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยน่าจะยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ในอัตราประมาณร้อยละ 3.6 – 5.5 โดย

ได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มูลค่าตลาดด้านการให้บริการ

เสียงในปี 2560 นั้น คาดว่าจะหดตัวในอัตราประมาณร้อยละ 14.5 – 15.5  

นอกจากนี้ จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557-2561) 

ได้อ้างถึงผลการศึกษาของ TDRI และ SIPA ซึ่งระบุว่าปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย คือ การขาดบุคลากรที่

มีคุณภาพทุกแขนง หลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พนักงานรุ่นใหม่

นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขาดการสนับสนุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง การขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบริษัทท่ีต้ังอยู่นอกกรุงเทพมหานคร 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบัน ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการของ INF จัดซื้อจากบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ ากัด ในปี 2558 คิดเป็น

จ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท โดยซอฟท์แวร์ดังกล่าวน ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับตามความต้องการและความ

เหมาะสมกับลูกค้า โดยทีมงานของ INF ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี  ส าหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการ

ให้บริการนั้น อาจจ าหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถสั่งซื้อจากผู้จัด

จ าหน่ายในต่างประเทศให้กับลูกค้าเป็นรายๆ ไป โดยในปัจจุบัน ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการนั้น มีอยู่

หลายราย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ฝ่ายบริหารของ INF จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

พัฒนาหรือจัดหาเทคโลโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาทิ แนวโน้มของตลาดซอฟต์แวร์ 

อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน ามาใช้ได้จริง ข้อบังคับทางด้านกฎหมาย

ต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ โดยเม่ือท าการศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ในการพิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุน หรือในกรณีที่เกินอ านาจอนุมัติ จะต้อง

น าเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนด้วย 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ส าหรับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดย
ปัจจัยความเสี่ยงหลักๆที่อาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้ ดังนี้  

 

1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 
1.1) ความเส่ียงจากการที่รัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ตาม

โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

ตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น ฝ่ายสหภาพเมียนมาร์ โดยหน่วยงาน
ราชการต่างๆ มีหน้าที่ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) MEPE จะต้องด าเนินการเบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทาง
การเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 2) กระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: 
MOEP) ของสหภาพเมียนมาร์จะต้องออก Letter of Comfort เพื่อยืนยันความความม่ันใจในการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่
บริษัทย่อย และ 3) คู่สัญญาฝ่ายภาครัฐได้เข้าท าสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ทั้งนี้ หาก
ฝ่ายรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เป็นผลส าเร็จ ภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุในสัญญา การมีผล
ใช้บังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวถูกบอกเลิกได้ ซึ่ง
อาจกระทบต่อโอกาสในการได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ในอนาคต (สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ก าหนดไว้ว่า ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ลงนามตามสัญญา หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่ส าเร็จให้ทั้งสองฝ่ายด าเนินการ
เจรจากันภายใน 30 วันนับจากสิ้นสุดระยะเวลา 24 เดือนดังกล่าว หากการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เลิกสัญญา โดยจะถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงใน 60 วันนับจากได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา) 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ ประกอบกับรัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบันนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาคเอกชนหลายรายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจของรัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ในการ
พัฒนาก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า รัฐบาลสหภาพเมียน
มาร์จะเร่งด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 เพื่อให้แล้วเสร็จ ภายใน
ก าหนดเวลา 

1.2) ความเส่ียงจากการที่  MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ตาม

โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

ตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น MUPA มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  1) ด า เนินการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่จ า เป็นส าหรับการด า เนินโครงการโรงไฟฟ้า  เฟส 2  
2) ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 และ 3) MUPA จะต้องด าเนินการเพื่อให้
เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้ หาก MUPA 
ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เป็นผลส าเร็จ ภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุในสัญญา การมีผลใช้บังคับของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะยังไม่เกิดข้ึน ซึ่งอาจเป็นผลให้สัญญาดังกล่าวถูกบอกเลิกได้ อันอาจกระทบต่อโอกาสใน
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การได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ในอนาคต (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าก าหนดไว้ว่า ภายใน 24 
เดือนนับจากวันที่ลงนามตามสัญญา หากเง่ือนไขบังคับก่อนไม่ส าเร็จให้ทั้งสองฝ่ายด าเนินการเจรจากันภายใน 30 วันนับ
จากสิ้นสุดระยะเวลา 24 เดือนดังกล่าว หากการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยจะถือว่า
สัญญาสิ้นสุดลงใน 60 วันนับจากได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว และที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้ MUPA ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพิ่มเติม รวมทั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้น และอยู่ระหว่างด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้เง่ือนไขบังคับก่อนดังกล่าวเป็นผลส าเร็จ โดยบริษัทฯ เช่ือว่า MUPA จะ
สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ได้แล้วเสร็จ ภายใน
ก าหนดเวลา 

1.3) ความเส่ียงจากการที่ MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

ในการจ าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น MUPA จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นใหม่ ซึ่ง
อาจมีความเสี่ยงจากการที่ MUPA ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

ปัจจุบัน MUPA ได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญทางเทคนิค ได้แก่ บริษัท วอเล่ย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“Worley 
Parsons”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้ค าปรึกษาทางด้านวิศวกรรมในการ
เริ่มต้นโครงการ วางแผน และควบคุมการก่อสร้าง ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าจากประสบการณ์และ
ความรู้ความช านาญของบริษัทท่ีปรึกษาดังกล่าว จะท าให้การด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต เป็นไปตามก าหนดการ
ที่วางไว้ 

1.4) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศสหภาพเมียนมาร์  

ในปัจจุบัน ประเทศสหภาพเมียนมาร์อยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน มีการปรับ
โครงสร้างองค์กรภาครัฐหลายองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
พลังงานในประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจพลังงานของสหภาพเมียนมาร์อยู่เสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

1.5)      ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร 

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะด าเนินการอยู่ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งอาจมีจ านวนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของ MUPA อยู่ในจ านวนจ ากัด ในอนาคต MUPA จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาด
แคลนบุคลากรเพื่อด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ได ้
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อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ APU มีการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 ในประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ โดยบุคคลากรของบริษัทฯ ได้ร่วมด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 พร้อมกับบุคคลากรที่ผู้ให้เช่าเครื่องจักรส่งมา
ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาเช่าเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าช่ัวคราวก าลังการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental Agreement 
for Generation of 20 MW of Installed Capacity) มาต้ังแต่ปี 2558 จึงมีบุคลากรบางส่วนที่มีความรู้ความช านาญในการ
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากประเทศ
ไทยเพิ่มเติม รวมทั้งสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

1.6) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปี 2558 จนถึงปัจจุบัน APU ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญา
ให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power 
Purchase) ระหว่าง หน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”)  และ APU ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2557 โดยปัจจุบันมีระยะเวลาของสัญญา 24 เดือนนับแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) 
ตามสัญญาฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาออกไป 

รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญากับ TRG คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 22.43 และร้อยละ 47.38 ของรายได้รวมในปี 2558 และ ปี 2559 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนว่าในอนาคตนอกเหนือจากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟ้าเฟส 2 แล้ว บริษัทฯ ยังมีความสนใจลงทุนในธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกอื่นๆ โดยจะศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการอย่างละเอียดก่อนพิจารณาเข้าลงทุน และจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากในอนาคต บริษัทฯ สามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกอื่นๆได้เป็นผลส าเร็จ 
และ/หรือมีรายได้จากธุรกิจพัฒนอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจซอฟต์แวร์ได้เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการ
พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ คือ TRG ลงได ้

1.7)     ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค 

การด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้านั้น ต้องอาศัยความรู้และความเช่ียวชาญด้านเทคนิคสูง ปัจจุบัน 
นอกเหนือจากการว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคภายในองค์กรแล้ว MUPA มีการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญ
ด้านเทคนิคจากภายนอก คือ Worley Parsons ให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมในการด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 

ทั้งนี้ ส าหรับบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดูแลให้มี
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต ในกรณีที่บุคลากร
ดังกล่าวไม่ประสงค์จะปฏิบัติงานให้กับองค์ต่อไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านเทคนิคในตลาดแรงงานภายในประเทศ ซึ่งยังมีจ านวนที่เพียงพออยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ส าหรับที่ปรึกษา
ด้านเทคนิคท่ีมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ในส่วนของที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและควบคุมการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทย่อย ได้ท าสัญญาจ้าง Worley Parsons เพื่อเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมซึ่งมีขอบเขตงานและรายละเอียดการ
ว่าจ้างที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 
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1.8) ความเส่ียงด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 

ในการด าเนินงานด้านธุรกิจพลังงานของบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น   อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน
โดยรอบ  และอาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น   ต้ังแต่ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ,  การพัฒนาโครงการ, การ
ก่อสร้าง จนกระทั่งการด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ความส าคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว   ด้วยการมีนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ท่ีบริษัทฯเข้าไปด าเนินงาน โดยส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้นบริษัทฯ ว่าจ้าง
บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด เพื่อจัดท ารายงานผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental Social Impact 
Assessment Report ( รายงาน ESIA)) ทั้งนี้ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนั้นบริษัทฯยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ 
กฎหมา ยท้ อ งถิ่ น   แ ละ มา ตรก า รลดผลกระ ทบสิ่ ง แ ว ดล้ อมที่ ก า หน ดในร า ย ง าน   ESIA หรื อรายงาน 
อื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด  ซึ่งรวมถึงการเข้าพบปะชุมชนท้องถิ่นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ
และการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯอีกด้วย 

2) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
2.1) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปล่ียนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ 

 ภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ดังนั้นในการก าหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจที่ผ่านมานั้น ในบางครั้งมีการก าหนดนโยบายที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศดังกล่าว 

 อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศอยู่เสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อวางแผน
และเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

2.2) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 ในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ในบางช่วงเวลาจ านวนแรงงานดังกล่าวในตลาดแรงงานอาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆนั้น ในบางช่วงเวลา ราคาวัสดุบางประเภทมีความผัน
ผวนด้านราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งการขาดแคลนแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจึงมี
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 
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 อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว รวมทั้งในปัจจุบัน บริษัทฯไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

2.3) ความเส่ียงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  โดยปัจจัยดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค  อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจ
ไม่มากนัก 

2.4) ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันด้านราคา 

 ปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความรุนแรง จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย เม่ือ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุว่าแม้ว่าตัวเลขคาดการณ์จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 
มีแนวโน้มที่ลดลง ร้อยละ 4-10 เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 อันเป็นผลของมาตรการภาครัฐ ที่มีการลดค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนการจ านอง ซึ่งสิ้นสุดลงแล้วเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2559 แต่อย่างไรก็ดี จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ก าลังซื้อยังอ่อนแรง ประกอบกับมาตรการภาครัฐได้ดูดซับความ
ต้องการจากตลาดซื้อที่อยู่อาศัยไปแล้วส่วนหนึ่ง น่าจะส่งผลให้ความสามารถในการระบายที่อยู่อาศัยรอขายในปี 2559 
ใกล้เคียงกับในปี 2558 จากสภาพดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีการกระตุ้น
ยอดขาย ด้วยการแข่งขันด้านราคาจนส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการแต่ละราย 

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางจนถึงมีรายได้
สูง จึงคาดว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับผลกระทบจากภาวะการแข่งขันด้านราคาดังกล่าวไม่มากนัก 

2.5) ความเส่ียงด้านผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 

ในการด าเนินงานด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบ  และ
อาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น  ต้ังแต่ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ,  การพัฒนาโครงการ, การก่อสร้าง, และการ
ด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความส าคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว  ด้วยการมีนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ที่บริษัทฯเข้าไปด าเนินงาน   ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนั้นบริษัทฯยึดหลักการ
ด าเนินงานตามระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมายท้องถิ่น  และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในรายงาน  
Environment Impact Assessment (EIA) (หากมี) ซึ่งรวมถึงการเข้าพบปะชุมชนท้องถิ่นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆและ
การจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่ง
นอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ อีกด้วย 

2.6) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ มักซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเช่ือ ดังนั้น หากธนาคาร
พาณิชย์ไม่มีนโยบายในการขยายการปล่อยสินเช่ือในด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
แลจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง   
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อย่างไรก็ดีบริษัทฯเช่ือม่ันว่า นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทฯ จะสามารถท าให้ยอดขายจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ด าเนินตามเป้าหมาย  

3) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.1) ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และการขาดแคลนบุคคลากร  

เนื่องจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทนั้น ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความช านาญ และมี
ประสบการณ์สูง ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมีจ านวนไม่มากนักในตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้นมีการพึ่งพาความรู้ความสามารถของผู้บริหารและบุคลากรบางราย ค่อนข้างสูง 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดมีการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากร
ดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีการฝึกฝนและอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับใหม่เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ส าคัญของบริษัทฯ 

3.2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ย่อยของบริษัท เน้นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เหมาะกับ
การใช้งานของลูกค้า (Mobile Solutions) โดยการพัฒนาแอพลิเคช่ันบางส่วนต้องอาศัยเทคโนโลยีซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยของบริษัทมีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ
เตรียมการให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.3) ความเส่ียงจากการสร้างความยอมรับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค 

เนื่องจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ย่อยของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ค่อนข้างใหม่ แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงอาจที่จะยังไม่รู้จักหรือยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทอย่างดีพอ 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ย่อยของบริษัทมีการให้พนักงานขายติดต่อไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้สามารถ
แนะน ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการขายผ่านผู้
ให้บริการรายใหญ่ในตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง จึงเช่ือว่าบริษัทฯ ย่อยของบริษัทจะมีความเสี่ยงจาก
การสร้างยอมรับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคไม่มากนัก 

4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 

ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากการที่ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงจึงจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินลงทุนจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงินต่างๆ ท าให้ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารด้านการเงิน   โดยเฉพาะ
บริษัทฯที่มีโรงไฟฟ้าที่ด าเนินงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างและด าเนินการรวมถึงรายได้จากการผลิต
ไฟฟ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนไป 

 นอกจากนี้ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ 
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ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน , 
ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ  รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพควบคู่ไป
ด้วยอยู่เสมอเพื่อให้บริษัทฯสามารถลงทุนและด าเนินงานโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด  

5) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแล้ว

ทั้งหมด 

ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 นายอุปกิต ปาจรียางกูรถือหุ้นในบริษัทฯจ านวน 1,670,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.04 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น การพิจารณาในที่เรื่องใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของนายอุปกิต ปาจรียางกูร 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไม่เห็นชอบในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษซึ่งผู้
ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

6) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปัน

ผลได้ในระยะเวลาอันใกล้ 

ตามงบการเงินรวม 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน 14.61 ล้านบาท เป็นผล
ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ 30 มิถุนายน 2559 เป็นจ านวน 609.67 ล้านบาท ทั้งนี้ การที่บริษัทมีขาดทุน
สะสมจ านวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารงาน และก าหนดกล
ยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ 

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสะสมจ านวนมากดังกล่าว ส่งผลท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงท่ีจะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้
จนกระทั่งบริษัทฯ เริ่มมีก าไรสะสม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการด าเนินการตามกลยุทธ์ในปัจจุบัน จะมีผลให้บริษัทสามารถเริ่มมีก าไรสุทธิ จนสามารถลด
การขาดทุนสะสมได้หมดโดยเร็ว ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
1.รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที ่21 มีนาคม 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกูร 1,670,000,000  25.04 
2. EFG BANK AG 1,070,000,000 16.04 
3. นายสมศักดิ์  รังสิวัฒนศักดิ์     253,000,000 3.79 
4. Good Resources Holdings Limited      250,000,000 3.75 
5. น.ส. วราภรณ์  พนัธุ์วงศ์กล่อม  226,267,900 3.39 
6. นายยรรยง  พันธุ์วงศ์กล่อม 181,808,400 2.73 
7. น.ส. ปัณฑรีย์  เลาวกุล 113,190,000 1.70 
8. นายวเิชียร  เอื้อสงวนกุล 100,000,000 1.50 
9. นายธนพล  คล่องประมง 82,935,000 1.24 
10. นายธนิศร  คล่องประมง 71,300,000 1.07 

          รวมล าดับ 1-10 4,018,501,300 60.25 

    ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,651,498,700 39.750 

    ยอดรวม 6,670,000,000 100.00 
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้ 
รายช่ือ ต าแหน่ง 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 
นายชุมพร  พลรักษ์ * กรรมการอิสระ 
นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต* กรรมการอิสระ 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการ 
ดร.สมพรต  สาระโกเศศ  กรรมการ 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 
นายสมศักดิ์  รัตนผล* กรรมการ 
หมายเหตุ : 

* -  นายชุมพร  พลรักษ์  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559    
   -  นายสมศักดิ์  รัตนพล  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559                                                                

        -  นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559                                                                    
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้ 
 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร   นายสมพรต  สาระโกเศศ และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
หน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท 
2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท 
3) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และติดตามให้
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การท ารายการต่างๆ มีระบบที่
สามารถป้องกันความเสียหาย ป้องกันการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ มีการสอบทานและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามขั้นตอน ตลอดจนมีการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้อง 

6) พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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9) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อยชุด
อื่นใด พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

10)  พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

11) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ  และให้
กรรมการที่ต้ังใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
13) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ  

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
- น าเสนอขออนุมัติงบการเงินประจ าปี 
- น าเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 
- น าเสนอขออนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
- น าเสนอขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัท 
- และอื่นๆ 

14) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
15) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
16) ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
17) ปฏบัติการอื่นใด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายชุมพร  พลรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต* กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจ าเป็น
และเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่
ส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือ
เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทท าการสรรหาโดยพิจารณา
คุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ส านักงาน 
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
บริษัท 

9. สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
หรือ บริษัทย่อย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน   รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ
หนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่
ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
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ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินงานของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยในล าดับเดียวกัน  ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรค
หนึ่ง (ก) ถึง(ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได ้

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปนี้ 
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ด้านการสรรหา 
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
2)   ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

3)   พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายช่ือและประวัติของผู้ที่จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มี
ต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4)   เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

5)   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6)   จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  ผู้มีอ านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7)   ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

8)   จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการประเมินต่อต่อคณะกรรมการบริษัท 

9)   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยตนเอง เป็น
ประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

2)   เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3)   เปิดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดย  
 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ประกอบด้วย 3 ท่าน  ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายสมศักดิ์  รัตนผล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
          ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปนี้ 

1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นแล ะส่งผลกระทบต่อบริษัท
(Identification of Risk) รวมทั้งก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ 

     1) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
     2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk) 
     3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การด าเนินการ (Strategic Risk) 
     4) ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข้อผูกพันตามสัญญาต่างๆขององค์กร (Compliance Risk) 
2)   ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท 
3)   ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตาม  สถานการณ์

ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4)   ก ากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ได้น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
5) มีอ านาจแต่งต้ังคณะท างาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงท่ัวองค์กร  
6) ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหาร  
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ 

       1)  เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
       2)  รับผิดชอบ ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษัทท่ีได้  
            ก าหนดไว้ 
       3)  พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีมีความส าคัญ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
       4)  ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ผู้บริหาร 
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
3. นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
4. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นางกฤตนันท์  สังข์ทอง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ-จัดซื้อ 
6. น.ส. ฑิตฐิตา  สระทองพูน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  
7. น.ส. สุกัญญา  สวัสดี ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  
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เลขานุการบริษัท 
 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557  มีมติแต่งต้ัง  นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ   
2. ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
3. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการประชุม 
5. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบันทึกรายงาน

การประชุม 
6. ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี 

6.1 ทะเบียนกรรมการ 
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บริษัท 
6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น  

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรอืผู้บริหาร 
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามระเบียบและข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปนี้ 

1) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
2) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3) ดูแล และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) จัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal  control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ

ป้องกันการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
5) มีอ านาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย

ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

6) มีอ านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด 
กฎหมาย และไม่ขัดแย้งกับมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

7) มีอ านาจอนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8) มีอ านาจอนุมัติ เงินลงทุน กู้ยืม คืนเงินกู้ยืม ให้สินเช่ือ ให้กู้ยืม ตามวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด 
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9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย 
10) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด และมีการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หมายเหตุ      1.  การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน 

          เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
     2.  ในการใช้อ านาจใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนใดๆ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท 
          พิจารณา 

                      

การสรรหากรรมการ 
 การสรรหากรรมการบริษัท 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึง
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

 ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่ง

ก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจ านวนต่ ากว่า 
3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังให้ครบจ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 คน 

 
 การสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท 
คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหารและผู้บริหาร 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจ าปี 2559 มีดังนี้ 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  
  - ประธานกรรมการบริษัท 
  - ประธานกรรมการสรรหาฯ 
  - กรรมการตรวจสอบ 

320,000 135,000 120,000 - 

นายชุมพร  พลรักษ์  
  -  กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

210,000 235,000 - - 

นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 

105,000 105,000 - - 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการสรรหาฯ 

210,000 - 90,000 - 

ดร.สมพรต  สาระโกเศศ  
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการสรรหาฯ 
  -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

135,000 80,000* 75,000 - 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์   
  -  กรรมการบริษัท  

120,000 - - - 

นายสมศักดิ์  รัตนผล 
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

225,000 75,000 - 15,000 

นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ 
  -  ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
  -  กรรมการสรรหาฯ 

- - 75,000 - 

หมายเหตุ :    * -  นายสมพรต  สาระโกเศศ    ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559    
 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

หน้า  58                                                                                                                                                รายงานประจ าปี  2559  

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2559  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพและอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจ านวน  7  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,689,951  บาท 
 
2) ค่าตอบแทนอ่ืน 

บริษัทจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท า
หน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน 
 

 

การก ากับดูแลกิจการ  
นโยบายเกี่ยวกับการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และยังท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้  
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน

หลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไร
จากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น

รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่
เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่
ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
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(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท 

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือต้ังค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม  

(6) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการนับผลการลงคะแนน 

(7) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

และครบถ้วนในสาระส าคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้ในรายงาน
การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้
และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 

(9) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลด้วย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญหาย 
หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  
บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น

รายย่อย  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งจะจัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน 

(2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติม
ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยเสนอหรือไม่ 

(3) ในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลง
มติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประ ชุมจะด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

(4) ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกต้ังเป็นรายคน 
(5) บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ

พิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ  

(6) บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดย
ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน าข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท ารายการที่อาจ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดให้
กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
เลขานุการบริษัทเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการ

ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตท่ีม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้
โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้ก าหนดแนวทางใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 
และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อ
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลัง
การขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มี
ช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัท
จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 
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เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง การช าระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมา ย 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายาม
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข  (หากมี) 
และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(2) บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล
ของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยั งให้
ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือ
หุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัด
ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  
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(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท า
หน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ  
(6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร

ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญ
ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ านวน  2 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน  5 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทท้ังคณะอันจะท าให้เกิดการถ่วงดุล
ในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่
เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน  9 ปี เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ
บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย  3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย

สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค าสั่ง
ใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน  เพื่อท าหน้าที่
ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายภาพรวม และการก ากับดูแลจากการบริหารงานประจ า โดยกรรมการอิสระจะได้รับการ
เลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
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  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเรื่อง
ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริษัท 

(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เ พื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี                                                                                                                                          

(2) หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า 
(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ 
(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี

เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้า
ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะ
เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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(4) การควบคุมภายใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

(5) การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 
โดยมีการก าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 

  ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวม
ความเห็นและน าเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี  
4. ค่าตอบแทน 

  ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
จะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
รายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
เป็นหลัก 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เกี่ยวข้องใน
ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอกก็ได้ 
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  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน 
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผล
การปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้ มีความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึ้นและให้สามารถท างานแทนกันได้ 


การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และผลการด าเนินงานของบริษัท  

  นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคล
ใด ๆ ของบริษัทท่ีปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึง
ก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ 
การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ
ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

   ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึง
ก ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ

บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน าความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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2. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จัดท า และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าว
ของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่า
จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ต้ังแต่ การ
ตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มเติมนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้าม
กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและบริษัท
ย่อย  

บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 

งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 
2,325,000   

บริษัท อันดามันเพาเวอร ์แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

2,000,000   

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

   500,000.00 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

  500,000.00 

บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

    200,000.00 

บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

    200,000.00 

บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

75,000 

บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

75,000 
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บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 

งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 
75,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 6,400,000.00 
  
 



ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วย
ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัท
หวังว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของ
บริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ังม่ันที่จะแข่งขันทาง
การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การ
ส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับช้ันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดม่ันในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคลที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริต
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คอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็น
ธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

9. เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชัด 
9.1. การให้ มอบหรือรับของก านัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
อ าพรางการติดสินบน 

9.3. ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของ
การด าเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยา
ตามสมควร  

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่

จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร 
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระท าที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าและยึดม่ันในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
ของบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัทยึดม่ันในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่
ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ  

2. บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งม่ันที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่
กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความ
ม่ันใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท 

3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและควบคุม

ให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยมุ่งเน้นการบริจาค การสนับสนุนการศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ท่ีบริษัทเข้า
ด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ในปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 7 กันยายน 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (MUPA) บริษัทย่อยได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ที่
เกิดในฤดูมรสุมในพื้นที่ของเขตอิรวดี ซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่ท าให้ประชาชนหลายพันคน
ต้องไร้ที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูกจมอยู่ใต้น้ า โดยทาง MUPA ได้บริจาคเงิน หนึ่งล้านบาท โดยมอบเงินบริจาคผ่าน  
Chief Minister of Taninthayi regional goverment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยได้

ท าการซักถามข้อมูลทั้งในระดับบริหาร และ ปฎิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการ
ด าเนินการของผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน   
    บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกันซึ่งการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฎิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย 

 การควบคุมภายในองค์กร  

 การบริหารความเสี่ยง 

 การควบคุมการปฎิบัติงาน 

 ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล 

 ระบบติดตาม 
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    โดยบริษัทมีนโนบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อท าการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฎิบัติตาม กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัท โดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  
    บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย โดยได้เริ่มจ้างบริษัทต้ังแต่ปี 2559 โดยการท าสัญญาจ้างในลักษณะ
ปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง  
      โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2559 
บริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ได้ท าการประเมินระบบควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

 ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทั้งจ่ายเงินสดและเช็ค 

 ตรวจสอบสินทรัพย์ประจ า 

 ตรวจสอบประกันภัย 

 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้ง 

 ตรวจสอบเงินเดือนค่าจ้างแรงงาน 

 Bank Reconciliation 

 ตรวจสอบภายในเกี่ยวโยงกัน 

 ตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตามความคืบหน้าของคดีความต่างๆที่มีอยู่ 

 ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

 ดู ภ.ง.ด 50 ดูรายการบวกกลับ อันเป็นรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามรัษฎากร 

        จากผลการพิจารณาคณะกรรมการพบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯให้ความส าคัญต่อการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขั้นการอนุมัติ
รายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดท ารายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 
      การก ากับดูแลการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือ
หุ้น 
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รายการระหว่างกัน 
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ ครอบครัว “ปาจรียางกูร” โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 25.04 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อย
ละ 25.04) หุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป  

นอกจากรายช่ือบริษัทย่อย ช่ือและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้:  
 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
Civil Line Construction Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
Digital P.V. Co., Ltd. เป็นเจ้าของโดยสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของกรรมการ

ของ บริษัทย่อย 
    (กรรมการสิ้นสุดวนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

Star Sapphire Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยในปี พ.ศ. 2558 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท 
นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายอนุพงศ์ วศัรากิจ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 

 (กรรมการสิ้นสุดวันที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
นายรัชพล ศรีทอง กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายได้ดอกเบี้ย     

   บริษัทย่อย - - 18,620 7,609 
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ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบี้ยจ่าย     

    ผู้ถือหุ้น 7,271 7,239 5,584 1,334 

     
การซื้อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - 6,347 - - 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 304 306 - - 

    ผู้ถือหุ้น 720 920 - - 

 1,024 1,226 - - 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ     
   บริษัทย่อย - - 23,010 23,010 

      หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - - (23,010) (23,010) 

 - - - - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 50,370 32,502 

      หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - - (10,780) (12,590) 
 - - 39,590 19,912 

   ผู้ถือหุ้น 6,385 1,038 - - 

 6,385 1,038 39,590 19,912 

เจ้าหนี้การค้า     

   บริษัทย่อย - - - 12,138 

     
เจ้าหนี้ค่าหุ้น     
   บริษัทย่อย - - - 750 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

หน้า  74                                                                                                                                                รายงานประจ าปี  2559  

 

   
 ผู้ถือหุ้น 71,775 66,190 71,775 66,190 

 71,775 66,190 71,775 66,940 

     
เจ้าหนี้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 102 1,299 

   ผู้ถือหุ้น - 370 - - 

 - 370 102 1,299 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 8,310 6,666 - - 

     
ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - 5,208 - - 

เงินประกันผลงานค้างจ่าย     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 500 - - - 

     
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า     

   ผู้ถือหุ้น - 6,295 - 6,295 

 
ง)  เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินกู้ยืมระยะสั้น     

   ผู้ถือหุ้น - 521 - - 

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และไม่มีดอกเบี้ย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินกู้ยืมระยะยาว     

   ผู้ถือหุ้น 40,189 60,106 - - 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 60,106 
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (20,000) 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 83 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 40,189 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวมีก าหนดช าระคืนต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 3.00 ถึง 4.28 ต่อปี เงินกู้ยืมปลอดภาระค้ าประกัน 

 
จ) เงินให้กู้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินให้กู้ระยะสั้น     

   บริษัทย่อย - - 68,209 8,000 

 
 
เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.28 ถึง 7.40 ต่อปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินให้กู้ระยะยาว     
   บริษัทย่อย - - 303,534 299,534 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (48,534) (48,534) 

 - - 255,000 251,000 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 251,000 
เงินกู้เพิ่มระหว่างปี 12,000 

เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (8,000) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 255,000 

 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 ตามล าดับ โดยมีดอกเบี้ยในอัตรา
ระหว่างร้อยละ 4.27 ถึง 7.40 ต่อปี โดยเงินให้กู้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด จ านวนเงิน 9 ล้านบาท เป็นประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม และผู้บริหารไม่มีความต้ังใจที่จะเรียกช าระคืนภายใน 1 ปี 
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ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกิจการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,440 16,375 16,715 16,375 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,346 276 1,587 139 

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,509 2,306 2,470 2,306 

 38,295 18,957 20,772 18,820 

 
สัญญาที่ส าคัญระหว่างกัน 
 
1. สัญญาซ้ือและพัฒนาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด  

 
เม่ือวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท าสัญญาซื้อและพัฒนาลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์กับบริษัทผู้ขายในราคา 150 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ท าสัญญา
ว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ขายซอฟต์แวร์ นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงจะ
ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด ที่ราคาขายและเง่ือนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุ
ในสัญญา ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญาทั้งสอบฉบับควบคู่กันและสรุปว่าเป็นรายการที่เข้า
นิยามของการซื้อธุรกิจ 
 
ค่าความนิยมจ านวน 80.74 ล้านบาท ที่เกิดจากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นเนื่องจากการได้มาซึ่งฐานลูกค้าและความคาดหวังการ
ขยายงานทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
 
ค่าความนิยมที่รับรู้ไม่สามารถน าไปหักเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ และจ านวนของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู้ ณ วันรวมธุรกิจ : 

 
ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  
 พันบาท 

  
เงินสด 140,187 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  140,187 
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มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา 
  
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 59,439 

  
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ 59,439 
  
ค่าความนิยม 80,748 

  
รวม 140,187 

 
2.      สัญญาซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ระหว่างบริษัทฯ และนายอุปกิต ปาจรี

ยางกูร 
 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 
จ านวนร้อยละ 93 รวมเป็นเงิน 316.20 ล้านบาท  
 
บริษัทช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท โดยส่วนที่
เหลือจ านวน 83.70 ล้านบาท จะช าระภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะ
วัตต์หรือมากกว่ามีผลบังคับ 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และจ านวนของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู้ ณ วันรวม
ธุรกิจ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันที่รวมธุรกิจ 
 
ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558  
 พันบาท 

  
เงินสด 232,500 
สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข(บันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้น) 72,413 
  
ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 304,913 
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มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซ้ือส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  
  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,320 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 115,954 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 175,707 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 292 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,629 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (82,406) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,986) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (60,131) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (256) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (17,911) 

  
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 170,212 
หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (11,915) 

  
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ 158,297 
  
ค่าความนิยม 146,616 

  
รวม 304,913 

 
นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้ งข้ อบั งคับ  ประกาศ และค าสั่ งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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รายงานความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัท ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่

เป็นผู้บริหารเพื่อก ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปรกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้าง

ความเช่ือม่ันได้ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานรวม และกระแสเงินสด
รวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องใน
สาระส าคัญแล้ว 

 
                                                                                                                     
    
           
 

                             นายสมพรต  สาระโกเศศ                      
                                                                               กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ    
                       
                     
 
 

                                                 นายกวิน เฉลิมโรจน์ 
                                                        กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

 

 
บริษัท  ยไูนเต็ด เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559 
 

เรียน ผู้ถือหุ้น  
 บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน)   
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด โดย
มี นายชุมพร  พลรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  และ สุพัฒนกิจ  นาคเสวต   เป็น
กรรมการที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ก ากับดูแลตามกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ค าแนะน าในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 การสอบทานงบการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัท  ยูไนเต็ด 
เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) พร้อมทั้งงบการเงินรวม เพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบัติในรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้
ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด   

 การสอบทานงานตรวจสอบภายใน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายในอย่าง

สม่ าเสมอจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอ 
รวมทั้งให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบพร้อมกับให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ  
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยก าหนดให้พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 
 การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยจัดให้มีคณะท างานการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความม่ันใจว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจเห็นว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 การก ากับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในกลุ่ม รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ 

เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ด าเนินการตามเง่ือนไขปกติธุรกิจ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

 ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือ 

หุ้นให้อนุมัติแต่งต้ัง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด    เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2560  โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งได้แก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445  หรือ  นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นายพิสิฐ ทาง
ธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095   เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
ทั้งนี้ ส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2,460,000   บาท ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและยอมรับได้ 

 
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 

(นายชุมพร  พลรักษ์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ    ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ ากัด  (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่ม
กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การรวมธุรกิจ 
 

 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการ
ได้มาของบริษัท IFP และ APU ว่าเป็นการรวมธุรกิจนั้น มี
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 การรวมธุรกิจ 
 
ในระหว่างปี บริษัทได้ท าการปันส่วนราคาซื้อแล้วเสร็จ
ส าหรับรายการรวมธุรกิจสองรายการที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.  
2558 ได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“IFP”) 
และบริษัท อันดามันเพา เวอร์  แอนด์ ยูทิลิ ต้ี  จ ากัด 
(“APU”) 
 
ก) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

 
ผู้บริหารของบริษัทพิจารณาว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับ 
IFP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามที่อธิบายด้านล่างเข้าตาม
นิยามของการรวมธุรกิจที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 
 
เม่ือวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 IFP ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยได้ท าสัญญาซื้อและพัฒนาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
เพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในราคา 150 ล้าน
บาทกับผู้ขาย โดยที่เกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์นั้น IFP ได้ท าสัญญาว่าจ้างและสัญญาการ
ให้บริการกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของบริษัท
ผู้ขายซอฟต์แวร์เพื่อจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านนั้น
เป็นระยะเวลา 3 ปี  
 
ภายใต้สัญญาบริการ ผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับ 
• ค่าตอบแทนพิเศษ ถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นจาก
ซอฟต์แวร์ 
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 

• สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของ IFP  
 
 
ภายใต้สัญญาบริการ IFP มีสิทธิท่ีจะขายลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในราคาตามบัญชี
ของซอฟต์แวร์นั้นในกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวลาออก
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาการให้บริการ 

ความเหมาะสมและเป็นไปตามนิยามของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ 
 
ข้าพเจ้าประเ มินความเหมาะสมของการระบุรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้จากการรวมธุรกิจโดยทบทวน
ข้อตกลงและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ทบทวนรายงานของผู้บริหารของ IFP และ APU และ
นโยบายการบัญชีส าหรับแต่ละรายการของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ซื้อ รวมถึงวิเคราะห์ร่วมกับผู้บริหารว่ามี
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่ระบุได้นอกเหนือจากที่ระบุได้ใน
สัญญาและรายงานของผู้บริหารหรือไม่ อีกทั้งข้าพเจ้ายัง
ทบทวนวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ ร ะบุ ได้ที่ ไ ด้มา  ข้ าพ เจ้ า ไ ม่พบ
ข้อผิดพลาดที่มีสาระส าคัญ 
 
ในการทดสอบวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ข้าพเจ้าได้ให้
ผู้ เ ช่ี ย ว ชาญของผู้ ส อบบัญ ชีท า ก า รป ระ เ มินคว าม
สมเหตุสมผลของวิธีการที่ใช้ว่าเป็นวิธีการที่ถือปฏิบัติทั่วไป
ในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ ข้าพเจ้ายังได้
ปรึกษาผู้เช่ียวชาญของผู้สอบบัญชีถึงความสมเหตุสมผล
ของแหล่งที่มาของข้อสมมติฐานส าคัญที่ใช้ในการค านวณ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของเงินทุน  ผู้ เช่ียวชาญของ
ผู้สอบบัญชีได้สร้างแบบจ าลองของตนเองในการก าหนด
มูลค่ายุ ติธรรมและผลที่ได้ถูกน ามาใช้เปรียบเทียบกับ
แบบจ าลองของผู้บริหาร ข้าพเจ้าไม่พบความไม่สอดคล้อง
กับข้อสนับสนุนที่มีสาระส าคัญ 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของกระแสเงินสดที่
คาดการณ์ในอนาคต โดยเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน
ในอดีตของบริษัท ข้าพเจ้าได้ซักถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อ
สมมติฐานของการเพิ่มขึ้นของรายได้ในแต่ละปี และ
ประเมินแผนธุรกิจในอนาคตซึ่งสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ ข้าพเจ้าไม่พบความไม่สอดคล้องกับข้อสนับสนุนที่
มีสาระส าคัญ 
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จากการปันสว่นราคาซื้อ มูลค่ายุติธรรมของลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ถูกประเมินในมูลค่า 59.44 ล้านบาท และ
เกิดค่าความนิยมมูลค่า 80.75 ล้านบาท 

 
ข) บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 

 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทซื้อส่วนได้เสีย
ร้อยละ 93 ใน APU ซึ่งด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เม
กะวัตต์ในสาธารณะรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด้วยมูลค่า
สิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้จ านวน 316.20 ล้านบาท 
 
ผู้บริหารได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้รับมาในขั้นต้นด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี และ
รับรู้ค่าความนิยมจ านวน 157.9 ล้านบาท ณ วันที่ซื้อ 
โดยการปันส่วนราคาซื้อยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
 
ผู้บริหารคาดการณ์ขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานใน
อนาคตของ APU และความไม่แน่นอนของแผน
ธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหารจึง
ตัดสินใจต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าบนเงินลงทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 214.71 ล้านบาท และต้ัง
ค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจ านวนส าหรับค่าความนิยมใน 
งบการเงินรวม มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน 
APU คงเหลืออยู่ 101.49 ล้านบาท ณ วันนั้น 
 

ภายหลังการปันส่วนราคาซื้อของ APU เสร็จสมบูรณ์
ผู้บริหารพิจารณาว่าผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ที่ได้มากับสิ่งตอบแทนที่
โอนให้ถือเป็นค่าความนิยมจ านวน 146.61 ล้านบาท 
โดยลดลงจากจ านวนที่เคยรับรู้ไว้ก่อนหน้าจ านวน 
11.29 ล้ านบาท มูลค่าของค่าความนิยมที่ มีการ
ปรับปรุงยังคงถือว่าได้มีการต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าเต็ม
จ านวน เนื่องจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่
บันทึกไว้แล้วไม่สามารถกลับรายการได้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องนี้เนื่องจากขนาดของ
มูลค่ายุติธรรมของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ได้มาและค่า
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ความนิยมมีสาระส าคัญต่องบการเงิน และเนื่องด้วย
วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ต้องใช้สมมติฐานที่
ส าคัญซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมี
นัยส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินธุรกิจในอนาคตและ
อัตราคิดลดท่ีใช้คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 
 
ทั้งนี้ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัท IFP 
และ APU ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ ณ วันซื้อธุรกิจ 
 

 

การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ค่าความนิยม 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับค่าความนิยมจาก IFP ซึ่งจัดไว้
ในส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เนื่องจากค่าความนิยม
ที่ เ กิดจ าก  APU ซึ่ งจั ดไว้ ในส่ วนงานธุรกิ จผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ถูกต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจ านวนแล้ว 
 
ผลจากการปันส่วนราคาซื้อ IFP มีค่าความนิยมจ านวน 
80.75 ล้านบาท ถูกรับรู้ในงบการเงินรวม  
 
ใน พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท า
การประเมินมูลค่าสุทธิที่จะคาดว่าจะได้รับคืนของเงิน
ลงทุนใน IFP ของส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่
ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่า
ของสินทรัพย์ โดยใช้การคาดการณ์กระแสเงินสดสุทธิใน
อนาคตของ IFP ในการค านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของ
ส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้ข้อสรุปว่าควร
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมจ านวน 70.39 
ล้านบาท 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากขนาดของมูลค่า
ตามบัญชีของค่าความนิยมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.53 ของ
สินทรัพย์รวม มีสาระส าคัญ และเนื่องด้วยการประเมิน

 

ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าและแบบจ าลอง
การทดสอบการด้อยค่าที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ 
 
ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารในเ ชิงทดสอบ
เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานหลัก
ที่ใช้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยการประเมินอัตราการ
เติบโตและอัตราคิดลด ขั้นตอนการตรวจสอบของข้าพเจ้ายัง
รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระ ความสามารถ และความ
เที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าได้ประชุมกับผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจในแผนการ
เติบโตในอนาคตของบริษัท การคาดการณ์การเติบโตของ
รายได้และผลก าไรมีผลกระทบที่ส าคัญจากการศึกษาความ
ต้องการในการใช้ซอฟต์แวร์สื่อสารในอุปกรณ์พกพา การ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อน าเสนอให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายและการน าอัตราการเ ติบโตทั่วไปของธุรกิจ
ซอฟต์แวร์มาอ้างอิง 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบสมมติฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาด
ในการคาดการณ์กระแสเงินสดของผู้บริหาร เช่น อัตราการ
เติบโตทั่วไปของธุรกิจซอฟต์แวร์และเปรียบเทียบกับ
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มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของเงินลงทุนต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจใน
อนาคตและอัตราคิดลดท่ีใช้กับกระแสเงินสดในอนาคตที่
คาดการณ์ 
 
ดุลยพินิจที่ส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจใน
อนาคตของ IFP ประกอบด้วยรายได้ อัตราการเติบโตของ
ก าไร รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะส าหรับลักษณะของบริษัท
และของธุรกิจซอฟต์แวร์ 

ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้อ้างอิง
ในการหาอัตราคิดลด ข้าพเจ้าเห็นว่าสมมติฐานที่น ามาใช้
โดยผู้บริหารสมเหตุสมผล ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่ มี
สาระส าคัญส าหรับจ านวนของการด้อยค่าที่ถูกบันทึก 

 
การด้อยค่าของเงินลงทุน 

 

 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
อ้างถึงการปันส่วนราคาซื้อของ APU ตามที่อธิบายไว้ใน
เรื่องการรวมธุรกิจ มูลค่าของเงินลงทุนใน APU หลังค่า
เผื่อการด้อยค่ามีจ านวน 90.20 ล้ านบาท ณ วันที่  31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
ปัจจุบัน APU ด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ใน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าที่มีระยะเวลา 2 ปีและจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2560 APU มีผลขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องจากการ
ด าเนินงานในช่วงสองปีที่ผ่านมา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 APU มีขาดทุนสะสมในจ านวนที่มีสาระส าคัญ
และมีความไม่แน่นอนในการที่จะได้รับการขยายเวลา
ส าหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลพม่า ผู้บริหาร
พิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า
ของเงินลงทุนใน APU และจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระ
ท าการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของเงินลงทุน 
 
จากผลของการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของเงิน
ลงทุนดังกล่าวผู้บริหารได้ข้อสรุปว่าไม่จ าเป็นต้องต้ังค่า
เผื่อการด้อยค่าใน APU เพิ่มเติม 
 

 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดเพื่อทดสอบการด้อยค่าและแบบจ าลอง
การทดสอบการด้อยค่าที่จัดท าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 
ข้าพเจ้าไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระส าคัญ 
 
ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารในเ ชิงทดสอบ
เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าและข้อสมมติฐานหลัก
ที่ใช้โดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยการประเมินอัตราการ
เติบโตและอัตราคิดลด ขั้นตอนการตรวจสอบของข้าพเจ้ายัง
รวมถึงการประเมินความเป็นอิสระ ความสามารถ และความ
เที่ยงธรรมของผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใช้ในการ
คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่ผู้บริหารให้กับผู้
ประเมินราคาอิสระ ข้าพเจ้าตรวจสอบราคาขายไฟฟ้าต่อ
หน่วยในแบบจ าลองการคาดการณ์เทียบกับสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตรวจสอบอัตราก าลังการผลิตที่ใช้กับข้อมูลใน
อดีต และตรวจสอบอัตราก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิ ข้าพเจ้า
ไม่พบความแตกต่างที่มีสาระส าคัญ 
 
ข้าพเจ้าเปรียบเทียบสมมติฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่
ใช้ในการค านวณของผู้ประเมินราคา เช่น อัตราผลตอบแทน
ที่ปราศจากความเสี่ยง อัตราความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท 
อัตราความเสี่ยงของตลาดเทียบกับตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเห็นว่าสมมติฐานที่ใช้โดยผู้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในเรื่องนี้เนื่องจากขนาดของราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนใน APU ซึ่งเป็นร้อยละ 2.83 ของ
สินทรัพย์รวมมีสาระส าคัญ และเนื่องด้วยการประเมิน
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของเงินลงทุน ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผู้บริหารเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในอนาคตและ
อัตราคิดลดท่ีใช้กับกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ 

ประเมินราคามีความสมเหตุสมผล ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับ
ผู้บริหารว่าไม่จ าเป็นต้องต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าเพิ่มเติม 
 

  
ข้อมูลอ่ืน  

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือม่ันต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันใน
ระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัด
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ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่า
มีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่
เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ง
รวมถึงประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
        
        
 

บริษ ท ไพร้ซวอเตอร์เฮา้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 
 
 
 

(นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

รายงานประจ าปี 2559 หน้า  91 
 

งบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8        115,813,781 465,232,180 60,356,076 417,478,427

เงินลงทุนระยะสัน้ 9      2,142,379,763 1,890,872,077 2,142,379,763 1,890,872,077

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สุทธิ 10          50,461,392 114,082,661 40,313,071 22,906,789

มูลคา่ตามสัญญาท่ียังไม่เรียกเกบ็ 12                      -   3,022,336 - -

เงินใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 34                      -   - 68,209,380 8,000,000

สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 11          10,691,128 - - -

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 13        530,828,049 553,081,181 461,644,964 461,186,610

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน          40,526,634 40,364,000 12,478,448 14,050,487

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,890,700,747 3,066,654,435 2,785,381,702 2,814,494,390

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัการใช้              681,925 - - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 14                      -   - 120,486,924 118,732,644

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 34                      -   - 255,000,000 251,000,000

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 15                      -   - - -

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 16 11,359,447 12,216,638 - -

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 17 190,264,895 38,455,538 11,359,618 14,166,135

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 19          51,253,337 58,055,720 293,500 309,060

คา่ความนยิม - สุทธิ 18          10,354,339 80,748,022 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 21 23,957,592 26,181,238 1,244,073 1,590,416

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287,871,535 215,657,156 388,384,115 385,798,255

รวมสนิทรัพย์      3,178,572,282      3,282,311,591      3,173,765,817      3,200,292,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559(ต่อ) 
 

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ

หนีส้นิหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร 22.1 5,900,911 5,975,745 5,900,911 5,975,745

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 23 49,876,892 44,881,105 12,117,560 17,023,941

เจ้าหนีค้า่หุน้ 33.2 80,137,768 73,902,746 80,137,768 74,652,724

เงินรับลว่งหนา้จากลกูคา้            5,056,487 37,716,110 - 21,401,355

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถงึก าหนด

ช าระใน 1 ปี 22.2                      -   37,263,559 - -

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 34                      -   521,090 - -

หนีส้ินสัญญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระใน 1 ปี              685,512 642,178 - -

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน            3,766,883 3,625,103 1,075,888 2,222,658

รวมหนีส้นิหมุนเวียน        145,424,453        204,527,636          99,232,127        121,276,423

หนีส้นิไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 34 40,188,823        60,106,375 - -

หนีส้ินสัญญาเชา่การเงิน 666,576             1,352,380 - -

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 20            8,487,846 481,114 5,547,030 481,114

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 24            2,706,473 1,903,748 846,235 857,627

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน          17,963,903 19,310,914 318,000 318,000

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน          70,013,621          83,154,531            6,711,265            1,656,741

รวมหนีส้นิ        215,438,074        287,682,167        105,943,392        122,933,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559(ต่อ) 
 

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีส้นิและสว่นของเจ้าของ (ต่อ)

สว่นของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ จ านวน 6,950,000,000 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีตราไว้หุน้ละ 0.5 บาท 25 3,475,000,000 3,475,000,000 3,475,000,000 3,475,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามัญ จ านวน 6,670,000,000 หุน้ 

   มูลคา่ท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท 25 3,335,000,000 3,335,000,000 3,335,000,000 3,335,000,000

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 25 336,217,723 336,217,723 336,217,723 336,217,723

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 767,100 767,100 767,100 767,100

ขาดทุนสะสม (735,363,733) (689,195,510) (626,350,520) (596,549,796)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 22,387,276 574,032 22,188,122 1,924,454

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,959,008,366 2,983,363,345 3,067,822,425 3,077,359,481

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 4,125,842 11,266,079 - -

รวมสว่นของเจ้าของ 2,963,134,208 2,994,629,424 3,067,822,425 3,077,359,481

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้าของ 3,178,572,282 3,282,311,591 3,173,765,817 3,200,292,645

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ ปรับใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 28 192,033,741 84,686,443 26,811,122 -
ต้นทุนการใหบ้ริการและการขาย (32,505,417) (219,953,058) (24,575,646) -

ก าไร(ขาดทนุ)ข้ันต้น        159,528,324 (135,266,615)            2,235,476                      -   
รายไดอ่ื้น 29 18,744,360 29,911,889 31,686,144 37,340,156
คา่ใช้จ่ายในการขาย (6,875,156) (4,803,050) (1,150,000)                      -   
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (209,217,709) (292,042,209) (57,602,837) (352,133,230)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (4,064,443) - - -
ต้นทุนทางการเงิน (9,885,516) (5,191,649) (6,664,267) (2,578,712)

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (51,770,140) (407,391,634) (31,495,484) (317,371,786)
ภาษีเงินได้ 31 (2,896,962) - - -

ขาดทนุสทุธิส าหรับปี (54,667,102) (407,391,634) (31,495,484) (317,371,786)

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
    การวัดมูลคา่ใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 1,634,206 (1,163,962) 1,694,760 (637,397)
รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
   ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,274,012 (1,350,422) - -
   การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน
      ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี          20,267,372            1,924,454          20,267,372            1,924,454
   การรับรู้การปรับมูลคา่ยุติธรรมท่ีเกดิจากการจ าหนา่ยเงินลงทุน
      ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (3,704)                      -   (3,704)                      -   

รวมขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี (31,495,216) (407,981,564) (9,537,056) (316,084,729)

การแบ่งปันขาดทนุสทุธิส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (47,799,328) (406,077,311) (31,495,484) (317,371,786)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (6,867,774) (1,314,323) - -

ขาดทนุสทุธิส าหรับปี (54,667,102) (407,391,634) (31,495,484) (317,371,786)

การแบ่งปันขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี
   ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (24,354,979) (406,630,381) (9,537,056) (316,084,729)
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (7,140,237) (1,351,183) - -

รวมขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี (31,495,216) (407,981,564) (9,537,056) (316,084,729)

ขาดทนุต่อหุ้น 32
ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (0.0072) (0.0627) (0.0047) (0.0490)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุกอ่นภาษีเงินได้ (51,770,140) (407,391,634) (31,495,484) (317,371,786)
รายการปรับปรุง:

คา่เสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ 17 5,248,979 8,323,046 2,968,210 2,092,349
คา่ตัดจ าหนา่ยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 7,358,798 2,252,487 35,433 34,340
คา่เสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16 818,111 1,278,101 - -
ขาดทนุจากการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ - 36,146 - -
ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะสั้น (4,630) - (4,630) -
ขาดทนุจากการปรับมูลคา่ของต้นทนุพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 13 - 4,008,359 - 4,008,359
(กลับรายการ)คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ (21,401,355) 22,805,701 (21,401,355) 28,022,755
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - (3,332,128) - (3,332,128)
คา่ใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 24 2,437,662 392,049 1,683,368 139,352
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - 249,990,565
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม 18 70,393,683 158,380,773 - -
(กลับรายการ)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่อาคารและอุปกรณ์ (138,623,134) 145,908,541 - -
ขาดทนุจากการจ าหนา่ยและตัดจ าหนา่ยอาคารและอุปกรณ์
   และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 62,797 83,336 27,216 -
ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกดิขึน้จริง 2,164,544 174,930 - -
ดอกเบี้ยรับ (11,848,749) (21,017,734) (30,291,131) (28,480,976)
ดอกเบี้ยจ่าย                9,885,516                5,179,265              6,664,267 2,566,328

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนนิงาน
  สินทรัพย์ด าเนนิงานลดลง (เพ่ิมขึน้) :

-  ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 74,409,554 7,360,995 19,894,438 (1,013,675)
-  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (10,691,128) - - -
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (237,156) 32,089,726 1,572,039 44,918,025
-  มูลคา่ตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเกบ็ 3,022,336 (2,410,336) - -
-  ต้นทนุพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 22,253,132 (336,235,522) (458,354) (332,570,098)
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,185,597 (3,294,771) 346,343 (1,375,754)

  หนีส้ินด าเนนิงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง) :
-  เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 9,735,749 (107,369,991) (4,906,381) (60,077,966)
-  หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 189,385 98,214 (1,146,770) 181,827
-  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (32,659,623) 1,027,324 (21,401,355) -
-  หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,220,000) 1,249,613 - 168,000

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (58,290,072) (490,403,510) (77,914,146) (412,100,483)
รับดอกเบี้ย 14,055,568 24,807,604 14,391,767           23,383,271
จ่ายดอกเบี้ย (1,851,036) (5,979,849) (429,246)              (490,194)
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน - (136,512) - (136,512)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (46,085,540) (471,712,267) (63,951,625) (389,343,918)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเปน็ส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้  
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559(ต่อ) 
 

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนระยะสัน้ 9 (1,652,231,522) (3,081,759,401) (1,652,231,522) (3,081,759,401)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้ 9 1,426,058,049 1,194,592,949 1,426,058,049 1,194,592,949

เงินสดจ่ายซือ้อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (16,928,956) (156,502,209) (214,998) (15,909,146)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 11,065 - 6,217 -

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้เพ่ิมขึน้ (681,925) - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ร้ะยะสัน้แกบ่ริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - (70,818,885) (251,000,000)

เงินสดรับคนืจากเงินใหกู้ร้ะยะสัน้แกบ่ริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั - - 10,609,505 -

เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ร้ะยะยาวแกบ่ริษัทท่ีเกีย่วขอ้ง 34 - - (12,000,000) -

เงินสดรับคนืจากเงินใหกู้ร้ะยะยาวแกบ่ริษัทท่ีเกีย่วขอ้งกนั 34 - - 8,000,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย 14 - - (1,754,280) (232,500,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดรั้บมา 33.2 - (214,179,477) - -

เงินสดจ่ายเจ้าหนีค้า่หุน้ - - (749,978) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (243,773,289) (2,257,848,138) (293,095,892) (2,386,575,598)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั (521,090) - - -

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - 521,090 - -

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 15,620,471 - -

เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 22 (37,263,559) (22,300,131) - -

เงินสดจ่ายคนืเงินกูยื้มระยะยาวจากบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั 34 (20,936,225) - - -

เงินสดจ่ายคนืหนีส้ินสัญญาเช่าการเงิน (861,768) (268,926) - (98,589)

เงินสดรับจากทุนท่ีเรียกช าระ 25 - 960,265,910 - 960,265,910

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (59,582,642) 953,838,414 - 960,167,321

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (349,441,471) (1,775,721,991) (357,047,517) (1,815,752,195)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 459,256,435 2,234,978,426 411,502,682 2,227,254,877

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,906 - - -

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้ปี 109,912,870 459,256,435 54,455,165 411,502,682

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

รายงานประจ าปี 2559 หน้า  99 
 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559(ต่อ) 
 

เพ่ือเป็นขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115,813,781 465,232,180 60,356,076 417,478,427

เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร (5,900,911) (5,975,745) (5,900,911) (5,975,745)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้ปี 109,912,870 459,256,435 54,455,165 411,502,682

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใชเ่งินสดท่ีส าคญัในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดงัต่อไปนี้

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

การเพ่ิมขึน้ของมูลคา่ยุติธรรมของเงินลงทุน

ชัว่คราวโดยบันทึกเพ่ิมในส่วนของผู้ถอืหุน้ 25,329,585 2,405,568 25,329,585 2,405,568

โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์ - 1,238,201 - -

โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 13,494,739 - -

เจ้าหนีค้า่หุน้ท่ีเพ่ิมขึน้ในระหว่างปีและไม่ไดช้ าระ 6,235,022 73,902,746 5,485,044 74,652,724

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน ดังนี้ 
 

เลขที่ 1 ช้ันที่ 16 ห้องที่ 1603 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 
 

กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญซึ่งใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเ งินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ .  2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล าดับต่อไป 
 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชี
ของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ 
เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยส าคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็น
ภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกั น ให้ใช้งบการเงินตาม
กฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 

ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญและเกี่ยวข้อง
ต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรงุ 2558) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้ก าหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตี
ราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การ
ปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่
เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกวา่หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวม
กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้อง
เปิดเผยจ านวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
รวมบริษัทย่อยเข้ามาในการจัดท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และได้
ก าหนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวไปยังก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ใน
ล าดับช้ันที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานส าคัญที่ใช้ 
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม และค่าตัดจ าหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ 
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่ม
กิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก าหนดค า
นิยามให้ชัดเจนขึ้น ส าหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ” และ ก าหนดค านิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ 
“เงื่อนไขการบริการ” มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง  
ก) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายช าระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าค านิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็น
หนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามค านิยามของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการ
ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
ได้ก าหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรม
และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทนุทกุสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับการบัญชีส าหรับการจัดตั้งการร่วมค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน ได้ก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการกระทบยอด
สินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้ค านิยาม
ของกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้ก าหนดข้อยกเว้นในการจัดท างบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุง
ดังกล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการน าบริษัทย่อย
เกือบทั้งหมดมารวมในการจัดท างบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก าหนดให้กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดไว้ส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบ
การเงินและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง มูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่
ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 

ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่มีสาระส าคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ 

ที่อาจเกิดขึ้น 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 
เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
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2.2.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้น ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ และ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรงุ 2559) 
เรื่อง งบการเงินรวม 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส าคัญดังต่อไปนี้  
 

- ความมีสาระส าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบที่มีต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นต้องแสดงแยกจากกันหาก
เกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่ของการ
ใช้การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามล าดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่
เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ ได้ก าหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการ
คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้
ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ ได้ก าหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
ส าหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดส าหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของ
หนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออก
จากงานเป็นส าคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เพ่ิมเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้
การเลือกใช้นโยบายบัญชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจาก
กัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องท าโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือได้ก าหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจากงบ
การเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถ
เข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจ าหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อ
ใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจ ากดั
ของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จาก
สินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดท างบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ด าเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องน าบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการที่
ด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมใน
การจัดท างบการเงินรวมด้วย 
 

ผู้บริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มี
ผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุงใหม่และการตีความมาตรฐาน ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส าคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร ่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรือ่ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า  

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 

(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถอืหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรงุ 2559) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรงุสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่29 
(ปรับปรงุ 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ข้อก าหนด
เงินทุนขั้นต่ าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ส าหรับมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินที่น าส่งรัฐ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือ 

ทางการเงิน 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการ
เม่ือกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุนและ
มีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการควบคุม กลุ่ม
กิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุม
บริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่ม
กิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส าหรับการซื้อ
บริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่
โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้ อคาดว่าจะต้องจ่ายช าระตามข้อตกลง 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา
และหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วย
มูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจที่ด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อ
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การวัดมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ ด้วยมูลค่า ยุ ติธรรม ณ วันที่ซื้อ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภท
เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็น
ส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายช าระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 
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ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่
มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม 
หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 
น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่า
ยุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก าไรขาดทุน 
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่ม
กิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 
ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้ 
 

(2) รายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้าของ
กลุ่มกิจการ ส าหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ  และ
ก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรก
ของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของ
บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน ส าหรับทุกจ านวนที่เคยรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน 

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงิน
บาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินของบริษัท 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
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รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการ
ขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเส ร็จอื่น 
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน 
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุนด้วย 

 

(ค) กลุ่มกิจการ 
 

การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่
มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน
ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงินดังนี้ 
 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของ
แต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 

 รายได้และค่าใช้จ่ายใน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ 
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และ
หนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงิน
เบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนี้การค้า 
 

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้
สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 
 
 

 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือ ได้แก่ อุปกรณ์การสื่อสารและเครื่องตรวจพิสูจน์บุคคล 
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สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณ
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ซื้อสินค้านั้น เช่นค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับ
คืน ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุน
การกู้ยืม มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นเพื่อให้สินค้านั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จ าเป็น 
 

2.8 สัญญาก่อสร้าง 
 

สัญญาก่อสร้างคือสัญญาที่เจรจาเฉพาะเจาะจงเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์รายก ารเดียวหรือหลายรายการซึ่ง
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหรือต้องพึ่งพากันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและหน้าที่หรือเช่ือมโยงกันด้วย
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้าย 
 

เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง
จะรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนตามสัญญาซึ่งค่อนข้างแน่ว่าจะได้รับคืน ต้นทุนตามสัญญาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งวดเม่ือเกิดข้ึน 
 

เม่ือผลการด าเนินงานตามสัญญาก่อสร้างสามารถประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปได้ที่
สัญญาก่อสร้างจะมีก าไร ให้รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาก่อสร้าง เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่ต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดเกินกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งหมด กลุ่มกิจการจะรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เป็นค่าใช้จ่ายทันที 
 

ในการก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง จะไม่พิจารณาต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้ นในระหว่างปีที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในอนาคต ซึ่งแสดงอยู่ในรูปสินค้าคงเหลือ จ านวนเงินที่จ่ายเป็นเงินล่วงหน้า หรือ
สินทรัพย์อื่น ขึ้นอยู่กับลักษณะของต้นทุน 
 

กลุ่มกิจการแสดงจ านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็น
สินทรัพย์ (“มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ”) ของกิจการส าหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นและก าไรที่รับรู้ (หักด้วย
รายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) สูงกว่าจ านวนเงินงวดที่เรียกเก็บ ซึ่งจ านวนเงินที่เรียกเก็บที่ลูกค้ายังไม่ได้ช าระ
และจ านวนเงินประกันผลงานจะรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 

กลุ่มกิจการแสดงจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส าหรับงานก่อสร้างทุกสัญญาเป็น
หนี้สิน (“เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า”) ของกิจการส าหรับจ านวนเงินที่เรียกเก็บมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นและ
ก าไรที่รับรู้(หักด้วยรายการขาดทุนที่รับรู้แล้ว) 
 
 

2.9 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาซึ่งถือไว้ด้วยความต้ังใจเพื่อการ
พัฒนาและขายในการด าเนินธุรกิจปกติโดยจะแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
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กว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ ดิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่า
สาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาส าเร็จ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะ
ถูกรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนเม่ือความเสี่ยงและผลตอบแทนถูกโอนให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้ในการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 
 

2.10 เงินลงทุน 
 

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการร่วมค้าเป็น
เงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดการจัดประเภท
ที่เหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ  
 

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงที่จะ
ถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์
หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นที่ต้องขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้
ในสินทรัพย์หมุนเวียน 
 

เงินลงทุนรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท ารายการ 
 

เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดโดยใช้วิธีคิดมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิ (“NAV”) ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยธนาคารพาณิชย์ที่ออกตราสาร ค านวณโดย
ผู้จัดการกองทุนผู้ออกตราสารนั้น รายการก าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ใน
ส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

บริษัทจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ
การด้อยค่ารวมไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเม่ือ
เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีที่จ าหน่ ายเงิน
ลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่
จ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจ านวนทั้งหมดที่ถือไว้ 

 

2.11 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น 
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อ เป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต 
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หลังจากการรับรู้เม่ือเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 
และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 
 

อาคาร 40 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่าง
น่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น เม่ือมีการเปลี่ยนแทนช้ินส่วน
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก 
 

2.12 อาคารและอุปกรณ์  
 

อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรก
จะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น  
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตาม
ความเหมาะสม เม่ือคาดว่าต้นทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ 
และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
จะถูกตัดออกจากบัญชี ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่น ๆ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 

อาคาร 5 - 20 ปี 
โรงไฟฟ้า 2 - 35 ปี 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสม 
 

มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน สินทรัพย์จะถูกบันทึกตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันทีเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.15)  
 

รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายถูกพิจารณาจากการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการ
จ าหน่ายกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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2.13 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดข้ึนของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจาก
การได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่า
เผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความ
นิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด 
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ 
ที่เกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงานด าเนินงานได้ 

 

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ลิขสิทธิ์ 
 

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมที่ได้มาจากการซื้อจะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า การ
ตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา 
 

ซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้ว 
 

ซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้วที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้ว
มีอายุการให้ประโยชน์ที่ทราบได้แน่นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม การตัดจ าหน่ายค านวณ
โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานได้ ค่าตัดจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ 3 - 5 ปี 
 

ซอฟแวร์ระหว่างการพัฒนา 
 

ต้นทุนที่ใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่ม
กิจการเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อดังนี้ 
• มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์

หรือขายได้ 
• ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใช้ประโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถที่จะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร 
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• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะน ามาใช้เพื่อท า
ให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้ 

• กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การพัฒนาได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท างานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ านวนเงินที่เหมาะสม 
 

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเง่ือนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง 

 

2.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) จะไม่มีการตัดจ าหน่ายและจะถูก
ทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ านวนที่สูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่  
เล็กที่สุดที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูก
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
 

2.16 สัญญาเช่า 
 

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า จ านวนเงินที่ต้องจ่าย
ดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินสัญญา
เช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่
ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อย
กว่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญา
เช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งปกติเป็นค่าเช่าและดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 
 

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
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สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทน
จูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า 

 

2.17 เงินกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้นใน
เวลาต่อมา เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดข้ึน) เม่ือเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช าระหนี้นั้น
จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เลื่อนช าระหนี้
ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขต้องน ามา
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขคือสินทรัพย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การรวม
ต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้องสิ้นสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่ ที่จ าเป็นในการเตรียม
สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 
 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 
 

2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล าดับ 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ
ได้ด าเนินงานและเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด 
ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ และจะต้ังประมาณการค่าใช้จ่าย
ภาษีที่เหมาะสมจากจ านวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์
หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
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และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช าระ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอที่จะน าจ านวนผลต่างช่ัวคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ต้ังภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่าง
ช่ัวคราวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในการร่วมค้าเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถ
ควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างช่ัวคราวและการกลับรายการผลต่างช่ัวคราวมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงิน
ได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วย
ภาษีต่างกันซึ่งต้ังใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

2.19.1 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการ
สมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ส าหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินที่คงที่ บริษัทไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์
เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน บริษัท
จะจ่ายสมทบให้กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงิน
เพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึง
ก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือ
หักออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 
 

โครงการผลประโยชน์ 
 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่ง
จะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น อายุ จ านวนปีท่ีให้บริการ และค่าตอบแทน 
 

หนี้สินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุงด้วย
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ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดย
การคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจา่ยภาระผูกพัน และวันครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้อง
ช าระภาระผูกพันกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น (และได้รวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เจ้าของ) 
 

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.19.2 ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะจ่ายเม่ือบริษัทยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอที่จะให้
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุนการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน บริษัทจะรับรู้
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างเฉพาะเม่ือบริษัทมีโครงการที่เป็นทางการอย่างละเอียดส าหรับการเลิกจ้าง
และไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได้ ในส่วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างด้วยความ
สมัครใจนั้นจะค านวณจากจ านวนพนักงานที่คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มีก าหนดช าระเกิน
กว่า 12 เดือน ภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 

2.20 ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเช่ือถือ 
ประมาณการหนี้สินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานในอนาคต 
 

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้ง
ประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผูกพันบางรายการที่จัด
อยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ า 
 

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามา
จ่ายช าระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่า
ของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่ก าลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิ น
เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามัญจะถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของ 
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ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่นอกเหนือจากการรวมธุรกิจซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็น
รายการหักจากเงินรับในการออกหุ้นในส่วนของเจ้าของ ต้นทุนการออกหุ้นที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การรวมธุรกิจจะถูกรวมไว้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

2.22 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติ
ของกลุ่มกิจการ รายได้จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวม
รายการขายภายในกลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินรวม   
 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของความเป็น
เจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความส าเร็จของงานที่ท าเสร็จ โดย
ใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะถูกรับรู้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
 

รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวจะถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จซึ่งประเมิน
โดยพิจารณาจากการส ารวจทางกายภาพโดยวิศวกรผู้บริหารโครงการ โดยจะต้ังส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับ
โครงการก่อสร้างทั้งจ านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน (ดูนโยบายบัญชีข้อ 
2.8 เรื่องสัญญาก่อสร้าง) 
 

รายได้เงินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน
ครบอายุ และพิจารณาจากจ านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส าหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ 
 

2.23 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 
 
 
 

2.24 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัท ที่ท า
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
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กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความ
เสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้าน
การให้สินเช่ือ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้น
คว า มผั น ผ วนของตล า ดก า ร เ งิน และแสว งห า วิ ธี ก า รลดผ ล กระทบที่ ท า ให้ เ สี ยห า ย ต่อผ ล 
การด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

เนื่องจากกลุ่มกิจการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็นเหรียญสหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู้รายการของสินทรัพย์และหนี้สิน และเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความผันผวน
จากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการมีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนให้น้อยที่สุด โดยท าให้กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
เดียวกันในแต่ละหน่วยงานต่างประเทศมีความสมดุล (natural hedge) 
 

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส าคัญ บริษัท
ไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว 
 

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระส าคัญ นโยบายของบริษัท
คือท าให้เช่ือม่ันได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับเหมาะสม  
 
 
 
 

3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

จ านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มี
วงเงินอ านวยความสะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่ม
กิจการได้ต้ังเป้าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือที่ตกลงไว้ให้
เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลง
ได้ 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
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ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวิธีการ
ประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

• ข้อมูลระดับท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินอย่างเดียวกัน  

• ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทั้งที่สามารถ
สังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพย์นั้น
หรือหนี้สินนั้น  

• ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด 
(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)  

 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,142,378,355 - - 2,142,378,355 
 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับท่ี 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์     
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 507,812,619 - - 507,812,619 
 
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
 

 

4 ประมาณการทางการบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น  
 

4.1 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 2.13 มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดังกล่าว
อาศัยการประมาณการ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18)   
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หากประมาณการก าไรขั้นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต่ ากว่าร้อยละ 2 ของประมาณการที่ผู้บริหาร
ประมาณไว้เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (เช่น ร้อยละ 25 แทนที่จะเป็นร้อยละ 27) กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 10.35 ล้านบาทและจะท าให้ยอดคงเหลือของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนลดลงจ านวน 20.04 ล้านบาท 
 

หากประมาณการอัตราผลตอบแทนก่อนภาษีที่ใช้ในการค านวณกระแสเงินสดคิดลด สูงกว่าร้อยละ 5 ของ
อัตราที่ผู้บริหารประมาณไว้ (เช่น ร้อยละ 40 แทนที่จะเป็นร้อยละ 35) กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้ค่าเผื่อการด้อย
ค่าของค่าความนิยมเพิ่มขึ้นอีก 10.35 ล้านบาท และจะท าให้ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
จ านวน 14.06 ล้านบาท 
 

4.2 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ผู้บริหารก าหนดราคาตามบัญชีของ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามการประมาณการ ข้อ
สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวกับอายุการใช้งานที่เหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น การ
ประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจจะค านึงจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในอนาคต การใช้ประโยชน์ และประสิทธิผลของการใช้งาน 
 

4.3 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มกิจการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีข้อบ่งช้ีว่า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนถูกประมาณโดย
ผู้บริหาร 
 

4.4 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้และหนี้สินภาษีเงินได้จะรับรู้จากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน กับมูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
พิจารณาว่ากลุ่มกิจการมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพื่อใช้กลับรายการสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ กลุ่มกิจการใช้ข้อสมมติฐานในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลาที่จะใช้ผลแตกต่าง
ช่ัวคราวนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานดังกล่าวในแต่ละงวดอาจท าให้มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อ
สถานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

4.5 ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
 

มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งถูก
ค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยการใช้ข้อสมมติฐานจ านวนมาก ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคิดต้นทุน
(รายได้)สุทธิส าหรับประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุ รวมถึงอัตราคิดลด ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบัญชีของประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงานเม่ือเกษียณอายุ 
 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ในการ
พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็น
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สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายช าระผลกระโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบก าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ที่ต้องจ่ายช าระภาระผูกพันบ าเหน็จบ านาญที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ  ส าหรับภาระผูกพันบ าเหน็จบ านาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมายเหตุฯ 24  
 

4.6 การรวมธุรกิจ 
 

ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่
ได้รับจากการรวมธุรกิจ รวมทั้งการใช้ดุลยพินิจในการระบุถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน 
 

ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน 

 

6 การปรับปรุงงบการเงินใหม่ และการจัดประเภทรายการใหม่ 
 

การปรับปรุงงบการเงินใหม่ 
 

รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับจากการซื้อธุรกิจสองรายการในปี  พ.ศ. 2558 ได้แก่การ
ซื้อธุรกิจของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด และบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (หมายเหตุฯ 33) 
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการจึงปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินตามที่ประเมิน 
และค่าความนิยมโดยการปรับย้อนหลัง 
 
 
 
การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากที่เคยแสดงในปีท่ีแล้วแบบผสมระหว่างการ
จ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามลักษณะและค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ มาเป็นการจ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เพียงอย่าง
เดียว  
 

6 การปรับปรุงงบการเงินใหม่ และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลของรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม 

  การปรับปรุง จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคย เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น  
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รายงานไว้ (ลดลง) (ลดลง) ตามท่ีปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
     

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 49,742 (11,287) - 38,455 
ค่าความนิยม - สุทธิ - 80,748 - 80,748 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 140,983 (82,927) - 58,056 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น (83,700) 9,797 - (73,903) 
ขาดทุนสะสม 685,527 3,669 - 689,196 
     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
     

รายได้จากการขายอาคารชุด 27,535 - (27,535) - 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 25,711 - (25,711) - 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 31,432 - (31,432) - 
รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ 8 - (8) - 
รายได้จากการให้บริการและการขาย - - 84,686 84,686 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 26,580 - 3,332 29,912 
ต้นทุนขายอาคารชุด (21,001) - 21,001 - 
ต้นทุนการขายไฟฟ้า (25,414) - 25,414 - 
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง (27,630) - 27,630 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ ์ (134,621) (11,287) 145,908 - 
ต้นทุนขายและให้บริการ - - (219,953) (219,953) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (22,792) - 22,792 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ (4,008) - 4,008 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม (169,667) 11,287 158,380 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104,682) (2,180) (185,180) (292,042) 
ต้นทุนทางการเงิน (3,702) (1,490) - (5,192) 
ขาดทุนสุทธ ิ (403,722) (3,670) - (407,392) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0623) (0.0004) - (0.0627) 
 

6 การปรับปรุงงบการเงินใหม่ และการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพะกิจการ 

  ปรับใหม่ จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคย

รายงานไว้ 
เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 
ตามท่ีปรับใหม่ 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
     

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - สุทธ ิ 130,020 (11,287) - 118,733 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น (84,450) 9,797 - (74,653) 
ขาดทุนสะสม 595,060 1,490 - 596,550 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
     

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 34,008 - 3,332 37,340 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (28,023) - 28,023 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (249,991) - 249,991 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,008) - 4,008 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (70,111) - (282,022) (352,133) 
ต้นทุนทางการเงิน (1,089) (1,490) - (2,579) 
ขาดทุนสุทธ ิ (315,882) (1,490) - (317,372) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0487) (0.0003) - (0.0490) 
 

เนื่องจากรายการปรับปรุงและการจัดประเภทใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
กลุ่มกิจการจึงไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

7 ข้อมูลตามส่วนงาน 
 

คณะกรรมการบริษัท คือ ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ ผู้บริหารก าหนดส่วนงาน
ด าเนินงานจากข้อมูลที่จะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 

กลุ่มกิจการพิจารณาส่วนงานด าเนินงานจากลักษณะของธุรกิจที่ด าเนินงานโดยแบ่งเป็น ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

รายได้ระหว่างส่วนงานมีการต่อรองราคากันเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน รายได้จากลูกค้า
ภายนอกที่รายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มกิจการนั้นวัดมูลค่าในลักษณะเดียวกันกับ
มูลค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

ส่วนงานทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเว้นส่วนงานธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าที่ด าเนินธุรกิจในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ 
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่ายของส่วนงาน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และก าไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
รายได้ 
 
 งบการเงินรวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558  

 รวมรายได้ตาม
ข้อมูลส่วนงาน

ท้ังหมด 

รายได้
ระหว่าง 
ส่วนงาน 

รายได้จาก
ลูกค้า

ภายนอก 

รวมรายได้ตาม
ข้อมูลส่วนงาน

ท้ังหมด 

รายได้
ระหว่าง 
ส่วนงาน 

รายได้จาก
ลูกค้า

ภายนอก 
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 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

การผลิตกระแสไฟฟ้า 99,871 - 99,871 25,711 - 25,711 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 65,563 - 65,563 60,826 1,859 58,967 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 26,600 - 26,600 8 - 8 

รวม 192,034 - 192,034 86,545 1,859 84,686 

 
 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 
 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 
   

การผลิตกระแสไฟฟ้า 97,934 (110,138) 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (49,347) (313,979) 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ (91,030) (5,014) 

รวม (42,443) (429,131) 

 
 
การกระทบยอดระหว่างผลรวมก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายกับขาดทุนสุทธิ มี
รายละเอียดดังนี้  
 
 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 
   

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย   
   ที่ปรับปรุงตามส่วนงาน (42,443) (429,131) 
การตัดรายการระหว่างส่วนงาน 2,136 17,766 
ดอกเบี้ยรับ 11,849 21,018 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (13,426) (11,853) 
ต้นทุนทางการเงิน (9,886) (5,192) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (51,770) (407,392) 
ภาษีเงินได้ (2,897) - 

ขาดทุนสุทธ ิ (54,667) (407,392) 
 

การเปิดเผยรายการรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 (กลับรายการ)ขาดทุน
จากการด้อยค่าของ
อาคารและอุปกรณ์ 

 
ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของค่าความนิยม 

 
ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
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การผลิตกระแสไฟฟ้า (138,623) - 1,337 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - - 3,639 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ - 70,394 8,450 

รวม  (138,623) 70,394 13,426 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ปรับใหม่) 

 ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ 

 
ขาดทุนจากการด้อย
ค่าของค่าความนิยม 

 
ค่าเสื่อมราคาและ 
ค่าตัดจ าหน่าย 

 พันบาท พันบาท พันบาท 
    

การผลิตกระแสไฟฟ้า 145,908 146,616 5,208 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 11,765 2,913 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ - - 3,732 

รวม  145,908 158,381 11,853 

 
 
สินทรัพย์ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 (ปรับใหม่) 

    อาคาร สินทรัพย์  อาคาร  สินทรัพย์  
 และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน รวมสินทรัพย์ และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน รวมสินทรัพย์ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

การผลิตกระแสไฟฟ้า 175,359 228 285,405 23,282 304 196,560 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 11,564 455 2,774,397 14,934 492 2,906,571 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3,342 50,570 118,770 240 57,260 179,181 

รวม  190,265 51,253 3,178,572 38,456 58,056 3,282,312 

 
 
หนี้สิน 
 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 รวมหนี้สิน รวมหนี้สิน 
 พันบาท พันบาท 
   

การผลิตกระแสไฟฟ้า 91,463 108,397 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 116,874 177,232 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 7,101 2,053 
รวม  215,438 287,682 

 

ส่วนงานตามหลักภูมิศาสตร์ 
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ในการน าเสนอข้อมูลตามหลักภูมิศาสตร์ รายได้จะถูกอ้างอิงจากลูกค้าตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และสินทรัพย์จะถูก
อ้างอิงจากสถานที่ต้ังของสินทรัพย์ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
 

ข้อมูลตามหลักภูมิศาสตร์ 
 
 รายได้รวม 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

ประเทศไทย 92,163 58,975 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 99,871 25,711 

รวม 192,034 84,686 

 
 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนรวม* 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 
   

ประเทศไทย 88,528 169,478 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 198,662 46,179 

รวม 287,190 215,657 

 
*สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม ไม่รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ลูกค้าหลัก 
 

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานการผลิตกระแสไฟฟ้าของกลุ่มกิจการคิดเป็นเงินประมาณ 99.87 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2558 : 25.71 ล้านบาท)  
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินสดในมือ 122 147 15 23 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 115,692 264,656 60,341 217,026 

เงินฝากธนาคารระยะสั้น - 200,429 - 200,429 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115,814 465,232 60,356 417,478 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 2.15 ต่อปี) 
 

9 เงินลงทุนระยะส้ัน 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

เงินฝากประจ า 1 1,383,059 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 2,114,643 505,407 

รวม 2,114,644 1,888,466 

บวก  การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 27,736 2,406 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 2,142,380 1,890,872 

 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมตลาดเงิน 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอ่ไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

ยอดคงเหลือต้นป ี 1,890,872 1,300 
ซื้อเงินลงทุน 1,652,232 3,081,759 
จ าหน่ายเงินลงทุน (1,426,054) (1,194,593) 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขาย 25,330 2,406 

ยอดคงเหลือสิ้นป ี 2,142,380 1,890,872 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย อ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงินในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับ
หลักทรัพย์เผื่อขายนั้น มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 1 ของล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 
 

 

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 62,806 129,702 21,396 21,396 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,154) (22,162) (21,388) (21,388) 

 40,652 107,540 8 8 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน (หมายเหตุฯ 34) - - 23,010 23,010 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (23,010) (23,010) 

 - - - - 
     

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 40,652 107,540 8 8 
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ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น 40 21,470 17 21,412 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (21,401) - (21,401) 

 40 69 17 11 
     
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 34) 6,385 1,038 50,370 32,502 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,780) (12,590) 

 6,385 1,038 39,590 19,912 
     

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 6,425 1,107 39,607 19,923 
     
ดอกเบี้ยค้างรับ - 2,207 - 2,207 
เงินมัดจ า 1,894 300 145 104 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 890 2,671 552 565 

เงินทดรองจ่าย 600 258 1 100 
     

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 50,461 114,083 40,313 22,907 

 

10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ(ต่อ) 
 
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้การค้า     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 8,661 8,724 - - 
ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน 20,484 17,166 - - 
3 - 6 เดือน 11,499 28,022 - - 
6 - 12 เดือน - 53,620 - - 

เกินกว่า 12 เดือน  22,162 22,170 44,406 44,406 

รวมลูกหนี้การค้า 62,806 129,702 44,406 44,406 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,154) (22,162) (44,398) (44,398) 

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 40,652 107,540 8 8 

 

ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น รวมถึงเงินมัดจ ารับจากลูกค้าเพื่อซื้อที่ดิน (ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ของบริษัทจ านวน 
21.4 ล้านบาท ที่จ่ายให้แก่บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
“จ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” ที่บริษัทท าไว้กับบริษัทดังกล่าว ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 สัญญาฉบับ
ดังกล่าวถูกยกเลิก บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกเงินค่ามัดจ าคืนจากบริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด 
และมีภาระที่จะต้องคืนเงินมัดจ าให้แก่ลูกค้าในกรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดินที่พัฒนาไม่เกิดขึ้นในที่สุด ดังนั้นบริษัทจึง
บันทึกลูกหนี้อื่นและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 21.4 ล้านบาทไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารพิจารณาบันทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับลูกหนี้อื่นจ านวนนี้  
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เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  บริษัทขายที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินในสัญญา “จ้างและบริหารงานขายและพัฒนา
ที่ดิน” ให้แก่ บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง  อินเตอร์มีเดีย  จ ากัด และท าสัญญาแปลงหนี้กับผู้ซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัท 
ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด  เข้ารับโอนสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อผู้ซื้อที่ดินไปแทน ดังนั้นบริษัทจึง
กลับรายการลูกหนี้อื่นและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ังไว้  
 

การกลับรายการค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญจ านวนดังกล่าวได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในก าไรหรือขาดทุน 
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11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

งานระหว่างท า 1,189 2,431 - 2,104 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - (2,431) - (2,104) 

 1,189 - - - 
     

สินค้าส าเร็จรูป 9,502 9,910 - 8,972 
หัก  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - (9,910) - (8,972) 
   -  

 9,502 - - - 

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10,691 - - - 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจ านวน 10.42 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) 
 
กลุ่มกิจการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือจ านวน 12.34 ล้านบาท และรับรู้ในต้นทุนขายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

12 มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้น และก าไร(หักรายการขาดทุน) ที่รับรู้จนถึงปัจจบุนั 19,962 16,691 

หัก  มูลค่าตามสัญญาที่เรียกเก็บ (19,962) (13,669) 

รวมมูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ - 3,022 

 

13 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ที่ดิน 443,250 465,456 440,052 459,900 
ต้นทุนพัฒนาและงานระหว่างก่อสร้าง 91,586 91,633 25,601 5,295 
หัก  ค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าที่ดิน (4,008) (4,008) (4,008) (4,008) 

รวมต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 530,828 553,081 461,645 461,187 

 

 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถูกรับรู้เป็นต้นทุนการขายในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 48.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 20.75 ล้านบาท) 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 91.73 ล้านบาท ที่ใช้เป็น
หลักประกันวงเงินสินเช่ือและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุฯ 22.2) หลักประกันถูกถอนออกใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
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14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ(ต่อ) 
 

บริษัทย่อยหลัก (ต่อ) 
 

เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด และ 
บริษัท ไอ - พีโน่ จ ากัด ได้มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัทโดยให้มีผลในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และให้ด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้แล้วเสร็จ 
 

การสอบทานการปันส่วนราคาซื้อส าหรับการรวมธุรกิจของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด และบริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด แล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดที่แสดงในหมายเหตุฯ 33 โดยมูลค่าเงิน
ลงทุนในบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ได้ถูกปรับปรุงใหม่เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่
จ่ายซื้อ 
 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงใน
บริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท
ย่อยที่รวมอยู่ในกลุ่มกิจการ 
 

ยอดรวมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีจ านวน 4,125,841 บาท โดยจ านวน 
3,568,195 บาท เป็นของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัท
ย่อยอื่นไม่มีสาระส าคัญ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 
   

ราคาตามบัญชีต้นปี 118,732 63,060 
ลงทุนเพ่ิม 1,755 305,663 

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า - (249,991) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 120,487 118,732 

 

บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
 

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการลงทุนในหุ้นสามัญที่ได้ออกและเรียกช าระแล้วจ านวน  100 หุ้น จากหุ้น
สามัญที่จดทะเบียนแล้วจ านวน 500,000 หุ้นในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ในประเทศพม่า มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของหุ้นที่ออก  
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15 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 12,990 12,990 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (12,990) (12,990) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธ ิ - - 
 
บริษัทลงทุนในบริษัท ซี - ทูวิชช่ัน จ ากัด ซึ่งท าธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยถือเงินลงทุนร้อยละ 14 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด 
 

16 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ 

 งบการเงินรวม 
 อาคารและ เคร่ืองตกแต่งและ  
 ส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช้ส านักงาน รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท 
ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน - - - 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - - - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - 
    

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - - - 
การจัดประเภทใหม่จากอาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 12,821  674  13,495  
ค่าเสื่อมราคา (858) (420) (1,278) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 11,963  254  12,217  
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 16,323  2,360  18,683  
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,360) (2,106) (6,466) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,963  254  12,217  
    

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 11,963 254 12,217 
ตัดจ าหน่าย - สุทธิ - (39) (39) 
ค่าเสื่อมราคา (604) (215) (819) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 11,359 - 11,359 
    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 16,323 - 16,323 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,964) - (4,964) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 11,359 - 11,359 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมีมูลค่า 18.18 - 19.09 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 18.18 - 19.09 ล้าน
บาท)  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอ้างอิงจากวิธีเปรียบเทียบราคาขาย ราคาขายของอาคารชุดที่เปรียบเทียบกันได้ใน
บริเวณใกล้เคียงกันได้ถูกมาปรับปรุงด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติที่ส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลที่สังเกตุได้ที่มีนัยส าคัญ ดังนั้นกลุ่ม
กิจการจึงจัดประเภทการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนอยู่ในระดับที่ 2 
 
จ านวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ที่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้แก่ 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พันบาท พันบาท 
   

รายได้ค่าเช่า 50 - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   
   ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส าหรับปี 61 - 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยตรงที่เกิดจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   
   ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าส าหรับปี 673 131 
 
 
 
 
 



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  บ

ริษ
ัท 
 ยูไ

นเ
ต็ด

  เพ
าเว

อร์
  อ
อฟ

  เอ
เช
ีย  
จ า
กัด

(ม
หา
ชน

)  
 รา
ยง
าน

ปร
ะจ

 าป
ี 25

59
 

หน
้า  
13
7 

 17
 

อา
คา
ร แ

ละ
อุป

กร
ณ์ 

- ส
ุทธ

ิ 
 

 
พัน

บา
ท 

 
งบ

กา
รเงิ

นร
วม

 

 
โร
งไ
ฟฟ

้า 
อา
คา
รแ
ละ
ส่ว

น
ปรั

บป
รุง
อา
คา
ร 

เค
ร่ือ
งต
กแ
ต่ง
ติด

ตั้ง
 

แล
ะอ
ุปก

รณ
์ส า
นัก

งา
น 

ยา
นพ

าห
นะ

 
 

อุป
กร
ณ์ต

ัวอ
ย่า
ง 

 
งา
นร

ะห
ว่า
งก
่อส

ร้า
ง 

รว
ม 

ณ 
วัน

ท่ี 
1 ม

กร
าค
ม 
พ.
ศ.

 25
58

 
 

 
 

 
 

 
 

รา
คา
ทุน

 
- 

16
,32

3 
12

,18
4 

1,6
52

 
- 

- 
30

,15
9 

หัก
 ค่า

เส
ื่อม

รา
คา
สะ

สม
 

- 
(3,

50
2) 

(10
,48

7) 
(1,

58
3) 

- 
- 

(15
,57

2) 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
 - ส

ุทธ
ิ 

- 
12

,82
1 

1,6
97

 
69

 
- 

- 
14

,58
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส า
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วัน

ท่ี 
31
 ธัน

วา
คม

 พ
.ศ
. 2

55
8 (
ปรั

บใ
หม

่) 
 

 
 

 
 

 
 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
ต้น

ปี 
- ส

ุทธ
ิ 

- 
12

,82
1 

1,6
97

 
69

 
- 

- 
14

,58
7 

กา
รไ
ด้ม

าซ
ึ่งบ

ริษ
ัทย

่อย
 (ห

มา
ยเห

ตุฯ
 33

.2)
 

17
0,9

32
 

51
9 

1,1
92

 
3,0

64
 

- 
- 

17
5,7

07
 

กา
รซ

ื้อเพ่ิ
มข

ึ้น 
- 

7,7
79

 
2,7

22
 

5,5
89

 
 

- 
16

,09
0 

โอ
นเ
ข้า
 (โ

อน
ออ

ก)
 

(73
,82

5) 
- 

- 
- 

- 
73

,82
5 

- 
กา
รจ
ัดป

ระ
เภท

รา
ยก

าร
ไป

อส
ังห

าร
ิมท

รัพ
ย ์

 
 

 
 

 
 

 
   เ
พ่ือ

กา
รล

งท
ุน 

- ส
ุทธ

ิ 
- 

(12
,82

1) 
(67

4) 
- 

- 
- 

(13
,49

5) 
กา
รจ
ัดป

ระ
เภท

รา
ยก

าร
จา
กต

้นท
ุนพั

ฒน
า 

 
 

 
 

 
 

 
   อ

สัง
หา

ริม
ทร

ัพย
์ - ส

ุทธ
ิ 

- 
1,2

38
 

- 
- 

- 
- 

1,2
38

 
กา
รข

าย
แล

ะก
าร
ตัด

จ า
หน

่าย
 - ส

ุทธ
ิ 

- 
- 

(84
) 

- 
- 

- 
(84

) 
ค่า
เผื่อ

กา
รด

้อย
ค่า

 
(80

,50
2) 

- 
- 

- 
- 

(65
,40

6) 
(14

5,9
08

) 
ค่า
เส
ื่อม

รา
คา
 (ห

มา
ยเห

ตุฯ
 30

) 
(4,

92
2) 

(1,
46

1) 
(1,

11
6) 

(82
3) 

- 
- 

(8,
32

2) 

ผล
กร

ะท
บจ

าก
อัต

รา
แล

กเป
ลี่ย

น 
(1,

32
0) 

(4)
 

(9)
 

(24
) 

- 
- 

(1,
35

7) 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
สิ้น

ปี 
- ส

ุทธ
ิ (ป

รับ
ให

ม่)
 

10
,36

3 
8,0

71
 

3,7
28

 
7,8

75
 

- 
8,4

19
 

38
,45

6 

  17
 

อา
คา
ร แ

ละ
อุป

กร
ณ์ 

- ส
ุทธ

ิ (ต
่อ)

 



    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  บ

ริษ
ัท 
 ยูไ

นเ
ต็ด

  เพ
าเว

อร์
  อ
อฟ

  เอ
เช
ีย  
จ า
กัด

(ม
หา
ชน

)  
 หน

้า  
13
8  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
   ร

าย
งา
นป

ระ
จ า
ป ี
 25

59
  

 

 
พัน

บา
ท 

 
งบ

กา
รเงิ

นร
วม

 

 
โร
งไ
ฟฟ

้า 
อา
คา
รแ
ละ
ส่ว

น
ปรั

บป
รุง
อา
คา
ร 

เค
ร่ือ
งต
กแ
ต่ง
ติด

ตั้ง
 

แล
ะอ
ุปก

รณ
์ส า
นัก

งา
น 

ยา
นพ

าห
นะ

 
 

อุป
กร
ณต์

ัวอ
ย่า
ง 

 
งา
นร

ะห
ว่า
งก
่อส

ร้า
ง 

รว
ม 

ณ 
วัน

ท่ี 
31
 ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

8 (
ปรั

บใ
หม

่) 
 

 
 

 
 

 
 

รา
คา
ทุน

 
12

4,9
17

 
10

,16
9 

14
,12

3 
10

,65
6 

- 
73

,82
5 

23
3,6

90
 

หัก
  ค

่าเส
ื่อม

รา
คา
สะ

สม
 

(34
,05

2) 
(2,

09
8) 

(10
,39

5) 
(2,

78
1) 

- 
- 

(49
,32

6) 

หัก
  ค

่าเผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่า 

(80
,50

2) 
- 

- 
- 

- 
(65

,40
6) 

(14
5,9

08
) 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
 - ส

ุทธ
ิ (ป

รับ
ให

ม่)
 

10
,36

3 
8,0

71
 

3,7
28

 
7,8

75
 

- 
8,4

19
 

38
,45

6 
 

 
 

 
 

 
 

 

ส า
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วัน

ท่ี 
31
 ธัน

วา
คม

 พ
.ศ
. 2

55
9 

 
 

 
 

 
 

 
รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
ต้น

ปี 
- ส

ุทธ
ิ 

10
,36

3 
8,0

71
 

3,7
28

 
7,8

75
 

- 
8,4

19
 

38
,45

6 
กา
รซ

ื้อเพ่ิ
มข

ึ้น 
12

1  
-  

2,3
11

  
-  

1,4
07

  
12

,72
2  

16
,56

1  
กา
รข

าย
แล

ะก
าร
ตัด

จ า
หน

่าย
 - ส

ุทธ
ิ 

- 
- 

(40
) 

- 
- 

- 
(40

) 
ค่า
เส
ื่อม

รา
คา
 (ห

มา
ยเห

ตุฯ
 30

) 
(51

7) 
(1,

85
6) 

(1,
19

0) 
(1,

58
5) 

(10
1) 

-  
(5,

24
9) 

กล
ับร

าย
กา
รค

่าเผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่า 

74
,65

2 
- 

- 
- 

- 
63

,97
1 

13
8,6

23
 

ผล
กร

ะท
บจ

าก
อัต

รา
แล

กเป
ลี่ย

น 
1,0

48
 

(4)
 

(10
) 

(28
) 

- 
90

8 
1,9

14
 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
สิ้น

ปี 
- ส

ุทธ
ิ 

85
,66

7 
6,2

11
  

4,7
99

  
6,2

62
  

1,3
06

  
86

,02
0 

19
0,2

65
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วัน

ท่ี 
31
 ธัน

วา
คม

 พ
.ศ

. 2
55

9 
 

 
 

 
 

 
 

รา
คา
ทุน

 
12

4,1
45

  
10

,16
1  

7,2
07

  
10

,63
2  

1,4
07

  
86

,02
0  

23
9,5

72
  

หัก
  ค

่าเส
ื่อม

รา
คา
สะ

สม
 

(34
,33

4) 
(3,

95
0) 

(2,
40

8) 
(4,

37
0) 

(10
1) 

-  
(45

,16
3) 

หัก
  ค

่าเผ
ื่อก

าร
ด้อ

ยค
่า 

(4,
14

4) 
- 

- 
- 

- 
- 

(4,
14

4) 

รา
คา
ตา
มบ

ัญชี
 - ส

ุทธ
ิ 

85
,66

7 
6,2

11
  

4,7
99

  
6,2

62
  

1,3
06

  
86

,02
0 

19
0,2

65
 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

รายงานประจ าปี 2559 หน้า  139 
 

17 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

พันบาท 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 
และอุปกรณ์ส านักงาน 

พันบาท 

 
ยานพาหนะ 

พันบาท 

         
รวม 

พันบาท 
     

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน - 6,694 1,652 8,346 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (6,219) (1,583) (7,802) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 475 69 544 

     
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - 475 69 544 
การซื้อเพ่ิมขึ้น 7,779 2,347 5,589 15,715 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ 30) (711) (679) (703) (2,093) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 7,068 2,143 4,955 14,166 

     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 7,779 9,041 7,241 24,061 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (711) (6,898) (2,286) (9,895) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 7,068 2,143 4,955 14,166 

     
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 7,068 2,143 4,955 14,166 
การซือ้เพ่ิมขึ้น - 195 - 195 
การจ าหน่าย - สุทธิ - (33) - (33) 

ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุฯ 30) (1,296) (554) (1,118) (2,968) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 5,772 1,751 3,837 11,360 

     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 7,779 2,542 7,241 17,562 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (2,007) (791) (3,404) (6,202) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,772 1,751 3,837 11,360 
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17 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า 
 

ปัจจุบันกลุ่มกิจการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่ได้รับจากการไฟฟ้า 
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการเริ่มด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด   
200 เมกะวัตต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะ
สามารถใช้ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต ์ต่อไป  
 

ในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยหนึ่ง  ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 กลุ่ม
กิจการได้จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าอิสระท าการประเมินพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว 
และได้ข้อสรุปว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี  ดังนั้น
กลุ่มกิจการพิจารณากลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้านบาท โดยรับรู้ใน
ต้นทุนการให้บริการและการขายในก าไรหรือขาดทุน 
 

เทคนิคที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม  คือ วิธีการพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) โดยมีสมมติฐานที่ส าคัญ คือ รายได้ที่
ค านวณตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และอัตราคิดลด การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดอยู่ในล าดับ 3 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 
 

อัตราคิดลดที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมคือจากร้อยละ 9.36 ถึงร้อยละ 11.23 
 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
 

จากการที่อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส สามารถใช้ได้กับโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ 
ผู้บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพ่ือให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับโดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หากกิจการยังคงคิด
ค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์เดิม ค่าเสื่อมราคาในปีปัจจุบันจะเพ่ิมขึ้น 6.69 ล้านบาท 
 

ค่าเสื่อมราคาถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ต้นทุนการให้บริการและการขาย 517 4,922 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 4,732 3,400 2,968 2,093 

 5,249 8,322 2,968 2,093 
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17 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการและบริษัทเป็นผู้เช่ารวมแสดงในรายการของยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 
   

ราคาทุน 3,391 3,416 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (966) (495) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,425 2,921 

 
18 ค่าความนิยม - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 239,129 11,765 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (158,381) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 80,748 11,765 
   

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 80,748 11,765 
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 33) - 227,364 
การด้อยค่า (70,394) (158,381) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 10,354 80,748 
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 239,129 239,129 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (228,775) (158,381) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 10,354 80,748 
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18 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ) 
 

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ที่ถูกก าหนดตามส่วนงานธุรกิจ 
 

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

 พ.ศ. 2559 

 ส่วนงานธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้า 

ส่วนงานธรุกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

 
รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

การปันส่วนค่าความนิยม     
ราคาซื้อสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 146,616 11,765 80,748 239,129 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (146,616) (11,765) (70,394) (228,775) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - 10,354 10,354 

 
 พ.ศ. 2558 (ปรับใหม่) 

 ส่วนงานธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้า 

ส่วนงานธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

 
รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

การปันส่วนค่าความนิยม     
ราคาซื้อสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 146,616 11,765 80,748 239,129 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (146,616) (11,765) - (158,381) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - 80,748 80,748 

 
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ขาดทุนดังกล่าวได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้ การค านวณดังกล่าวใช้
ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแส
เงินสดหลังจากปีที่ 3 ใช้ประมาณการอัตราส่วนการค านวณมูลค่าสุดท้ายดังกล่าวในตารางข้างล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่า
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู่ 
 

18 ค่าความนิยม – สุทธิ (ต่อ) 
 

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนงานธุรกิจพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 

ก าไรขั้นต้น1 ร้อยละ 27.18 

อัตราส่วนการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Exit Multiple)2 9.71 

อัตราคิดลด3 ร้อยละ 35.00 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) (พันบาท) 60,481 
1 ก าไรขั้นต้นจากงบประมาณ 
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2 อัตราส่วนการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Exit Multiple) คืออัตราส่วนที่ใช้เพื่อประมาณมูลค่าสุดท้ายของกิจการ 
(Terminal Value) โดยอ้างอิงจากอัตราส่วนของมูลค่ากิจการ (Enterprise Value) หารด้วยก าไร(ขาดทุน)ก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  (EBITDA) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับบริษัทย่อย 

3 อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ธุรกิจเงินร่วม
ลงทุน (Venture Capital) คาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกจิเกิดใหม่ (Startup) 

 

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 

ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการ
คาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ใช้สอดคล้องกับการคาดการณ์อัตราการเติบโต
ที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม อัตราคิดลดท่ีใช้เป็นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ 
 

การด้อยค่าบนส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกิดจากการลดลงอย่างมีสาระส าคัญของมูลค่ายุติธรรมของลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ ณ วันที่การประเมินการปันส่วนราคาซื้อเสร็จสิ้น เม่ือมูลค่ายุติธรรมของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลดลงต่ ากว่า
มูลค่าจ่ายซื้อจึงเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่า ผู้บริหารจึงจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วนที่ต่ ากว่าของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าตามบัญชีจ านวน 70.39 
ล้านบาท ถูกรับรู้เป็นการด้อยค่าส าหรับค่าความนิยมของส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งแสดงรวมในค่าใช้จ่ายใน
การบริหารในก าไรหรือขาดทุน 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ
 งบการเงินรวม 

 
ซอฟต์แวร์ท่ี
พัฒนาแล้ว 

พันบาท 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

พันบาท 

 
ลิขสิทธิ ์
พันบาท 

ซอฟต์แวร์ 
ระหว่างการพัฒนา 

พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558      
ราคาทุน 113,772 4,797 2,200 45,755 166,524 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (74,422) (3,469) (2,200) - (80,091) 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (39,146) (1,328) - (45,755) (86,229) 

ราคาตามบัญชี 204 - - - 204 
      
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
(ปรับใหม่) 

     

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 204 - - - 204 
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 33.2) 292 - - - 292 
การซื้อเพ่ิมขึ้น 59,814 - - - 59,814 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุฯ 30) (2,252) - - - (2,252) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (2) - - - (2) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 58,056 - - - 58,056 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ปรับใหม่)      
ราคาทุน 173,909 4,797 2,200 45,755 226,661 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (76,707) (3,469) (2,200) - (82,376) 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (39,146) (1,328) - (45,755) (86,229) 

ราคาตามบัญชี 58,056 - - - 58,056 
      
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 58,056 - - - 58,056 
การซื้อเพ่ิมขึ้น 550 9 - - 559 
โอนเข้า (โอนออก) (11) 11 - - - 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุฯ 30) (7,358) (1) - - (7,359) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (3) - - - (3) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 51,234 19 - - 51,253 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาทุน 60,886 20 - - 60,906 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (9,652) (1) - - (9,653) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 51,234 19 - - 51,253 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ซอฟต์แวร์ท่ี
พัฒนาแล้ว 

พันบาท 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

พันบาท 

 
ลิขสิทธิ ์
พันบาท 

ซอฟต์แวร์ 
ระหว่างการพัฒนา 

พันบาท 

 
รวม 

พันบาท 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558      
ราคาทุน 91,211 4,789 2,200 6,952 105,152 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (65,733) (3,463) (2,200) - (71,396) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (25,478) (1,326) - (6,952) (33,756) 

ราคาตามบัญชี - - - - - 

      
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ - - - - - 
การซื้อเพ่ิมขึ้น 343 - - - 343 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุฯ 30) (34) - - - (34) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 309 - - - 309 

      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
ราคาทุน 91,554 4,789 2,200 6,952 105,495 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (65,767) (3,463) (2,200) - (71,430) 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (25,478) (1,326) - (6,952) (33,756) 

ราคาตามบัญชี 309 - - - 309 

      
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 309 - - - 309 
การซื้อเพ่ิมขึ้น - 20 - - 20 
ค่าตัดจ าหน่าย (หมายเหตุฯ 30) (34) (1) - - (35) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ 275 19 - - 294 

      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาทุน 343 20 - - 363 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (68) (1) - - (69) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 275 19 - - 294 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และซอฟต์แวร์ระหว่างการพัฒนา ที่
ถูกบันทึกค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มมูลค่าแล้วได้ถูกตัดจ าหน่าย ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ที่ถูกตัดจ าหน่ายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 166.31ล้านบาท และ 105.15 ล้านบาท
ตามล าดับ (พ.ศ. 2558: ไม่มี) 
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19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

ค่าตัดจ าหน่ายถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ต้นทุนการให้บริการและการขาย 5,431 - - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,928 2,252 35 34 

 7,359 2,252 35 34 

 
20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช าระภายใน 12 
เดือน - - - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช าระภายหลัง 12 
เดือน 8,488 481 5,547 481 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,488 481 5,547 481 
 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ยอดคงเหลือต้นป ี 481 - 481 - 
เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน  2,897 - - - 
เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5,066 481 5,066 481 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 44 - - - 

ยอดคงเหลือสิ้นป ี 8,488 481 5,547 481 
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20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ก าไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ค่าเสื่อมราคา 

 
 

รวม 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

    
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - - - 

เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 481 - 481 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 481 - 481 

    
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 481 - 481 
เพ่ิมในก าไรหรือขาดทุน - 2,897 2,897 
เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5,066 - 5,066 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน - 44 44 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 5,547 2,941 8,488 

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก าไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 พันบาท 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 

เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 481 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 481 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 481 

เพ่ิมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 5,066 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 5,547 
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20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้ผลแตกต่างช่ัวคราวส าหรับสินทรัพย์
ภาษีเงินรอตัดบัญชี ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลแตกต่างชั่วคราว     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 22,154 43,563 55,178 78,389 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย - - 271,431 271,431 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว 12,990 12,990 12,990 12,990 
การปรับมูลค่ายุติธรรมของซอฟแวร์ของบริษัทย่อย 
   จากการรวมธุรกิจ  68,832 78,626 - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 86,229 - 33,756 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,706 1,904 846 858 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 48,534 48,534 
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช ้     
ขาดทุนสามารถยกไปเพ่ือหักกลบกบัก าไรทางภาษีในอนาคต  
   (โดยรายการขาดทนุจะหมดอายุใน พ.ศ. 2564) 383,601 256,746 100,522 90,547 
  

21 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินประกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 21,082 21,233 - - 
เงินมัดจ า 2,661 2,645 1,244 1,248 

เงินประกันอื่น ๆ 215 2,303 - 342 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 23,958 26,181 1,244 1,590 
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22 เงินกู้ยืม 
 

22.1  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,901 5,976 5,901 5,976 

 
22.2  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - 37,264 - - 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เหลือทั้งหมด และไถ่
ถอนการจ านองท่ีดินและต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นป ี 37,264 

จ่ายคืน (37,264) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.3  วงเงินสินเช่ือ 

 
วงเงินสินเช่ือส าหรับเงินเบิกเกินบัญชี หนังสือค้ าประกันของธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินหลายแห่งที่ยังไม่ได้เบิกใช้มีดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- จ านวนวงเงินสินเช่ือ 6,682 66,521 6,000 6,000 
- วงเงินสินเช่ือคงเหลือ 99 22,761 99 24 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วงเงินสินเช่ือจ านวน 60 ล้านบาท ค้ าประกันโดยการจ านองต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 13) และโดยกรรมการของบริษัทย่อย ส่วนวงเงินสินเช่ือที่เหลือ
ปลอดภาระค้ าประกัน 
 

23 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เจ้าหนี้การค้า     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 34) - - - 12,138 
   กิจการอื่น 16,614 24,180 2,924 2,924 
เจ้าหนี้อื่น     
   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 34) - 370 102 1,299 
   กิจการอื่น 17,340 2,927 7,133 331 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุฯ 34) 8,310 6,666 - - 
   กิจการอื่น 7,063 3,469 1,959 331 
เงินประกันผลงานค้างจ่าย (หมายเหตุฯ 34) 500 - - - 

ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย 50 7,269 - - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 49,877 44,881 12,118 17,023 
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24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการ
ท างานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใน     

   งบแสดงฐานะการเงิน 2,706 1,904 846 858 

ส่วนที่บันทึกเข้าก าไรหรือขาดทุน 2,413 392 1,683 139 

การวัดมูลค่าใหม่ (1,635) 1,164 (1,695) 638 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,904 217 858 217 

การได้มาซึ่งบริษัทย่อย (หมายเหตุฯ 33.2) - 256 - - 
ต้นทุนบริการปจัจุบันและดอกเบี้ย 2,605 392 1,683 139 

กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (167) - - - 

 4,342 865 2,541 356 

การวัดมูลค่าใหม่     
   (ผลก าไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง     
      ข้อสมมติทางการเงิน (270) 533 (55) 125 
   ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน     
      ประชากรศาสตร์ 180 - - - 

   (ผลก าไร)ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ ์ (1,545) 631 (1,640) 513 

 (1,635) 1,164 (1,695) 638 

จ่ายช าระเงินจากโครงการ:     
จ่ายช าระผลประโยชน์ - (136) - (136) 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (25) - - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 24 11 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,706 1,904 846 858 
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24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

จ านวนเงินที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ต้นทุนบริการปจัจุบัน 2,526 379 1,660 127 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 79 13 23 12 
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (167) - - - 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (25) - - - 

รวม 2,413 392 1,683 139 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้ 
 ร้อยละ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     
อัตราคิดลด 2.61 - 3.14 2.66 - 3.68 3.10 2.66 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 5.00 3.00 - 7.00 3.00 3.00 

 
 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       
อัตราคิดลด ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง 

ร้อยละ 12.43 
ลดลง 

ร้อยละ 11.14 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 14.74 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 12.56 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
เงินเดือน 

ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 14.38 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 12.13 

ลดลง 
ร้อยละ 12.39 

ลดลง 
ร้อยละ 10.92 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ่มขึ้นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       
อัตราคิดลด ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ลดลง 

ร้อยละ 12.86 
ลดลง 

ร้อยละ 8.97 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 15.40 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 10.42 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
เงินเดือน 

ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 15.21 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 10.28 

ลดลง 
ร้อยละ 12.94 

ลดลง 
ร้อยละ 9.02 
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24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่น
คงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์
กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)การค านวณ
หนี้สินบ าเหน็จบ านาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 13.10 - 16.34 ปี (พ.ศ. 2558: 9.90 - 
18.88 ปี) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ไม่มี
การคิดลดเป็นดังนี้: 
 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - - 86,634 86,634 
     

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - - 26,894 26,894 
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24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ไม่มีการ
คิดลดส าหรับ 15 ปีเป็นดังนี้: 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - 5,982 14,042 20,024 
     

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 ปี - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - 5,565 6,757 12,322 
     
 

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนท่ีออกและ 
ช าระแล้ว 

ทุนท่ีออกและ
ช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น พันบาท พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 6,950,000,000 4,690,000,000 2,345,000 365,952 2,710,952 
การออกหุ้นใหม่ - 1,980,000,000 990,000 - 990,000 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นใหม่ - - - (29,734) (29,734) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 6,950,000,000 6,670,000,000 3,335,000 336,218 3,671,218 

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 6,950,000,000 6,670,000,000 3,335,000 336,218 3,671,218 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีจ านวน 6,950,000,000 หุ้น หุ้นสามัญจ านวน 
6,670,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2558 : หุ้นสามัญจ านวน 6,670,000,000 หุ้น) ได้ออกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว 
 
ในวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,980,000,000 หุน้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
โดยเสนอขายที่ราคาตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
ใหม่สุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 29.73 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
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26 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องต้ังทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจัดสรรได้ 
 

27 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีมติให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทด้วยวิธีออกสิทธิ 
 

ใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (UPA-W1) มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 279,974,316 หน่วย 
ราคาขายต่อหน่วย                    สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดง 
                                               สิทธิในอัตร 

หน่วยละ 0.00 บาท 
อัตราส่วนการแปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาการใช้สิทธิ  3.00 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ระยะเวลาใช้สิทธิ                     ใช้สิทธิครั้งเดียวในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
บริษัทจัดสรรและออกใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจ านวน 279,974,316 หน่วย ในอัตราหน่วยละ 0.00 บาท ให้กับผู้
ถือหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

28 รายได้จากการบริการและการขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้า 99,871 25,711 - - 
รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 65,563 58,967 26,811 - 

รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ 26,600 8 - - 

รวม 192,034 84,686 26,811 - 
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29 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยรับ 11,849 21,018 30,291 28,481 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - 3,332 - 3,332 

รายได้อื่น 6,895 5,562 1,395 5,527 

รวมรายได้อื่น 18,744 29,912 31,686 37,340 

 

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญ ซึ่งรวมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะ
ได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ค่าเช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 72,882 18,587 - - 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50,782 21,001 24,576 - 
ต้นทุนงานก่อสร้าง 2,594 27,130 - - 
ต้นทุนสินค้าส าเร็จรูปและบริการ 21,000 - - - 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 76,788 37,785 26,453 26,644 
ค่าที่ปรึกษา 40,434 25,445 27,305 22,846 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  13,426 11,853 3,004 2,127 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 11,264 8,999 4,547 3,621 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 2,060 10,803 375 3,595 
การด้อยค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 18) 70,394 158,381 - 249,991 
การด้อยค่าอาคารและอุปกรณ ์(หมายเหตุฯ 17) - 145,908 - 4,008 
กลับรายการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ ์(หมาย
เหตุฯ 17) (138,623) - - - 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 22,792 - 28,023 
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น      
   (หมายเหตุฯ 10) (21,401) - (21,401) - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4,064 - - - 
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31 ภาษีเงินได้ 
 งบทางการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภาษีเงินได้งวดปัจจบุันส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับป ี - - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุฯ 20) 2,897 - - - 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,897 - - - 

 
ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่  
บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้: 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ขาดทุนก่อนภาษ ี (51,770) (407,392) (31,495) (317,372) 

     
ภาษีค านวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20 (10,354) (81,478) (6,299) (63,474) 
ผลกระทบ:     
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี 2,782 1,990 (973) - 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี (16,550) 65,889 1,331 57,124 
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้สองเท่า (9) - (6) - 
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู ้ (549) - - - 
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ไดบ้ันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้     

   รอการตัดบัญชี 27,577 13,599 5,947 6,350 

ภาษีเงินได้ 2,897 - - - 

 
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ 0 และร้อยละ 0 ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0 และ 
ร้อยละ 0 ตามล าดับ) 

 
ภาษีเงินได้ที่(ลด) / เพ่ิม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ก่อนภาษี ภาษีลด หลังภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษีลด หลังภาษี 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ       

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (25,330) 5,066 (20,264) (2,406) 481 (1,924) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (25,330) 5,066 (20,264) (2,406) 481 (1,924) 
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32 ขาดทุนต่อหุ้น 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักตามจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายอยู่ในระหว่างปี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

     

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท) (47,799) (406,077) (31,495) (317,372) 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (พันหุ้น) 6,670,000 6,480,137 6,670,000 6,480,137 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.0072) (0.0627) (0.0047) (0.0490) 
 

บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เนื่องจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยของ
หุ้นในระหว่างวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิออกจ าหน่าย ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่ ากว่าราคาใช้สิทธิ 
 

33 การรวมธุรกิจ 
 

33.1 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
 

เม่ือวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท าสัญญาซื้อและพัฒนา
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กับบริษัทผู้ขายในราคา 150 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
บริษัทย่อยได้ท าสัญญาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ขายซอฟต์แวร์ 
นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงจะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 49 ของหุ้น
ทั้งหมด ที่ราคาขายและเง่ือนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุในสัญญา ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการได้พิจารณาเนื้อหาสาระ
ของสัญญาทั้งสอบฉบับควบคู่กันและสรุปว่าเป็นรายการที่เข้านิยามของการซื้อธุรกิจ 
 

ค่าความนิยมจ านวน 80.74 ล้านบาท ที่เกิดจากการรวมธุรกิจเกิดขึ้นเนื่องจากการได้มาซึ่งฐานลูกค้าและความ
คาดหวังการขยายงานทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
 

ค่าความนิยมที่รับรู้ไม่สามารถน าไปหักเพื่อใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ และจ านวนของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู้ ณ วันรวมธุรกิจ : 
 

สิ่งตอบแทนท่ีจ่าย ณ วันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2558  
 พันบาท 
  

เงินสด 140,187 

สิ่งตอบแทนท้ังหมด  140,187 
  

มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  
  

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร ์ 59,439 
  

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 59,439 
  

ค่าความนิยม 80,748 
  

รวม 140,187 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

รายงานประจ าปี 2559 หน้า  159 
 

33 การรวมธุรกิจ (ต่อ) 
 

33.2 บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 
 

เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทซื้อหุน้สามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด จ านวน
ร้อยละ 93 รวมเป็นเงิน 316.20 ล้านบาท  
 

บริษัทช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท โดยส่วนที่
เหลือจ านวน 83.70 ล้านบาท จะช าระภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะ
วัตต์หรือมากกว่ามีผลบังคับ 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และจ านวนของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู้ ณ วันรวม
ธุรกิจ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย ณ วันที่รวมธุรกิจ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558  
 พันบาท 
  

เงินสด 232,500 
สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข(บันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้น) 72,413 
  

สิ่งตอบแทนท้ังหมด 304,913 
  

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ีซื้อส าหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนี้สินท่ีรับมา  
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,320 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 115,954 
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 175,707 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 292 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,629 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (82,406) 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,986) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (60,131) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (256) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (17,911) 
  

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 170,212 
หัก  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (11,915) 
  

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 158,297 
  

ค่าความนิยม 146,616 
  

รวม 304,913 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ ครอบครัว “ปาจรียางกูร” โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 25.04 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อย
ละ 25.04) หุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ส าคัญเปิดเผยในหมายเหตุฯ 14 
 

นอกจากรายช่ือบริษัทย่อย ช่ือและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้:  
 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
  

Civil Line Construction Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
Digital P.V. Co., Ltd. เป็นเจ้าของโดยสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของกรรมการของบริษัทย่อย 

    (กรรมการสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
Star Sapphire Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยในปี พ.ศ. 2558 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท 
นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายอนุพงศ์ วัศรากิจ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 

    (กรรมการสิ้นสุดวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
นายรัชพล ศรีทอง กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้ดอกเบี้ย     

   บริษัทย่อย - - 18,620 7,609 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยจ่าย     

    ผู้ถือหุ้น 7,271 7,239 5,584 1,334 
     

การซื้อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     

   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 6,347 - - 
     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 304 306 - - 

    ผู้ถือหุ้น 720 920 - - 

 1,024 1,226 - - 

 
ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ     
   บริษัทย่อย - - 23,010 23,010 

      หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (23,010) (23,010) 

 - - - - 
     

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 50,370 32,502 

      หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (10,780) (12,590) 

 - - 39,590 19,912 

   ผู้ถือหุ้น 6,385 1,038 - - 

 6,385 1,038 39,590 19,912 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เจ้าหนี้การค้า     

   บริษัทย่อย - - - 12,138 

     
เจ้าหนี้ค่าหุ้น     
   บริษัทย่อย - - - 750 

   ผู้ถือหุ้น 71,775 66,190 71,775 66,190 

 71,775 66,190 71,775 66,940 

     
เจ้าหนี้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 102 1,299 

   ผู้ถือหุ้น - 370 - - 

 - 370 102 1,299 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 8,310 6,666 - - 

     
ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย     

   บริษัทที่เกี่ยวข้อง - 5,208 - - 

     
เงินประกันผลงานค้างจ่าย     

   บริษัทที่เกี่ยวข้อง 500 - - - 

     
รายได้รบัล่วงหน้าจากลูกค้า     

   ผู้ถือหุ้น - 6,295 - 6,295 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ง)  เงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินกู้ยืมระยะสั้น     

   ผู้ถือหุ้น - 521 - - 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และไม่มีดอกเบี้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินกู้ยืมระยะยาว     

   ผู้ถือหุ้น 40,189 60,106 - - 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 60,106 
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (20,000) 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 83 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 40,189 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
3.00 ถึง 4.28 ต่อปี เงินกู้ยืมปลอดภาระค้ าประกัน 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กู้แก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินให้กู้ระยะสั้น     

   บริษัทย่อย - - 68,209 8,000 

 
เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.28 ถึง 7.40 ต่อปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินให้กู้ระยะยาว     
   บริษัทย่อย - - 303,534 299,534 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (48,534) (48,534) 

 - - 255,000 251,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 251,000 
เงินกู้เพ่ิมระหว่างปี 12,000 

เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (8,000) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 255,000 

 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 ตามล าดับ โดยมีดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ  
4.27 ถึง 7.40 ต่อปี โดยเงินให้กู้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด จ านวนเงิน 9 ล้านบาท เป็นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และ
ผู้บริหารไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกช าระคืนภายใน 1 ปี 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกิจการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,440 16,375 16,715 16,375 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,346 276 1,587 139 

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,509 2,306 2,470 2,306 

 38,295 18,957 20,772 18,820 
 

35 สัญญาที่ส าคัญ 
 

บริษัทย่อย 
 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 6 - 20 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้า
ให้กับรัฐทนินทยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับต้ังแต่วันเริ่มด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่อัตรา 0.057 เหรียญสหรัฐฯ ต่อยูนิต 
ซึ่งคู่สัญญาสามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 3 เดือนหลังจากวันครบอายุสัญญา ทางรัฐทนินทยีจะเป็นผู้
จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา 
 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ 
เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี นับต้ังแต่วันเริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณการซื้อขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ทางการไฟฟ้าแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า  
เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญา โรงไฟฟ้าจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์  
 

อย่างไรก็ตาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์
จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเง่ือนไขเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 24 เดือนนับจาก
วันท าสัญญา โดยเง่ือนไขที่ส าคัญได้แก่ 
 

ก) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ได้รับสินเช่ือก้อนแรกจากสถาบันการเงินส าหรับการ 
    ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 
ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย 
ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน 
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35 สัญญาที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

บริษัทย่อย (ต่อ) 
 

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 
 

เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรส าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศกรรม การจัดซื้อ การก่อสร้าง การเริ่มเดิน
เครื่องจักร การทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญา
ดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ ราคาตามสัญญาทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91.50 ล้านบาท 
 

36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้ 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อการยื่นซองประกวด
ราคากับหน่วยงานราชการเป็นจ านวนเงิน 0.68 ล้านบาท 

 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาเช่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยสัญญาดังกล่าวมี
ระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่ก าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ค่าเช่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาคิดเป็นมูลค่าขั้น
ต่ า 39,225 เหรียญสหรัฐฯ ต่อสัปดาห์ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สัญญาดังกล่าวมีอายุคงเหลือ 6 เดือน 

 

 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการระยะยาว  
 

ยอดรวมของค่าเช่าขั้นต่ าและค่าบริการที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญามีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท พันบาท 
   

ภายในปี พ.ศ. 2560 11,313 4,547 

ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 7,911 947 

รวม 19,224 5,494 

 
โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญดังนี้ 
 
ก) จ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือน และมีเงินมัดจ าล่วงหน้า 3 เดือน ซึ่งจะจ่ายคืนเมื่อยกเลิกสัญญา 
ข) มีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ทุก 3 ปี ซึ่งราคาจะปรับตามตลาดในขณะนั้น 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

รายงานประจ าปี 2559 หน้า  167 
 

37 การส่งเสริมการลงทุน 
 

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการส่งสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 2084(7)/2547 ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด เลขที่ 1804(7)/2551 โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปีนับต้ังแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการซอฟต์แวร์ และในกรณี
ที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีที่
เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก าหนดเวลานั้น 
 

38 คดีความทางกฎหมาย 
 

ลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริตโดยอดีตพนักงานในระหว่างปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2554 จ านวน 31.0 ล้านบาท และ 22.6 
ล้านบาทในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดับ ได้ต้ังส ารองหนี้สูญไว้เต็มจ านวน โดยบริษัทได้
ด าเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องอดีตพนักงานรายดังกล่าว 
 

39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะกับ
บริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด เพื่อด าเนินการรับซื้อขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น คัดแยกขยะ และ
น าขยะไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด และบริษัท พาโนว่า จ ากัด ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 52.50 
ล้านบาท โดยบริษัทตกลงจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับการขอหนังสือค้ าประกันจ านวน 4.81 ล้านบาทจากธนาคารพาณิชย์
ส าหรับการโครงการดังกล่าว ทั้งนี้หากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะไม่ได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้าให้จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค บริษัท ซินโนว่า แอดวานซ์ พาวเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ตกลงจะคืนเงินค่าหุ้น รวมทั้งชดใช้ความเสียหาย
จากการเป็นผู้ค้ าประกันการขอหนังสือค้ าประกันจากธนาคารพาณิชย์ให้กับบริษัททั้งจ านวน 
 

ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัดในสัดส่วนร้อยละ 40 
และของบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยจ่ายช าระในราคาร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น 
คิดเป็นมูลค่าที่ลงทุนแล้วทั้งสิ้น 12.02 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พาโนว่า จ ากัดให้แล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ภาพรวม 
1. รายการปรับปรุงย้อนหลังและรายการจัดประเภทงบการเงิน  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการรวมธุรกิจสองราย ได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“IFP”) และบริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“APU”) (อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อ
สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 33 การรวมธุรกิจ)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2558 IFP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท าสัญญาซื้อ และพัฒนาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในราคา 150 ล้านบาท โดยที่เกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น บริษัทย่อยได้ท าสัญญา
ว่าจ้าง และสัญญาการให้บริการกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของบริษัทผู้ขายซอฟต์แวร์ เพื่อจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านนั้น
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างระยะเวลาการว่าจ้าง ผู้บริหารมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นจาก
ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการให้การบริการ นอกจากนี้ผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น
สามัญของ IFP ในสัดส่วนที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ IFP มีสิทธิ์ท่ีจะขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้บริหารในราคาตามบัญชีของ
ราคาซอฟต์แวร์นั้น ในกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาการให้บริการผู้บริหารของกลุ่ม
กิจการได้ประเมินการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ว่าเป็นรายการที่เข้านิยามของการรวมธุรกิจตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

 บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 

 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558  บริษัทฯซื้อส่วนได้เสียร้อยละ 93 ใน APU ซึ่งด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้จ านวน 316.20 ล้านบาท ผู้บริหารได้ประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับมาในขั้นต้นด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี และรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 157.90 ล้านบาท ณ วันที่
ซื้อ ในระหว่างรอการปันส่วนราคาซื้อเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารตัดสินใจต้ังค่าเผื่อการ
ด้อยค่าบนเงินลงทุน APU จ านวน 214.71 ล้านบาท และต้ังค่าเผื่อเต็มจ านวนส าหรับค่าความนิยม มูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุนใน APU คงเหลืออยู่ 101.49 ล้านบาท ณ วันนั้น 

 ภายหลังการปันส่วนราคาซื้อของ APU เสร็จสมบูรณ์ผู้บริหารพิจารณาว่าผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ที่ได้มากับสิ่งตอบแทนที่โอนให้ถือเป็นค่าความนิยมจ านวน 146.61 ล้านบาท โดยลดลงจากจ านวนที่
เคยรับรู้ไว้ก่อนหน้าจ านวน 11.29 ล้านบาท มูลค่าของค่าความนิยมที่มีการปรับปรุงยังคงถือว่าได้มีการต้ังค่าเผื่อการด้อยค่า
เต็มจ านวน เนื่องจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถกลับรายการได้ 

 (1) การปรับปรุงงบการเงินใหม่ 

 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจสองรายในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่การ
ซื้อธุรกิจของ IFP และAPU ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินตามที่ประเมิน 
และค่าความนิยมโดยการปรับย้อนหลัง 
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 (2) การจัดประเภทรายการใหม่ 

 บริษัทฯเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากที่เคยแสดงในปีที่แล้วแบบผสมระหว่างการ
จ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ และค่าใช้จ่ายตามหน้าที่มาเป็นการจ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เพียงอย่างเดียว  

ผลของรายการปรับปรุงและการจัดประเภทรายการใหม่ที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม 

  การปรับปรุง จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคยรายงานไว้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามท่ีปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 49,742 (11,287) - 38,455 
ค่าความนิยม - สุทธิ - 80,748 - 80,748 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 140,983 (82,927) - 58,056 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น (83,700) 9,797 - (73,903) 
ขาดทุนสะสม 685,527 3,669 - 689,196 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
รายได้จากการขายอาคารชุด 27,535 - (27,535) - 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 25,711 - (25,711) - 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 31,432 - (31,432) - 
รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ 8 - (8) - 
รายได้จากการให้บริการและการขาย - - 84,686 84,686 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 26,580 - 3,332 29,912 
ต้นทุนขายอาคารชุด (21,001) - 21,001 - 
ต้นทุนการขายไฟฟ้า (25,414) - 25,414 - 
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง (27,630) - 27,630 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ ์ (134,621) (11,287) 145,908 - 
ต้นทุนขายและให้บริการ - - (219,953) (219,953) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (22,792) - 22,792 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,008) - 4,008 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม (169,667) 11,287 158,380 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104,682) (2,180) (185,180) (292,042) 
ต้นทุนทางการเงิน (3,702) (1,490) - (5,192) 
ขาดทุนสุทธ ิ (403,722) (3,670) - (407,392) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0623) (0.0004) - (0.0627) 
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 งบการเงินเฉพะกิจการ 

  ปรับใหม่ จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคยรายงานไว้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามท่ีปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย - สุทธ ิ 130,020 (11,287) - 118,733 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น (84,450) 9,797 - (74,653) 
ขาดทุนสะสม 595,060 1,490 - 596,550 
     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 34,008 - 3,332 37,340 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (28,023) - 28,023 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (249,991) - 249,991 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,008) - 4,008 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (70,111) - (282,022) (352,133) 
ต้นทุนทางการเงิน (1,089) (1,490) - (2,579) 
ขาดทุนสุทธ ิ (315,882) (1,490) - (317,372) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0487) (0.0003) - (0.0490) 

หมายเหตุ: เนื่องจากรายการปรับปรุงและการจัดประเภทใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 กลุ่มกิจการจึงไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 

 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1) ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ โดยออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 280,000,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 280 ล้านบาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 134.70 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 5.30 ล้าน
บาท) 

2. เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน จ านวน 102,953,089 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 87.51 ล้านบาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 35.45 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 0.59 ล้าน
บาท) 

3. เดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 457,046,911 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 0.85 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 388.49 ล้านบาท โดยมี
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ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 159.73 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 0.24 ล้าน
บาท) 

4. เดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 3,570,000,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 1,785 ล้านบาท โดย
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 54.94 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

5. เดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 1,980,000,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 990 ล้านบาท โดย
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 29.73 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ในปี 2559 บริษัทฯไม่มีมติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด 
 

การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 2 ในระหว่างปี 2559 ที่ส าคัญ  ดังนี้ 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯใช้เงินเพิ่มทุนในข้อ 1.4.1.2 ไปในการลงทุนที่ส าคัญ ดังนี้ 

          หน่วย : ล้านบาท 
 เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                     2,298.95 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 
  จ านวน 8.17 ล้านบาท วันที่ 5 เมษายน 2559 จ านวน 3.63 ล้านบาท วันที่ 
  25 เมษายน 2559 จ านวน 7.69 ล้านบาท และวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
  จ านวน 9.53 ล้านบาท (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น อยู่ 99.99%)  
  รวมจ านวน 29.02 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย                   (29.02) 
 บวก : รับเงินคืนจากการให้กู้ยืมแก่ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 
   17 มิถุนายน 2559                              7.61 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ณ วันที ่16 มิถุนายน 2559 
  จ านวน 5 ล้านบาท และวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วงเงิน 24 ล้านบาท 
  (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98%) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ใน 

การปลดจ านองของบริษัทย่อยกับบริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน)                        (29.00) 
 บวก : รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุน                                        15.13 
 หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ                                                  (32.24) 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
  จ านวน 5.32 ล้านบาท วันที่ 22 กันยายน 2559 จ านวน 1.85 ล้านบาท วันที่ 27 
  ตุลาคม 2559 จ านวน 0.68 ล้านบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 0.98 
  ล้านบาท และวันที ่23 ธันวามคม 2559 จ านวน 3.98 ล้านบาท (บรษิัทย่อยที่ 
  บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%) รวมจ านวนเงิน 12.81 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน 
  หมุนเวียนในการด าเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน                   (12.81) 
 บวก : รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ณ วันที่  
  21 กันยายน 2559                5.00 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 จ านวน 
  9 ล้านบาท (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่อยู่ 93%) เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
  โครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์                         (9.00) 
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 หัก : จ่ายลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่ค้างกับ บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                           (7.87) 
 หัก : จ่ายลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่ค้างกับ บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                          (5.18) 
 บวก : รับเงินจากการขายที่ดินโครงการ พีโน่ ฮิลล ์เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559       26.81 
 หัก : จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอน จากการขายที่ดิน โครงการ พีโน่ 
  ฮิลล์ เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559          (1.15) 
 หัก : จ่ายเงินค่าพัฒนาที่ดินโครงการ พีโน่ ฮิลล ์เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559      (25.03) 
 บวก : รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และเจ้าหนี้อื่น คืนจากบริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 
  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559                             3.29 
 บวก : รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และเจ้าหนี้อื่น คืนจากบริษัท พีโน่ 
  คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559                           1.75 
 หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ สุทธิ                                    (31.31) 
 จ านวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                         2,175.93 
 
 
การจัดตั้งบริษัทย่อย  

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 
04/2559 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) 
โดยบริษัทฯถือหุ้นทางตรงใน MUPA ร้อยละ 99 และทางอ้อมโดย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  (“APU”) 
ร้อยละ 1  
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Limited) 
ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ 
หรือองค์กรเอกชน รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (จ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 500  ดอลลาร์สหรัฐ) 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว : เรียกช าระแล้วจ านวน 100 หุ้น ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ 

 
5. การทดสอบการด้อยค่า 
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน ก าหนดให้ 

 ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน  
 ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 
 

เม่ือเดือน ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด (“GTSL”) ซึ่งเป็นบริษัทที่
ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ไปลงทุน 
ได้แก่ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“INF”) และบริษัท เมียน
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มาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลค่าเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และเพื่อใช้ประเมินการด้อยค่าของค่าความ
นิยมและสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้รับมา ซึ่งได้บันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อซึ่งประมาณว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
ในงบการเงินรวม จากการซื้อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง   

การด้อยค่าของค่าความนิยม 
ผลจากการปันส่วนราคาซื้อ IFP มีค่าความนิยมจ านวน 80.75 ล้านบาท ถูกรับรู้ในงบการเงินรวม ในระหว่างปีพ.ศ. 

2559 ผู้บริหารได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะคาดว่าจะได้รับคืนของส่วนงานธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยใช้การคาดการกระแสเงินสด
สุทธิในอนาคตของ IFP ในการค านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้ข้อสรุปว่า ควร
บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมจ านวน 70.39 ล้านบาท  

อ้างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18  ค่าความนิยม 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ผลจากการปันส่วนราคาซื้อของ APU ตามที่อธิบายไว้ในเรื่องการรวมธุรกิจ มูลค่าของเงินลงทุนใน  APU หลังค่า

เผื่อการด้อยค่ามีจ านวน 90.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ปัจจุบัน APU ด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้สัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าที่มีระยะเวลา 2 ปี และจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่
ได้รับจากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการเริ่ม
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
และท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ต่อไป 

จากผลการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของผู้ประเมินราคาอิสระของเงินลงทุนดังกล่าว ผู้บริหารได้ข้อสรุปว่าไม่
จ าเป็นต้องต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าใน APU เพิ่มเติมเนื่องจากในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้ถูกพิจารณา
เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหนึ่งหน่วย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าอิสระท าการประเมิน
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนซึ่งค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นบริษัทฯ พิจารณากลับรายการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า และงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้านบาท โดยรับรู้ในต้นทุนการให้บริการและ
การขายในก าไรหรือขาดทุน  

และจากการทที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ผู้บริหารพิจารณา
เปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับ โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หากกิจการ
ยังคงคิดค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์เดิม ค่าเสื่อมราคาในปีปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 6.69 ล้านบาท 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน หมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
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สรุปผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ รับรู้ในงบก าไรขาดทุน ในปี 2559 และ 2558 ดังนี้  

     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย     

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด - - - 214,709 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - - - 26,660 

บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด - - - 4,371 

บริษทั พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด - - - 4,250 

รวม   - 249,990 

อาคารและอุปกรณ์ (138,623) 145,909 - - 

ค่าความนิยม     

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 70,394 - - - 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้   

จ ากัด 

- 146,616 - - 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - 11,765 - - 

รวม 70,394 158,381 - - 
    

ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด และต้นทุนการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด ส าหรับปี 2558 จ านวน
เงิน 27.53 ล้านบาท และ 21.00 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 27.52 ล้านบาท และ 
19.48 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการ
เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 8 ราย   

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด และต้นทุนการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุดส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 
62.29 ล้านบาท และ 48.90 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 34.76 ล้านบาท และ 27.90 
ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการเดอะ พี
โน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 9 ราย  และรับรู้รายได้และต้นทุน
ขายของบริษัทฯ จากที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงท่ี เนื้อที่ 8,460 ตารางวา 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับปี 2558 จ านวนเงิน 31.43 ล้านบาท และ 
27.63 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 24.70 ล้านบาท และ 22.28 ล้านบาท เป็นการ
รับรู้รายได้และต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย (บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด) 
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ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวมีงานรับเหมาก่อสร้างและงานรับเหมาตกแต่งภายในเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 3.27 ล้านบาท และ 2.68 
ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนลดลงจากปี 2558 จ านวน 28.16 ล้านบาท และ 24.95 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้
และต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย (บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด) ตาม
อัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ได้มีการส่งมอบงานหมดแล้ว 

รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการขายไฟฟ้า และต้นทุนขายไฟฟ้า  ส าหรับปี 2558 จ านวนเงิน 25.71 ล้านบาทและ 25.41 ล้านบาท 
ตามล าดับ เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้มีการบันทึกผลขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์  145.91 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุน ซึ่งบริษัทฯเข้าไปมีอ านาจควบคุมบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี 
จ ากัด  เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558             

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขายไฟฟ้า และต้นทุนขายไฟฟ้า ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 99.87 ล้านบาท และ 89.56 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 74.16 ล้านบาท และ 64.14 ล้านบาท นอกจากนี้มีการกลับ
รายการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปรณ์  จ านวน 138.63 ล้านบาท  เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า ของ
บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 

รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ / ต้นทุนจากการพัฒนาซอฟแวร์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

-ไม่มี- 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ และ ต้นทุนการพัฒนาซอฟแวร์ ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 26.60 ล้านบาท และ 29.99 
ล้านบาท ตามล าดับ เปน็การรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายของบริษัทย่อย – บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ต้ังแต่ 
วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งรับรู้รายได้และต้นทุนขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม  รายได้จากการขายโทรศัพท์  และรายได้ค่าบริการโครงการจ้างเหมาต่างๆ 

รายได้อ่ืน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2558 จ านวน 29.91 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคาร จ านวน 21.02 ล้านบาท รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ก่อให้เกิดการรับรู้ก าไร จ านวน 3.33 ล้านบาท  และรายได้
จากก าไรที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายเงินลงทุน จ านวน 5.41 ล้านบาท  เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นจ านวน 22.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

หน้า  176                                                                                                                                                รายงานประจ าป ี 2559  
 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559 จ านวน 18.74 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคาร จ านวน  11.85 ล้านบาท และรายได้จากค่าปรับงานล่าช้า จ านวน 2.00 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จ านวน 4.95 ล้าน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 รายได้อื่นของบริษัท ลดลงจ านวน  11.17 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 ได้รับดอกเบี้ยจาก
เงินฝากธนาคารลดลง  ซึ่งบริษัทได้น าเงินฝากธนาคารไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ต้ังแต่ ปี 2557 จนถึง ปี 2558 บริษัทมีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเช่ือที่บริษัทฯมีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยผลจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อให้เกิดการรับรู้ก าไรทั้งสิ้นจ านวน 4.62 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้
ก าไรในปี 2557 จ านวน 1.29 ล้านบาท (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 0.58 ล้านบาท และ เดือนกันยายน 0.71 ล้านบาท) และ
ในปี 2558จ านวน 3.33 ล้านบาท  (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 3.33 ล้านบาท) 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

-ไม่มี- 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 296.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 229.25 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีการจ้างกรรมการและ
ผู้บริหารส าคัญเพิ่มในปี 2558 และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าไปมีอ านาจควบคุม  APU ในไตรมาส 4 ปี 2558 โดย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารส าคัญ จ านวน 37.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.43 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าที่
ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม จ านวน 25.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.14  ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย (บริษัท อันดา
มันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ ประมาณ 15.14 ล้าน  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 220.16 ล้านบาท ลดลง 76.69 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 
2558 โดยค่าใช้จ่ายหลักยังคงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารส าคัญเพิ่มขึ้นประมาณ 39.00 ล้านบาท  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายและค่าที่ปรึกษาอื่นๆเพิ่มขึ้น  14.98 ล้านบาท สาเหตุที่ท าให้ค่าใช้จ่ายปีนี้ลดลง นื่องจากกลับรายการหนี้สงสัยจะ
สูญ – ลูกหนี้อื่น (บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 21.40 ล้านบาท 
และจากการกลับรายการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ ์ จ านวน 138.62 ล้านบาท และอีกทั้งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความ
นิยมเงินลงทุน ลดลง 87.99 ล้านบาท 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

หนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เพิ่มขึ้น 22.49 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญลูกหนี้อื่น (บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 21.40 ล้านบาท 
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ในปี 2559 บริษัทฯมีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 21.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ขายที่ดินส่วนหนึ่ง
ให้แก่บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน และท าสัญญาแปลงหนี้กับผู้ซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทที่รับจ้างดังกล่าว
เข้ารับโอนสิทธิและหน้าที่ท่ีมีต่อผู้ซื้อที่ดินไปแทน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่าการขาดทุนจ านวน 158.38 ล้านบาท ในปี 2558  เนื่องจากบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความ
นิยม ในการลงทุนใน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ทั้งจ านวน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มีมูลค่าการขาดทุน จ านวน 70.39  ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2559  เนื่องจากบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในค่า
ความนิยม ในการลงทุนใน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด  

ขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารและอุปกรณ์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

มูลค่าการขาดทุนเพิ่มขึ้น 134.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ อาคารและ
อุปกรณ์ ของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ จ านวนเงิน 134.62 ล้าน
บาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยของสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกกะวัตต์ และงานระหว่างก่อสร้าง จะสามารถใช้
ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระหว่างปี 2559  

 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดรวมทั้งสิ้น  3,178.57 ล้านบาท และ 3,282.31 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 
103.74 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.16 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

สินทรัพย์ 

เงินลงทุนระยะส้ัน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2558 เป็นจ านวน 1,890.87 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากประจ าจ านวน 1,383.06 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในหน่วยลงทุน – หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 507.81 ล้านบาท โดยเงินลงทุนช่ัวคราวที่เพิ่มขึ้น 1,889.57 
ล้านบาท มาจากเงินสดที่เพิ่มของบริษัทฯในปี 2557 จากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัทฯ  

 



                                                                                                                              บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด(มหาชน)  
 

หน้า  178                                                                                                                                                รายงานประจ าป ี 2559  
 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 2,142 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินฝากประจ า ไปเป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 2,114 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมตลาดเงิน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 เป็นจ านวน 129.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 22.17 ล้านบาท มาจากหนี้
การช าระค่าไฟฟ้าของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ) เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่ม
ด าเนินการผลิตและขายไฟฟ้า ต้ังแต่ปี 2558 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2559 ลดลงจ านวน  63.62 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช าระหนี้ค่าไฟฟ้าจากบริษัทย่อย 
(บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ) 

สินค้าคงเหลือ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

- ไม่มี - 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินค้าคงเหลือ ปี 2559 เพิ่มขึ้น 10.69  ล้านบาท เนื่องจากซื้อสินค้ามาเพื่อขายของบริษัทย่อย  (บริษัท อินเฟอร์เมติกซ์ 
พลัสจ ากัด) 

            หนี้สิน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 43.94 ล้าน ณ สิ้นปี 2557 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีการกู้ยืมเพิ่ม
จ านวน 15.62 ได้ช าระคืนเป็นจ านวน 22.30 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ 37.26 ล้านบาท ณ 
สิ้นปี 2558 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดจ านวน 37.26 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
บริษัทจึงไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจ านวน 37.72 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 
36.68 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน 
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เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

            เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลงจ านวน 32.66 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน จ านวน 21.40 ล้านบาท   และเงินรับล่วงหน้าอสังหาริมทรัพย์  จ านวน 13.34 ล้านบาท ของ
บริษัทย่อย  (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด)  

  เจ้าหนี้ค่าหุ้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทอันดามันเพาเวอร์ฯ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น และ บริษัทฯ
ได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท  ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 83.70 
ล้านบาท ถือเป็นสิ่งตอบแทนที่จะช าระภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวัตต์หรือ
มากกว่า  (Power Purchases Agreement : “PPA”) กับองค์การการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar 
Electric Power Enterprise : “MEPE”) หรือส่วนราชการอื่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีผลบังคับใช้ (effective)จึง
รับรู้เป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ซื้อ  

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ สิ้นปี 2559  บริษัทฯมีเจ้าหนี้ค่าหุ้นเป็นจ านวน 80.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 73.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจาก
การรับรู้ผลต่างระหว่างราคาที่ได้มาและมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ค่าหุ้นเป็นดอกเบี้ยจ่าย  

วิเคราะห์สภาพคล่อง 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 1,775.72 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ไป
ในกิจกรรมการด าเนินงาน 471.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน 
336.24 ล้านบาท และรายได้ค้างรับจ านวน 107.37 ล้านบาท ส าหรับ เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 2,257.85 ล้านบาท 
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนช่ัวคราวจ านวน 1,887.17 ล้านบาท 

บริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯได้มีการบริหาร
สภาพคล่องดังกล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวในปี 2558 เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 349.45 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ไปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 46.09 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงเหลือ 10.69 ล้านบาท และ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 32.66 ล้านบาท ส าหรับ เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 243.77 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนช่ัวคราวจ านวน 226.17 ล้านบาท 

บริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 ในระดับท่ีปกติแม้จะลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการบริหารสภาพคล่องดังกล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวในปี 2559 เพิ่มขึ้น 
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เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  
 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายแห่ง
สหภาพเมียนมา (บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99) ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ก าลังผลิต 200 เมกะวัตต์ 
(Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE) 
ต่อมาในปี พ.ศ.2559 มีการควบกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power 
หรือ “MOEP”) เข้าด้วยกัน กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy หรือ “MOEE”) การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ MEPE ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย เปลี่ยนไปเป็น (Electric Power Generation 
Enterprise หรือ “EPGE”) โดย MOEE จะแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้คู่สัญญาเปลี่ยนจากเดิม
คือ MEPE มาเป็น EPGE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติระบบพลังงานความร้อนร่วม ก าลังการ
ผลิต 200 เมกะวัตต์ และจัดจ าหน่ายไฟฟ้า ที่อ าเภอกันบก จังหวัดทวาย รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่ง
เป็นโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ที่ ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอกันบก 2.4 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 59 ไร่ โดย
บริษัทย่อยจะเช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับ
จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)  

บริษัทฯ ต้องช าระเงินค่าซื้อขายหุ้น บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด งวดที่สอง จ านวน 83.70 ล้าน
บาทให้แก่ นายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น  ภายใน 7 วันท าการหลังจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผลบังคับ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ และนายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น APU ได้ท าความตกลงแก้ไขเง่ือนไขและก าหนดเวลาช าระราคาซื้อขาย
หุ้นบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด งวดที่สองจ านวน 83.70 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องช าระเงินดังกล่าว
ภายใน 7 วันท าการหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นภายใน 7 วันท าการหลังจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผล
บังคับ 

มูลค่าการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นี้ บริษัทฯ ประมาณมูลค่าการลงทุนไว้จ านวนเงิน 270.83 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,560.30  ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง
และด าเนินงานรวมประมาณ 33 ปี รายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 
  

ประเภทของเงินลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้า 
เฟส 2 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าบริการการออกแบบและวิศวกรรม ค่าจัดหา
เครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าก่อสร้างเบ็ดเสร็จ 
(EPC Cost) 

213.47 7,535.49 

ค่าสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของโครงการ (Non-EPC Cost) 

14.57 514.32 

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 17.43 615.28 
ต้นทุนประมาณการณ์เผื่อขาด (Contingency) 4.56 160.97 
ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง (Interest During 
Construction) 

20.80 734.24 

รวม 270.83 9,560.30 
หมายเหตุ:  ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
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 ทั้งนี้เม่ือก่อสร้างเสร็จบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริงใน
อัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในอัตรา 0.0333 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  
 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 โดยใช้เงินลงทุนส่วนทุนซึ่งมาจากกระแสเงินสดของบริษัท
ฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุน และจะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและเจรจาเบื้องต้นกับสถาบันการเงิน
ถึงรูปแบบของสินเช่ือ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ คาดว่าจะ
ใช้เวลาประมาณ 12  ถึง 18 เดือนในการจัดหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้
ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่ 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพือ่ใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

(Transmission Facilities) 
3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาออก 

Letter of Comfort ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อยืนยันความม่ันใจในการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัทย่อย 
4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 
5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2ได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 
ทั้งนี้ ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือสาหรับ

โครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และบริษัทย่อยจะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทย่อยไม่ตกลงที่จะยกเว้นเง่ือนไข
ดังกล่าว MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้ 
 

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  เฟส 2 จะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองหรือให้สัตยาบันการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 
ดังกล่าว โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
จะต้องแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  ซึ่งการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และผู้ถือหุ้นได้รับรองและให้สัตยาบันการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เรียบร้อยแล้ว    
 

ข้อมูลทั่วไป 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ                   :     พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจ าหน่ายและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรพัย์ 
ทุนจดทะเบียน         : 3,475,000,000  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,950,000,000 หุ้น มูลค่า
      หุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า      : 3,335,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,950,000,000 หุ้น  มูลค่า
     หุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่                      :   เลขที่ 1  อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี  ช้ันที่  16  ห้องเลขที่  1603   

 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 

เว็บไซต์บริษัท      :    http://www.unitedpowerofasia.com   
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โทรศัพท์    :    02-677-7151-4 

โทรสาร    :    02-677-7155 

นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  เลขที่ 93  ช้ัน  14   

  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400  

เว็บไซต์      :    http://www.tsd.co.th 

โทรศัพท์    :    02-009-9000 

โทรสาร    :    02-009-9992 

ผู้สอบบัญชี   : PricewaterhouseCoopers 

 15th Floor City Tower 179/74-80 South Sathorn Road  

 Bangkok, Bangkok  

โทรศัพท์ / โทรสาร  :    02-344-1000 , 02-286-5056 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************** 
 
 

http://www.tsd.co.th/
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