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ส่วนที่  1 

การประกอบธุรกิจ 

 
1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมช่ือบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์
แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน) เริ่มก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจ าหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive” โดยในระยะเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลังจากนั้นได้ขยายขอบเขตการท าธุรกิจ ไปสู่
การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล 
(Console Game) ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนาเพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศคือเกม “Magic 
Chronicle” ซึ่งถือได้ว่าเกมแนววางกลยุทธ์ (Real-time Strategy) เกมแรกที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย ท าให้บริษัทฯ
เริ่มมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯได้ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
 ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯได้ซื้อที่ดินน ามาพัฒนาและจัดสรร
แบ่งขายเป็นแปลงท่ีอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) การซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อน ามาจัดสรรแบ่งขาย เป็น
ธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
ด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2556 
 ปี 2557 จากการที่บริษัทฯขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท าให้บริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อ
ขายจ านวน 40 ห้อง 
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  จ านวนไม่เกิน 
5,550,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวจ านวน
ไม่เกิน 280,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 3,570,000,000 
หุ้น ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 1,980,000,000 หุ้น ท าให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 
3,335 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
 ปี 2558 กลุ่มบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะท าให้บริษัทฯ
มีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทฯนอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสั งหาริมทรัพย์ที่
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บริษัทฯก าลังด าเนินการอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 
จากธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทเกม ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะ
เทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจด้านนี้ของบริษัทฯได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ความม่ันคงและแข็งแกร่งต่อไป  
 ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ 
(7,577.6 ตารางวา) ต้ังอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 
369 ล้านบาท ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ของบริษัทฯที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) จ านวน 3,400,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์  ต้ังอยู่ 
ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และแก้ไขช่ือย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ
พลังงานของบริษัทฯ 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไข
จ านวนหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) ที่บริษัทฯจะเข้าซื้อตามที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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) ของอันดามันเพาเวอร์ฯ โดยเม่ือ
วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของอันดามันเพาเวอร์ฯ จ านวน  3,162,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 
ของหุ้นสามัญของอันดามันเพาเวอร์ฯ โดยได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ านวน232.5 ล้านบาท  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1)   ธุรกิจพลังงาน 
 บริษัทฯได้ท าการศึกษาโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกต้ังแต่ปลายปี 2557 

จนถึงปัจจุบัน โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นการสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯได้อย่างม่ันคงและต่อเนื่องในระยะยาว 

 ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯด าเนินงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“อันดา
มันเพาเวอร์ฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.00 มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าใน
ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ก าลังผลิต 6-20 
เมกกะวัตต์ ต้ังอยู่ ณ เมืองกันบก รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตามสัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่างหน่วยงาน
ราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) และ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2557 โดยเริ่มด าเนินการผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ 
17 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า 
กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศเมียนมาร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก าลังการผลิต 200 เมกกะวัตต์ 



                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2558                                                                                                                                      หน้า 4 

 

(Memorandum of Agreement (MOA) for Build, Operate, and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant) ลง
วันที่ 27 สิงหาคม 2557  

 ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด(บริษัทย่อย) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ระหว่างบริษัทย่อยกับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์(“ MEPE ”)  เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้า”) ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่า
เง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่
ส าคัญได้แก่ 
  1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่ง

กระแสไฟฟ้า (Transmission    Facilities) 

3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก 

Letter of Comfort ให้แก่ บริษัทย่อย 

4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จ

ลุล่วงแล้ว 

      ทั้งนี้ ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญา
จัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และบริษัทย่อยจะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทย่อยไม่ตก
ลงที่จะยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าว MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได ้ 

  ในส่วนของธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกอื่นๆของบริษัทฯที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการต่างๆนั้น หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯจะน าเรื่องดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2)      ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 ปัจจุบันบริษัทฯด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 3 โครงการคือ โครงการพีโน่ ฮิลล์, 

โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่, และโครงการพังงา โดยมีภาพรวมการประกอบธุรกิจดังนี้ 
 โครงการพีโน่ ฮิลล์ (“Pino Hill”) เป็นโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อขาย จ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 

135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ที่ต้ังโครงการอยู่บริเวณทางสาธารณะประโยชน์ ที่ต่อเนื่องจากถนนเทศบาล 3 ต าบลปากช่อง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”)  

 โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ (“The Pino Khaoyai”) มีเจ้าของโครงการคือบริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด (“โดมแลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทางบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 98.00 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พัก
อาศัยสูง 5 ช้ัน จ านวนห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต โดยห้องชุดพักอาศัยจะออกแบบในลักษณะ Modern Tropical 
ร่วมสมัย มีเพดานสูงเกือบ 3 เมตร พร้อมกับหน้าต่างบานกว้างและระเบียงใหญ่ส่วนตัว มีห้องชุดโดดเด่นของโครงการ
อยู่ที่ช้ัน 5 ที่ตกแต่งแบบ Loft Style ซึ่งมีช้ันลอยอเนกประสงค์และเพดานสูง 5 เมตร โครงการต้ังอยู่ที่ถนนธนะรัชต์ 
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงการเดอะพีโน่ เขาใหญ่ ได้ขายและ
โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าของห้องชุดแล้วทั้งหมด 8 ยูนิต ยอดขายรวมประมาณ 27.5 ล้านบาท 
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 โครงการพังงา (“Phang Nga”) เป็นโครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขายจากที่ดินเปล่าที่
บริษัทฯซื้อมาจ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18 ไร่ 3 งาน 77.6 ตารางวา ต้ังอยู่ที่ถนนบ้านต้นแซะ-บ้านไร่ด่าน ต าบลโคก
กลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 369 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่า
ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่มีท าเลที่ดี เนื่องจากอยู่ติดหาดนาใต้บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน และมีศักยภาพในการพัฒนา
และจัดสรรเพื่อขายเป็นที่ดินเปล่าแก่ลูกค้าต่อไป เป็นการลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์ที่จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และท ารายได้แก่บริษัทฯในอนาคต โดยบริษัทฯมีแผนในการพัฒนาและแบ่งแปลงขายใช้เวลาประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ดี
ในการที่บริษัทฯน าที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาและแบ่งแปลงขายเป็นที่ดินเปล่า สามารถท าให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้
จากการขายได้เร็วกว่าการน าที่ดินมาพัฒนาเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์    

3) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯด าเนินงานผ่านบริษัท อินฟอร์ เมติกซ์ พลัส  จ ากัด 

(“อินฟอร์เมติกซ์ฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เดิมก่อต้ังขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
พัฒนาซอฟแวร์เกมเพื่อจ าหน่าย และสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เครืองคอมพิวเตอร์ Tablet แต่ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาเป็นยุค Mobile ดิจิตอลที่ผู้บริโภคมีความนิยมอุปกรณ์ Smartphone ในการเข้าถึงบริการและ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท าให้เทคโนโลยี Offline ไม่ได้รับความนิยม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการด าเนินธุรกิจไป
เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) โดยเน้นการด าเนินธุรกิจ Mobile 
Solution และระบบ Social media ซึ่งการที่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ฯได้น าทีมผู้บริหารใหม่ที่มีศักยภาพเข้ามาเม่ือปลายปี 
2558 เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีความทันสมัย มีเป้าหมายและแผนการตลาดที่ชัดเจนนั้น จะส่งผลให้
บริษัทฯมีผลการด าเนินงานที่มีความส าเร็จ สามารถฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ของบริษัทฯได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมีการ
ประกอบธุรกิจที่มีความม่ันคงและแข็งแกร่งต่อไป 

  
 1.1  นโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

   บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการ
ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตท่ีม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

2. พนักงาน บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาส
อย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
สูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

3. คู่ค้า บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย 
และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน 
และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ 
ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

4. ลูกค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้น
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย 
ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้
ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง การช าระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

6. คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี  มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

7. สังคมและ บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ 
   ส่วนรวม ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท  และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมี

จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจน
ส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นผู้น าในธุรกิจการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในเอเชีย โดยมีธุรกิจรองเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้น
การพัฒนาโครงการที่เอื้อหรือต่อยอดจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯในระยะยาว 
รวมถึงธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯเป็นเจ้าของสินค้าเอง (Proprietary) 
และธุรกิจสื่อสารบนแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ต 

 เป็นองค์กรช้ันน าที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการบรรษัทภิบาล
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 
รวมถึงให้ความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน 
  
 พันธกิจ (Mission) 

 ลงทุน พัฒนา และด าเนินการด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียด้วยตนเองหรือร่วมทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ และสามารถระดมทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
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 ลงทุน พัฒนา และด าเนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในระยะ
ยาว เช่นเดียวกับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ
หุ้น 
 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 บริษัทฯมีนโยบายในการท าแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นประจ าทุกปี โดยมีการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯมีเป้าหมายส าคัญคือการยกระดับมาตรฐานทุกด้านของทุกบริษัทในเครือ ให้ทัดเทียมกับ
บริษัทระดับแนวหน้าอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพลังงาน 

1) กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) ซึ่งเป็นแผนหลักใน
ด้านการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จัดท าโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
โดยแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดล่าสุดนี้ ได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เม่ือช่วง
ปลายปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องจากการที่ประเทศไทยก าลังเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและแผนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น  

จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซึ่งมีการก าหนดนโยบาย
การกระจายเช้ือเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง มีสาระส าคัญคือการลดการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติ, เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด, และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน ท าให้บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายตาม
แผนพัฒนาดังกล่าว โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
จากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการที่ก าลังด าเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการ
แล้ว ทั้งโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP), และโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้และ
ความม่ันคงให้แก่บริษัทฯในระยะยาว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะน าโครงการดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   

2) กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักในสร้างผลก าไรจากธุรกิจ
พลังงานให้กับบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มประเทศส าคัญคือ 1. กลุ่มประเทศที่มีการลงทุนแล้ว ได้แก่ 
สหภาพเมียนมาร์ 2. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา 3. กลุ่มประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย 
และฟิลิปปินส์ 4. กลุ่มประเทศอื่นๆในเอเชีย ได้แก่ ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยในปี 2558 บริษัทฯได้ท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงหลายประเภท ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ ธรรมชาติ, 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล, และโรงไฟฟ้าจาก
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ก๊าซชีวภาพ หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน ฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯจะน าโครงการดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดใน
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

1) กลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน  แต่ก็อาจจะมีการขยาย
ไปสู่การพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่ซื้อที่ดิน  ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

2) กลยุทธ์การตลาดและการขาย ในแง่การท าตลาดควรที่จะมีบริษัทเอเจนซี่ทางด้านการ
โฆษณาเป็นทีปรึกษา เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยก
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะกลุ่มลูกค้าต่างกันย่อมต้องมีการใช้กลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน ในขณะที่การวิเคราะห์วิจัยตลาดก็
ต้องมีการท าวิจัยทั้งในเรื่องของดีมานด์และซัพพลายที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งการวิจัยนี้จะช่วยท าให้รู้ว่าจะต้อง
ท าการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบไหน เพื่อให้ลูกค้ามีความต้องการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี 

3) กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารเพื่อผลก าไรอย่างยั่งยืน  มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ทั้งในระยะสั้น , ระยะกลาง, และระยะยาว  ด้วยทีมที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ
ประกอบกันในด้านต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่มต้ังแต่การพัฒนาที่ดิน การ
ออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นต้น ให้โครงการมี
รูปแบบที่ตอบรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความผัน
ผวน เพื่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและม่ันคง สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่
ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทฯ ยังมองถึงโอกาส
ในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆในท าเลที่มีศักยภาพสูงโดยหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าที่ดิน
เหล่านี้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบริษัทยิ่งขึ้นไป  สิ่งส าคัญที่สุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือม่ันใน
ฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ช้ันน าให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว 
ต่อไป 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

1) กลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีแนวคิดแตกต่าง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ที่จะท าให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่ท าการพัฒนาได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯ
มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่มีรายละเอียด หรือรูปแบบ แตกต่างจากซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่มี
เสนอขายอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน าเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนลดการแข่งขันโดยตรงกับผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันรายอื่น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังท าการวิจัยความต้องการของตลาดเพื่อศึกษาแนวโน้มความนิยมของผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และน าผลวิจัยมาเพื่ อ
ปรับปรุงการด าเนินงานตลอดจนรูปแบบที่จะท าการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด  
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2) กลยุทธ์การให้ความส าคัญกับคุณภาพของซอฟต์แวร์ บริษัทฯตระหนักดีว่าคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งรวมถึงลักษณะการใช้งาน, ระบบความปลอดภัย, ระบบควบคุมการ
จัดเก็บข้อมูล, ความหลากหลายในวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้งาน, และรูปแบบภาพกราฟิกที่
มีความสวยงามนั้น จะมีส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่บริษัทฯท าการพัฒนาได้รับความนิยม  ตลอดจน
สามารถเพิ่มมูลค่าของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันของบริษัทฯได้ บริษัทฯจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันในทุกขั้นตอนการพัฒนา ต้ังแต่การวิจัยพัฒนารูปแบบ, การเขียนโปรแกรม, รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

3) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยทั่วไป โดย
บริษัทฯมีการด าเนินงานหลากหลายแนวทางเพื่อบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันให้ลดลง ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความเกี่ยวพันกับการบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันเป็น
หลัก เนื่องจากค่าจ้างแรงงานถือเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยรวม 

4) กลยุทธ์การก าหนดช่องทางการจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่บริษัทฯท าการพัฒนา กระจายไปสู่ผู้ใช้งานในตลาดต่างๆทั้งตลาดราชการในประเทศ
ไทย, ตลาดเอกชนในประเทศไทย, และตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรทางค้าเพื่อช่วยด้าน
การตลาด มีศักยภาพในการกระจายสินค้าได้ทั่วถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปลายทางในตลาดดังกล่าวเข้าถึง
สินค้าของบริษัทฯได้มากขึ้น น ามาซึ่งโอกาสในการเพิ่มยอดจ าหน่ายและรายได้ของบริษัทฯ 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 ปี 2558 บริษัทฯมีการปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจจากเดิมมี 2 ธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม มาเป็น 3 ธุรกิจคือธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆที่มีศักยภาพตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตที่ม่ันคงและสร้างผลตอบแทนสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่ส าคัญในปี 2558 ดังนี้ 

- ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 
1,980,000,000 หุ้น ท าให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 3,335 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

- ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18-3-77.6 
ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ต้ังอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดิน
เท่ากับ 369 ล้านบาท ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้ 

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) จ านวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์  ต้ังอยู่ ณ เมือง 
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Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนช่ือบริษัทฯ เป็น บริษัท 
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และแก้ไขช่ือย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงาน
ของบริษัทฯ 

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ต้ังส านักงานใหญ่ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยท าการย้ายที่ต้ังส านักงานใหญ่ตามรายละเอียดดังนี้  เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลุมพินี ช้ัน 16 ห้องเลขที่ 1603 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

-           ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการ
แก้ไขจ านวนหุ้นสามัญของอันดามันเพาเวอร์ฯ ที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 จากจ านวน 3,400,000 หุ้น เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญจ านวน 
3,400,000 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 2,550,000 หุ้น) ของอันดามันเพาเวอร์ฯ โดยเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
หุ้นสามัญของอันดามันเพาเวอร์ฯ จ านวน 3,162,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญของอันดามันเพาเวอร์ฯ โดยได้
ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ านวน 232.5 ล้านบาท  

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย 3 
บริษัท คือ 1. บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด (UPA Solar Co., Ltd.) 2. บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี จ ากัด (UPA Green 
Energy Co., Ltd) 3. บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (UPA Power Group Co., Ltd.) ซึ่งทั้ง 3 บริษัทจัดต้ังด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 100,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นการเตรียมพร้อมของบริษัทฯที่ได้
ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจพลังงานเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล, และโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น    

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

- ไม่มี – 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ                   

โครงสร้างรายได้   
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มธุรกิจ โดยสดัส่วนรายได้แต่ละกลุ่มธุรกิจ ระหว่างปี 
2556-2558 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์       

- การขายอาคารชุด 27.54 32.52 0.01 0.15 - - 
- การรับเหมาก่อสร้าง 31.43 37.11 6.73 99.41 - - 

รวมรายได้กลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

58.97 69.63 6.74 99.56 - - 

ธุรกิจพลังงาน 25.71 30.36 -  - - 
ธุรกิจซอฟท์แวร์        

- จ าหน่ายสนิค้า - - - - 0.14 23.73 
- สถาบันเสริมทักษะ 0.01 0.01 0.03 0.44 0.45 46.27 

รวมรายได้กลุ่มธุรกิจซอฟท์แวร์ 0.01 0.01 0.03 0.44 0.59 100.00 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 84.69 100.00 6.77 100.00 0.59 100.00 
 

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 รายได้จากการขายอาคารชุด จ านวนเงิน 27.54 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้ ของบริษัทย่อย -  
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 
8 ราย ในขณะที่ปี 2557 โครงการยังไม่เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะโอนให้กับลูกค้าได้ 
 รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง จ านวนเงิน 31.43 ล้านบาท ส าหรับปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้จากการรับเหมา
ก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย – บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ 
ซึ่งปี 2558 บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด มีงานรับเหมาก่อสร้างและงานรับเหมาตกแต่งภายในเพิ่มขึ้นจากปี 2557  
 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวนเงิน 25.71 ล้านบาทในปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท    
อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทเข้าไปมีอ านาจ
ควบคุมบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 
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 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 

 2.1.1    ธุรกิจด้านพลังงาน 
  กลุ่มบริษัทฯ ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน โดยด าเนินการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อันดามัน

เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด โดยได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ านวนเงิน 232.5 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.00) มีผล
ท าให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย  โดยบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  เป็นผู้ได้รับสัมปทานด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ก าลังการผลิต 6 – 20 เมกะวัตต์ ที่เมืองกันบก ประเทศเมียนมาร์ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ท าการศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยปัจจุบันบริษัทฯได้มอบหมายให้
ฝ่ายบริหารท าการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจดังกล่าว 

 2.1.2    ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัทฯ ด าเนินการซื้อที่ดินเปล่าจ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18 ไร่ 3 งาน 77.6 ตารางวา ต้ังอยู่ริมหาด

นาใต้ ติดถนนถนนบ้านต้นแซะ-บ้านไร่ด่าน ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อน ามาพัฒนาและเพื่อแบ่ง

ขายเป็นแปลง โดยมีงบลงทุนรวม 369 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มี

ศักยภาพ และสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมีที่ดินจ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 

135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ที่ดินต้ังอยู่ตรงข้ามส านักงานเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยต้ังอยู่ลึกเข้าไป

จากถนนมิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร  ที่ได้น ามาพัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการแบ่งขายเป็นแปลง  และบริษัทฯ ได้

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลท า

ให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย  โดยบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็น

ห้องชุดเพื่อขายจ านวน 40 ห้อง ซึ่งในปี 2558 ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 8 ห้อง 

2.1.3    ธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ได้ด าเนินการ

ซื้อซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม หรือ “Mozer” จากบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 150.00 
ล้านบาท ซอฟต์แวร์ดังกล่าว สามารถให้บริการระบบการสื่อสาร และจัดเก็บข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี Mobile Trunk 
radio ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ โดยสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งสื่อสารได้ด้วยเสียง 
และแปลงข้อมูลมาจัดเก็บได้ ในลักษณะ Chat Talk Free call  ทั้งนี้ การให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
ต้องการ และความเหมาะสมกับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มองค์กร ที่ต้องค านึงถึงในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล 
การควบคุม และการตรวจสอบ     
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  ผลิตภัณฑ์ Mozer ได้ด าเนินการจดลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้าไปแล้วใน 10 ประเทศ  
ประกอบด้วย คุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

• Push to talk Platform หรือ ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล เป็นระบบวิทยุสื่อสารที่ไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องระยะทาง ผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่ือมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารอนาล็อกเดิมได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่
ประหยัดจากเทคโนโลยี Mozer ที่ใช้ Data package น้อย เหมาะกับหน่วยงานและแผนกที่ต้องใช้การสื่อสารภาคสนาม 
หรือ ต้องการใช้เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลทดแทนอนาล็อกเดิม  

• ใช้สื่อสารข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย แบบรหัส ด้วยมาตรฐานความ
ปลอดภัยสูงสุด TLS SSL และ Feature พิเศษ เช่น การส่งข้อความลับ การส่งข้อความส าคัญ การตรวจสอบการ Capture 
หน้าจอ ที่เป็นความลับขององค์กร  

• ควบคุมผู้ใช้งานด้วยระบบการจัดการ ผู้ใช้งาน การจัดกลุ่ม การก าหนดสิทธิ ได้อิสระตาม
โครงสร้างขององค์กร บริหารจัดการข้อมูลที่ใช้งานได้เป็นขององค์กรเอง น าไปใช้เพื่อการประมวลผล การวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆได้ ทั้งในรูปแบบข้อมูล ภาพ เสียง และระบุพิกัด Location ของข้อมูล 

• ระบบ Mozer Mobile Voice over ip หรือ Free security call ท าให้การโทรผ่าน Data 
Package มีความคมชัดกว่า Free Application ทัว่ไป  และสามารถเช่ือมต่อระบบกับระบบ Voice over ip หรือ IP Phone 
ขององค์กรได้  

• ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพเสียงผ่าน Mobile ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่
ต้องการถ่ายทอดสัญญาณวีดีโอจากหน้างานเข้า Cloud ขององค์กร ที่สามารถเรียกใช้ จัดเก็บ ค้นหา ได้อย่างสมบูรณ์ ท า
ให้การบริหารจัดการข้อมูลมัลติมีเดียขององค์กรท าได้สะดวกรวดเร็ว 
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• ระบบ Mobile tracking ที่ใช้ Smartphone มาทดแทน GPS ส าหรับติดตามการท างาน
ระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึง จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการระบุพิกัด Location เพื่อน ามา วิเคราะห์ แสดงผล ในรูปแบบต่างๆ 

• ระบบควบคุม Dispatcher ส าหรับศูนย์ควบคุมสั่งการการสื่อสารที่ต้องการประสิทธิภาพใน
การสั่งงานและประสานงานสูงส าหรับหน่วยงานความม่ังคง  

• เทคโนโลยี Mozer ยังสามารถปรับรูปบบการใช้งานให้เหมาะสมตรงกับลักษณะการ
ท างานขององค์กร ด้วย Platform ที่มีอยู่แล้ว ท าให้องค์กรสามารถเรียกใช้ประโยชน์จาก Smartphone ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด www.mozermobile.com 

 

1.3  การตลาดและการแข่งขัน 
   1.3.1การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 

 ธุรกิจพลังงาน 
สถานการณ์พลังงานในปี 2558 มีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 

เนื่องจากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงปลายปี 2557 จนถึงปลายปี 2558 ประมาณร้อยละ 45.0 
และอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีลดลงร้อยละ 3.6 จากปีก่อนหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและช่วยลดค่าครองชีพของ
ประชาชนได้ ซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น 
จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ การบริการ และการใช้จ่ายของภาครัฐ 

ส่วนแนวโน้มสถานการณ์การใช้พลังงานในปี 2559 คาดว่าการใช้น้ ามันส าเร็จรูปจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
3.0% และการใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 3.5% จากปีก่อนหน้า ตามภาวะเศรษฐกิจที่จะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาก าลังการผลิตในช่วงปี 2555 - 2573 และถือเป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าในระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ใช้แผน
ดังกล่าวเป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจ  

จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2015) ในปี 2573 มีค่าพยากรณ์ความต้องการพลังไฟฟ้า
สูงสุดเท่ากับ 52,256 เมกะวัตต์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีจะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชน และ สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ โดยภายในปี 2573 
ประเทศไทยจะมีการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 หรือคิดเป็นก าลังผลิตไฟฟ้า 
13,927 เมกกะวัตต์ และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Cogeneration  ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการรับซื้อไฟฟ้าที่มีความชัดเจน ซึ่งก าหนดให้ปี 2558 - 2564 มีการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ระบบ Cogeneration 
ประเภท Firm ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ และในปี 2565 -2573 ให้มีปริมาณ SPP ระบบ Cogeneration เพิ่มขึ้นปีละ 360 
เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ผู้ผลิตไฟฟ้า Cogeneration ขนาดเล็กที่ไม่ใช่ประเภท Firm จะรับซื้อโดยไม่ก าหนดระยะเวลาและปริมาณ  

ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการจัดการด้านพลังงาน ซึ่งในส่วนของระบบไฟฟ้าได้วางแผนการ
จัดหาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเช้ือเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลด
ต้นทุนการผลิต รวมถึงส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะการส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย์ พลังน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ ส่งเสริมการจัดหาและ
การใช้พลังงานที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไก
การพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้แนวโน้ม

http://www.mozermobile.com/


                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2558                                                                                                                                      หน้า 15 

 

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกจะมีการลดลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากเทคโนโลยีและการแข่งขันทั่วโลก จึง
เป็นโอกาสของผู้พัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า ในการลดต้นทุน และเพิ่มผลตอบแทนที่ดีให้บริษัทได้ในระยะยาว  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ปี 2558 สภาวะเศรษฐกิจเป็นแรงกดดันต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรม
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะที่ปัจจัยเฉพาะใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังรออยู่ข้างหน้า อาทิ แนวโน้มต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 ซึ่งจะมีผลต่อ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการด าเนินกลยุทธ์การตลาดที่จะสามารถคงระดับราคา
ขายที่อยู่อาศัย หรือพยุงให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้าง
แรงงาน (ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ท าให้เกิดการแย่งชิงก าลังแรงงาน ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน)  

 อย่างไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการกันอย่างเข้มข้นดังกล่าว ได้กลับมามีส่วนในการผลักดันราคาที่ดินและ
ต้นทุนการประกอบธุรกิจให้เร่งตัวขึ้น และผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้อ านาจการซื้อ
ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง 

ขณะเดียวกัน ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง สถาบันการเงิน  จึง
ให้ความระมัดระวังในการอนุมัติสินเช่ือทั้งที่ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้บริโภค เนื่องจากตลาด
อสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่ากังวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยใน
บางพื้นที่ การชะลอตัวของความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค และปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงหลายประการ แต่ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2558 นี้ ยังพอมีปัจจัยที่สนับสนุนธุรกิจ อาทิ ทิศ
ทางการด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้
สถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในปัจจุบัน อาจจะมีผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวอยู่ในระดับต่ า ซึ่ง
น่าจะเป็นปัจจัยหนุนประการหนึ่งต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่การชะลอการลงทุนของผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ น่าที่จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของปัญหาอุปทานที่อยู่อาศัยล้นตลาดในระดับหนึ่ง 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ภาพรวมของตลาดซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในปี 2558 คาดการณ์เบื้องต้น ว่าจะมี
มูลค่าการผลิตภายในประเทศ ประมาณ 61,096 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.1 โดยแบ่งเป็นตลาดซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
ประมาณ 15,973 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.3 และตลากบริการซอฟต์แวร์ ประมาณ 45,113 เติบโตร้อยละ 13.0 และคาด
ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ส าหรับธุรกิจการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม ค้าปลีก ท่องเที่ยว และ
โรงแรม เนื่องจากความต้องการใช้ซอฟต์แวร์มาเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารองรับการบริการ และภาคอุตสาหกรรม  เช่น 
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ที่ต้องติดต้ังในเครื่องผู้ใช้งาน ประกอบกับตลาดการสื่อสาร ที่รวมทั้ง
อุปกรณ์สื่อสาร และการบริการสื่อสาร ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของตลาดบริการอินเจอร์เน็ต และ
ตลาดโทรศัพท์มือถืออย่างมาก ซึ่งช่วยรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์    

ในปี 2558 การเติบโตของ Smartphone 3G และ 4G มีอัตราการเติบโตถึง 200% ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง
ระบบสื่อสารผ่าน Platform Smartphone ได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันผ่าน Application ต่างๆ อีกทั้งยังมีความต้องการของตลาดกลุ่มองค์กร ที่มีความต้องการมากกว่า Free 
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Application ในด้านต่างๆ เนื่องจากต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล ความม่ันคงของระบบ การตรวจสอบควบคุม
ระบบงาน และการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ท าให้มีความจ า เป็นต้องเป็นเจ้าของระบบเอง และเกิดการ
จัดหาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาใหม่เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กร และช่วยให้การบริหารองค์กรมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.3.2  สภาพการแข่งขัน 

 ธุรกิจพลังงาน 

การลงทุนในธุรกิจพลังงานนั้น เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าแต่ให้ผลตอบแทนที่ม่ันคงในระยะยาว 
จึงท าให้มีการแข่งขันอย่างมากทั้งจากบริษัทรายเก่าที่ด าเนินงานอยู่เดิมและบริษัทรายใหม่ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ การที่
จะแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งเหล่านี้ได้นั้นบริษัทฯจ าเป็นต้องมีนโนบายที่มีประสิทธิภาพในด าเนินธุรกิจ โดยต้ องมี
การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงการประเมินความพร้อมทั้งขีดความสามารถของ
บุคลากรของบริษัทฯและศักยภาพของบริษัทต่างๆ ที่ได้รับการจัดจ้างมาด าเนินโครงการ พร้อมกับปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของประเทศไทยและของประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯเข้าไปด าเนินงาน โดยอีกหนึงปัจจัยส าคัญ คือ
ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่ได้ 

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากการที่ บริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ มีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ 
ณ เมืองกันบก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกและแห่งเดียวในบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย รวมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางรัฐบาลเมียนมาร์ เกี่ยวกับการขยายก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ที่เมือง
กันบก ประเทศเมียนมาร์ อีก 200 เมกะวัตต์ โดยเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ระหว่างบริษัทย่อยกับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ 
MEPE ”)  เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้า”) ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะยังไม่
มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น 
โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่ 
  1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่ง

กระแสไฟฟ้า (Transmission    Facilities) 

3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก 

Letter of Comfort ให้แก่ บริษัทย่อย 

4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

6. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จ

ลุล่วงแล้ว 

  ทั้งนี้ ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือ
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และบริษัทย่อยจะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทย่อยไม่ตกลงที่จะยกเว้น
เง่ือนไขดังกล่าว MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได ้ 
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ท าการศึกษาโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกต้ังแต่ปลายปี 2557 
จนถึงปัจจุบัน และมีนโยบายที่จะแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การแข่งขันในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ในปัจจุบันนั้น เริ่มขยายวงกว้างมากกว่าอดีตที่ผ่านมา ท าให้
ผู้ประกอบการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เข้ามาเร่งการตัดสินใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารูปแบบการแข่งขันจะ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น แต่กลยุทธ์หลักที่ยังคงน ามาเร่งตัดสินใจลูกค้ารวมถึงดึงให้ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อที่ดิน คอนโดมิเนียม 
บ้านในโครงการของแต่ละบริษัทยังคงเกี่ยวเนื่องกับราคาขาย และท าเลที่ต้ังโครงการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลายๆ ราย เริ่มสร้างความต่างในด้านการแข่งขัน โดยการดึงเอารูปแบบการใช้ชีวิต และ
การอยู่อาศัย ในบ้านมาเป็นจุดขาย ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นเริ่มเป็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้น  เนื่องจากในการพัฒนาการ
แข่งขันดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการให้คุณภาพชีวิตจากการอยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความ
เป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบายในอนาคตระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์การอยู่อาศัยในบ้านอย่างแท้จริง หรือที่เรียกได้ว่า การขาย
บ้านพร้อมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการอยู่อาศัย ซึ่งกลยุทธ์นั้นแม้ว่าจะดึงดูดใจลูกค้าเพราะเป็นการให้ลูกค้ามากกว่าค า
ว่าการขายบ้าน เพราะรูปแบบกลยุทธ์ตลาดนั้นเป็นเสมือนการขายบ้านและชีวิตที่มีความสุขในการอยู่อาศัย ท าให้มี
ต้นทุนในการตลาดที่สูง และจะส่งผลให้บ้านมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการตลาดดังกล่าวมีไม่มากในประเทศไทย 
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีมากขึ้น  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558  ที่ผ่านบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังมีอยู่ในเขต
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) และอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก ๆ 
ดังนี้ :- 

1) มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าประเภทคอนโดมิเนียม ในเฟสต่อเนื่องของโครงการเดิม  ซึ่งบริษัทฯ มีความถนัด ทั้ง
ในส่วนของตลาด และการพัฒนาสินค้าโดยการออกแบบบ้านใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งที่ดินเปล่าที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคและแบ่งขาย ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการออกแบบและ
สร้างบ้านด้วยตนเอง 

2) พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ  ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน  โดยเม่ือ
บริษัทฯได้ดูแลรักษาครบก าหนดตามโครงการและวิธีการจัดสรรแล้ว  บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดต้ังนิติบุคคลบ้าน
จัดสรรในทุกโครงการ เพื่อให้เจ้าของร่วมได้มีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองโดยมีสิทธิและหน้าที่ 
ตามกฎหมาย อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี 

3) จัดทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริการหลังการขาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวจากลูกค้า 
ถึงแม้ในกรณีที่โครงการได้ปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อทั้งหมดแล้ว  ทีมงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ดังกล่าว
ยังคงมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนครบก าหนดตามสัญญา  รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการตลาดของบริษัทที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย อันจะส่งผลให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
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4) เสริมสร้างพันธมิตรทางการค้า เช่น การรวมกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เพื่อการ
แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาโครงการให้ลดความเสี่ยง และเพิ่มอัตราผลก าไร ส าหรับรายการที่ไม่เป็น
ความลับในทางธุรกิจ 

 ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากทั้งหมด 10 ประเทศ 
คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และเตรียมพร้อมเพื่อรวมตัวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา นอกจากจะส่งผลให้
เกิดการไหลบ่าเข้ามาของเงินทุนปริมาณมหาศาลจากต่างชาติแล้ว หลายฝ่ายยังกังวลถึงการภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
ในประเทศแถบภูมิภาค โดยเฉพาะภาคธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยที่ยังไม่แข็งแรงนัก การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน อาจจะเป็นประเด็นส าคัญที่ภาคธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยต้องใส่ใจ โดยเฉพาะหากมีการ
เปิด AEC 2015 ภาคธุรกิจหลายฝ่ายต่างกังวลถึงความปลี่ยนแปลง ด้วยการรุกเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติที่มีโมเดลธุรกิจ
อันแข็งแกร่ง รวมถึงความกังวลต่อการเกิดภาวะสมองไหล ดึงตัวบุคคลากรที่เก่งๆ ออกจากบริษัท ซึ่งทุกสิ่งต่างส่งผล
กระทบต่อธุรกิจของคนไทยโดยตรง 

 บริษัทฯตระหนักถึงภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯมีนโยบายที่
จะลดผลกระทบดังกล่าวคือ การที่บริษัทฯมีผู้บริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง รวมถึงบุคลากรทีมีศักยภาพ 
ประกอบกับการที่บริษัทฯเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่มีผลงานรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นที่น่า
พอใจ อีกทั้งบริษัทฯยังมีกลยุทธ์ในการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อครอบคลุมการตลาดทุกด้านในธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้การเลียนแบบจากคู่แข่งเป็นไปได้ยากเนื่องจากต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถ
สูงอีกด้วย 
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 2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจพลังงาน 

 การจัดหาโครงการพลังงาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  จะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่าย
พัฒนาธุรกิจและบริษัทที่ปรึกษา  โดยฝ่ายบริหารจะเป็นฝ่ายก าหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่สนใจและ
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  อาทิ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ท าเลที่ต้ัง ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  

 เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุน 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 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
ของต้นทุนโครงการ และบริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาซื้อกับราคาประเมินและราคาตลาดอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ได้
ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อที่ดิน จากการที่บริษัทฯ มีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ท าเลที่ต้ัง และการ
จัดซื้อที่ดินอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษัทฯ ม่ันใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดต้ังว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 
ซึ่งด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหรือจัดหาเทคโลโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ อาทิ แนวโน้มของตลาดซอฟต์แวร์ อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง ความเป็นไปได้ของ
เทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน ามาใช้ได้จริง ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหา
ที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ  
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 เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
จะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ในการพิจารณาอนุมัติในการ
เข้าลงทุน หรือในกรณีที่เกินอ านาจอนุมัติ จะต้องน าเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนด้วย  

2.4  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

              ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

       2.4.1 โครงการ เดอะ พีโน่ ฮิลล์  

       เป็นโครงการพัฒนาและจัดสรรที่ดินแบ่งขาย ที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปี 2557 บริษัท
ได้เข้าท าสัญญา “จ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” กับบริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด 
(ผู้รับจ้าง) เพื่อด าเนินการบริหารงานขายและพัฒนาที่ดินโครงการ “เดอะ พีโน่ ฮิลล์” ซึ่งมีพื้นที่ขายจ านวน 38,401.40 
ตารางวา เง่ือนไขการตกลงอัตราค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบเงินที่ได้รับจากสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินทั้งหมดในอัตราตารางวาละ 8,000.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 307.21 ล้านบาท ให้แก่บริษัทในวันโอน
กรรมสิทธิ์ท่ีดินให้แก่ผู้จะซื้อ และส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินตามสัญญาจะซื้อจะขายกับจ านวนเงินที่ผู้รับจ้างต้องส่ง
มอบให้บริษัทถือเป็นค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทได้มอบอ านาจให้ผู้รับจ้างมีอ านาจในการจัดท า ลงนาม และเก็บรักษา
เอกสารที่ส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน รวมทั้งมอบอ านาจในการรับเงินตามหนังสือจองซื้อที่ดินและเงินค่างวดตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากผู้จะซื้อและเก็บรักษาจ านวนเงินดังกล่าวไว้จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์จึงโอนให้แก่
บริษัท โดยกระท าการในฐานะ “ผู้รับมอบอ านาจจากผู้จะขาย” 

 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งขอยกเลิก “สัญญาจ้างและบริหารงานขายและพัฒนา
ที่ดิน” กับผู้รับจ้าง ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2558 ผู้รับจ้างก็ได้ท าหนังสือแจ้งความจ านงเพื่อขอซื้อที่ดินทั้งหมดจาก
บริษัทในราคา 180.00 ล้านบาท  และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างระหว่างกันรวมทั้งยกเลิกและถอนอ านาจ
ในหนังสือมอบอ านาจทุกฉบับท่ีบริษัทเคยมอบอ านาจให้ผู้รับจ้างกระท าการแทนตามหนังสือ “ขอยกเลิกและหนังสือ
มอบอ านาจ” จากฝ่ายกฏหมายของผู้รับจ้าง ลงวันที่  17 กันยายน 2558 

เดือน ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายที่ดินโครงการ “เดอะ พีโน่ ฮิลล์” 
จ านวนที่ดินรวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา (จ านวน 5 โฉนด) ให้กับ บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย 
จ ากัด ในราคา 180 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท าสัญญาจะซื้อจะขาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีลูกค้าเข้าท าสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนี้แล้วจ านวน 5 ราย
แบ่งเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รวม 6 ฉบับ รวมเป็นที่ดินแปลงย่อยจ านวน 16 แปลง จากทั้งหมด 80 แปลง จ านวนเงิน
จอง เงินเข้าท าสัญญา และเงินดาวน์ ที่บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด ได้รับจากลูกค้าแล้วเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 21.65 ล้านบาท (เป็นเงินที่ได้รับจากลูกค้า จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) 

บริษัทฯ ได้รับรู้จ านวนเงินที่ บริษัท ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด ได้รับมาตามสัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินในนามของบริษัทฯ กับผู้ซื้อ จ านวนเงิน 21.40 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินต้ังแต่วันที่
ภาระผูกพันตามสัญญษจะซื้อจะขายมีผลบังคับ โดยปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจาก 
บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายต่อผู้ซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขาย 
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 2.4.2  โครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่  
 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง 5 ช้ัน จ านวนห้องทั้งหมด 40 ยูนิต ต้ังอยู่ถนนธนะรัชต์ อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อย) เป็นเจ้าของโครงการ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ได้ท าสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับลูกค้า จ านวน 11 ยูนิต มูลค่าตามสัญญารวม 
39.38 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2559 
 2.4.3 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 
 งานที่ค้างส่งมอบแก่ลูกค้า เป็นงานโครงการก่อสร้างของ บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด (บริษัทย่อย) มูลค่าตามสัญญา 
จ านวน 16.36 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราความส าเร็จของงานเท่ากับร้อยละ 80 ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 
13.08 ล้านบาท มูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 3.27 ล้านบาท   

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ส าหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปัจจัยความเสี่ยงหลักๆที่อาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้ 
ดังนี้ 

3.1  ความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ 
ความล่าช้าของนโยบายภาครัฐและความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผล

กระทบต่อความเช่ือม่ันของประเทศไทยทั้งด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว  และท าให้ความเช่ือม่ันของผู้บริโภคและผู้
ลงทุนภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง ซึ่งจะกระทบต่อการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนใน
ประเทศ เป็นผลให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยโดยรวม  ผลกระทบดังกล่าวเป็นปัจจัย
ลบต่อทุกธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัทฯคือธุรกิจพลังงานและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
 ในส่วนของธุรกิจพลังงานนั้น ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความล่าช้าของนโยบายภาครัฐในการประกาศ
แผนการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานประเภทต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ประกอบกับการมี
คู่แข่งในธุรกิจพลังงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ท าให้บริษัทฯมองหาโอกาสใหม่โดยเริ่มขยายธุรกิจออกไปลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
 ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีผลกระทบทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน  เม่ือผู้บริโภคขาดความ
เช่ือม่ันอาจจะต้องการถือเงินสดมากขึ้นและชะลอการตัดสินใจลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์  กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนเก็ง
ก าไรจะลดลง ขณะเดียวกันด้านผู้ประกอบการที่ต้องการรอความชัดเจนทางการเมืองอาจจะชะลอการลงทุนโครงการ
ใหม่หรือปรับลดจ านวนโครงการลง รวมถึงสถาบันการเงินจะมีความเข้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเช่ือแก่ผู้พัฒนา
โครงการและการให้สินเช่ือบุคคลเพื่อซื้อบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวเรื่องก าลังซื้อและความสามารถใน
การช าระหนี้ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้บริโภคที่มีก าลังซื้อและมีความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจะให้
ความส าคัญกับความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการมากขึ้นและจะพิจารณาเลือกโครงการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการและให้ความคุ้มค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงมีนโยบายสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีการบริหารจัดการอย่างมือ
อาชีพ ก่อนการลงทุนในโครงการใดบริษัทจะมีการวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ  และต้องอยู่ใน
ท าเลที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อท าก าไรต่อไปได้  
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3.2  ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน  จึงอาจได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกล่าว 
โดยการวางแผนและก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วง  นอกจากนี้ยังมีการก าหนดลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับการเลือกท าเลและรูปแบบโครงการ เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ตรงตามก าลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าในระยะเวลาอันใกล้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ยอดขายของบริษัทฯ 
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ แม้ในภาวะที่สภาพเศรษฐกิจมีการขยายตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบ
จากความเสี่ยงจากการผันผวนของเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 
 ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและ
อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการที่ธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงจึงจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินลงทุนจากธนาคารหรือ
สถาบันการเงินต่างๆ ท าให้ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารด้านการเงิน 
โดยเฉพาะบริษัทฯที่มีโรงไฟฟ้าที่ด าเนินงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างและด าเนินการรวมถึงรายได้
จากการผลิตไฟฟ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนไป ดังนั้นบริษัทฯจึงมี
นโยบายที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน, ควบคุม, ติดตามสถานการณ์
, และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอเพื่อให้บริษัท
ฯสามารถลงทุนและด าเนินงานโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้
น้อยที่สุด  

3.4 ความเสี่ยงของการแข่งขันสูง 

 การลงทุนในธุรกิจพลังงานนั้น เป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าแต่ให้ผลตอบแทนที่ม่ันคงในระยะยาว 
จึงท าให้มีการแข่งขันอย่างมากทั้งจากบริษัทรายเก่าที่ด าเนินงานอยู่เดิมและบริษัทรายใหม่ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้ การที่
จะแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งเหล่านี้ได้นั้นบริษัทฯจ าเป็นต้องมีนโนบายที่มีประสิทธิภาพในด าเนินธุรกิจ โดยต้องมี
การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงการประเมินความพร้อมทั้งขีด ความสามารถของ
บุคลากรของบริษัทฯและศักยภาพของบริษัทต่างๆที่ได้รับการจัดจ้างมาด าเนินโครงการ พร้อมกับปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับของประเทศไทยและของประเทศอื่นๆที่บริษัทฯเข้าไปด าเนินงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะ
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษัทฯและยัง
ช่วยลดความเสี่ยงของการแข่งขันด้วย 
 ส าหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทฯต้องรับผลกระทบจากภาวะการแข่งขันจากคู่แข่งรายเก่าและ
รายใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะคู่แข่งที่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการของ
บริษัทฯ ท าให้บริษัทฯต้องวางกลยุทธ์และแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแข่งขันในด้านราคาและการส่งเสริม
การขายในรูปแบบต่างๆ  นอกจากนี้บริษัทฯยังต้องมีการปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ลงทุนหรือลูกค้าของบริษัทฯด้วย 
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 ในส่วนของธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในตลาดด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและ
ระบบคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น การมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพ
รวมถึงบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงเท่านี้นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆได้ บริษัทฯจึงมีนโยบาย
ส าคัญในการแสวงหาพันธมิตรเพื่อความร่วมมือกันทางธุรกิจในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการตลาด พันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งเป็นองค์กรช้ันน านั้นสามารถเพิ่มช่องทางที่บริษัทฯจะสามารถน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทฯเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค
หรือผู้ใช้งานได้มากขึ้น 

 3.5  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

 การปรับอัตราค่าแรงขั้นต ่าเป็น 300 บาทท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 และการปรับอัตราเงินเดือนขั้น
ต ่าปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน ท าให้แรงงานไทยบางส่วนย้ายกลับไปท างานตามภูมิล าเนาเดิมเพราะได้รายได้
ไม่ต่างกัน และทัศนคติในการเรียนต่อปริญญาตรีแทนสายอาชีพได้เพิ่มมากขึ้น  ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานกลุ่ม
แรงงานระดับกลางถึงล่างในทุกภาคธุรกิจ  ต่อไปหากมีการด าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐซึ่ งเป็น
โครงการขนาดใหญ่และใช้ระยะเวลาก่อสร้างหลายปีจะท าให้ปัญหาแรงงานรุนแรงมากขึ้น 
 ส าหรับภาคธุรกิจพลังงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อการออกแบบ, ก่อสร้าง, และ
ด าเนินงานโรงไฟฟ้า เนื่องจากในขั้นตอนต่างๆจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ต่า งกันไป 
รวมถึงการที่บริษัทฯมีแผนการลงทุนภาคธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน
ภาษาด้วยเช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  บริษัทฯจึงมีแนวทางลดความเสี่ยงโดยการจ้างบริษัทช้ันน าที่มีศักยภาพและ
ประสบการณ์มาเพื่อออกแบบ, ก่อสร้าง, และด าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรของบริษัทฯให้ทัดเทียมกับบุคลากรของบริษัทช้ันน าอื่นๆ อีกด้วย 
 ส าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรง 
เนื่องจากธุรกิจนี้ต้องใช้แรงงานจ านวนมากในงานก่อสร้างโดยเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ  ท าให้โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดและต้องเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้า ผู้ประกอบการหลายรายจึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยหันมาใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างส าเร็จรูปเพื่อลด
ระยะเวลาการก่อสร้างหรือผู้ประกอบการบางรายท าสัญญาว่าจ้างล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงาน
รวมถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย  บริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจ้างบริษัทตัวแทนขายและ
ผู้รับเหมาให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการทั้งหมด  นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังให้ความส าคัญกับการรักษาเครดิตที่ดี  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่แน่นอนหลังจากตรวจรับงาน  ซึ่งท าให้ผู้รับเหมามีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะใช้ใน
การด าเนินงานให้ผู้รับเหมาเช่ือม่ันและมีความยินดีที่จะท างานอย่างมีคุณภาพและเสร็จตรงตามก าหนดเวลา   นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทฯยังมีการน าระบบช้ินส่วนส าเร็จรูป (Precast System) มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 ส าหรับภาคธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์นั้นเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆอย่างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของตลาด
สมาร์ทโฟน, ระบบการสื่อสาร, และระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถกลุ่ม
นี้ บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพโดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสมตาม
มาตรฐานของบริษัทอื่นๆที่ด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นเดียวกัน อีกทั้งบริษัทฯยังมีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯในปัจจุบันให้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯก าหนดมาตรฐานไว้ เพื่อรองรับการ
เติบโตของบริษัทฯในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต 
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3.6  ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง 

 เนื่องจากวัสดุก่อสร้างเป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ราคาต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญจึงส่งผลกระทบในทางลบต่อการควบคุมต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัทฯ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน ดังนั้นการควบคุมราคาวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงจากการที่ต้นทุนพัฒนาโครงการปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลให้บริษัทฯสามารถรักษาความสามารถในการท า
ก าไรได้อย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯจึงได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดหาวัสดุก่อสร้างหลักซึ่ง
เป็นวัสดุประเภทท่ีใช้ในการพัฒนาโครงการเป็นจ านวนมากและมีมูลค่าสูงให้แก่ผู้รับเหมาแต่ละราย เนื่องจากการสั่งซื้อ
วัสดุก่อสร้างในปริมาณมากในแต่ละครั้งท าให้บริษัทฯมีอ านาจในการต่อรองราคาที่สูงกว่าให้ผู้รับ เหมาจัดหาวัสดุ
ก่อสร้างด้วยต้นเอง ท าให้สามารถจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในระดับราคาที่ดีกว่าซึ่งจะช่วยในการควบคุมต้นทุนและ
คุณภาพของวัสดุก่อสร้างหลักในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  รวมทั้งสามารถช่วยลดภาระให้กับ
ผู้รับเหมาที่มีสภาพคล่องไม่สูงมากนักได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเจรจากับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้ในแต่ละโครงการ  เพื่อตกลงราคาส่ง
มอบวัสดุก่อสร้างไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความผันผวนทางด้านราคา  การด าเนินการดังกล่าวช่วยให้
บริษัทฯ ม่ันใจได้ว่าจะสามารถรักษาระดับต้นทุนโครงการได้ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดหรือตลอดระยะเวลาที่ด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ส าคัญในการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง 

3.7 ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดิน 

 ท าเลที่ต้ังของโครงการถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเลือกท าเลที่ต้ังมีศักยภาพสูง,  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก, 
รวมถึงอยู่ไม่ห่างจากแหล่งธุรกิจและย่านชุมชม ซึ่งที่ดินประเภทดังกล่าวเป็นที่ต้องการสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย์และมี
ระดับราคาที่ค่อนข้างแพง ส่งผลให้บริษัทฯเผชิญความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถจัดหาที่ดินลักษณะดังกล่าวมาพัฒนา
โครงการได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการจัดหาที่ดินผืนใหญ่ในท าเลที่มีศักยภาพและจัดสรร
ที่ดินออกเป็นส่วน เพื่อทยอยด าเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว ท าให้บริษัทฯขยายโครงการใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง   
 ในการจัดหาที่ดินนั้น บริษัทฯ มีการก าหนดลักษณะที่ดินที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน  รวมทั้งมีแผนงานส าหรับ
การจัดหาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยการส ารวจหาที่ดินที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับสภาพสังคม ผังเมือง และความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละช่วง เม่ือบริษัทฯ ส ารวจหาที่ดินได้ตามเป้าหมาย ภายใต้ราคาต้นทุนที่ดินที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ จะ
ประเมินความเสี่ยงในแง่ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าวก่อนที่จะตัดสินใจเข้าพัฒนาโครงการ  โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาความสามารถในการพัฒนาที่ดิน,  ความสามารถในการขาย, ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบ, และการโอน
กรรมสิทธิ์ หากที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมในด้านต่างๆที่กล่าวมา บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
ต่อไป 

3.8  ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 จากการที่เทคโนโลยี, สังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในปี 2558 ที่ผ่านมา ท าให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, และธุรกิจพัฒนา
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอยู่เสมอ ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทฯจึงต้องมีการศึกษาและติดตามการ
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เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความ
เชียวชาญในธุรกิจทั้งหมดข้างต้นเพื่อช่วยควบคุม ติดตาม ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.9 ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 

 ในการด าเนินงานด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
หรือชุมชนโดยรอบ และอาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น ต้ังแต่ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ, การพัฒนา
โครงการ, การก่อสร้าง, และการด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความส าคัญในการลดผลกระทบ
ดังกล่าว ด้วยการมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรของ
บริษัทฯให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ที่บริษัทฯเข้าไปด าเนินงาน ในส่วนของ
สิ่งแวดล้อมนั้นบริษัทฯยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่น และมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในรายงาน Environment Impact Assessment (EIA) นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการเข้าพบปะชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆและการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อบริษัทฯอีกด้วย 
 
4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ 

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

1.โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์     
ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด ที่ต้ังติดซอย
สาธารณประโยชน์ แยกจากซอย
เทศบาล 3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) 
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
รวมเนื้อที่ 135-2-73ไร่ หรือ 54,273 
ตารางวา 

บริษัทเป็นเจ้าของ 127.33 147.87 ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

     
     
     
     
     



                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2558                                                                                                                                      หน้า 26 

 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ 

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

2.โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่     
ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ช้ัน 
จ านวน 1 อาคาร และสว่นพัฒนาอื่นๆ 
ที่ต้ังติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจาก
ถนนธนะรัชต์ (ทางหลวงหมายเลข 
2090) บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

    

ที่ดิน จ านวน 1 โฉนด เนื้อที่ 1-3-57.0 
ไร่ (757.0 ตารางวา) 

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เป็นเจา้ของ 

5.56 ไม่ได้ท าการ
ประเมินเม่ือ
โครงการเสร็จ 

100% 

จดจ านองกับ
สถาบันการเงิน 

ต้นทุนการพัฒนา (ต้นทุนค่าก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภค
โครงการ) คงเหลือจากการรับรู้ต้นทุน
ขายอาคารชุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เป็นเจา้ของ 

86.18 ไม่ได้ท าการ
ประเมินเม่ือ
โครงการเสร็จ 

100% 

จดจ านองกับ
สถาบันการเงิน 

3.โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่ง
ขาย จังหวัดพังงา 

    

ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) ที่ต้ังติดถนนสายบ้านต้นแซะ-
บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ต าบล โคกกลอย 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื่อที่รวม 
18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) 

บริษัทเป็นเจ้าของ 328.56 (สุทธิ
จากค่าเผื่อการ
ปรับปรุงมูลค่า
ที่ดิน จ านวน 

4.01 ล้านบาท) 
 

ราคาประเมิน
จากผู้ประเมิน
จ านวน 3 ราย 
ในเดือน 
ธันวาคม 2557 
และ กุมภาพันธ์ 
2558:  327.50  - 
363.70 ล้าน
บาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบการเงิน 
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ธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ 

งบการเงินรวม 
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดย
ผู้ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

1.ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 1 ยูนิต 
ต้ังอยู่ห้องชุดเลขที่ 93/352 ช้ัน 8 
อาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ เพลส ซ. 
สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
เป็นเจ้าของ 

12.22 ราคาประเมินจาก
ผู้ประเมินจ านวน 
2 ราย ในเดือน 
กรกฎาคม และ 
สิงหาคม 2558: 
18.18 ล้านบาท
และ 19.09 ล้าน
บาท  

ไม่มีภาระผูกพัน 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในงบการเงิน 

 
ในปี 2558 บริษัทย่อยจัดประเภทห้องชุดพักอาศัย ดังกล่าว ซึ่งเดิมบริษัทย่อยใช้เป็นอาคารส านักงานของกลุ่ม

บริษัท แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นอาคารส านักงานแล้ว ฝ่ายบริหารจึงโอนจัดประเภทห้องชุดพักอาศัยนี้ไปเป็น 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน (ซึ่งในปี 2557 บริษัทย่อยรับรู้ภายใต้ อาคารและอุปกรณ์) 

 

รูปแบบลิขสิทธิ์  ช่ือเจ้าของ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ 

งบการเงินรวม 
 (ล้านบาท) 

เลขทะเบียน/
ประเทศที่จด
ทะเบียน 

ภาระผูกพัน 

2.ลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสื่อสาร
ผ่านแอพพลิเคช่ัน Whereteam 
Whereteamtalk (ภายหลังเปลี่ยนเป็น
ช่ือ โปรแกรมระบบสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Mozer) 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส จ ากัด (บรษิัท
ย่อย) เป็นเจา้ของ 

140.19 เลขที่ ว.1 4932 
จดทะเบียนที่
ประเทศไทย 

ไม่มีภาระผูกพัน 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในงบการเงิน 
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ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ  

งบการเงินรวม
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ – งาน
ระหว่างก่อสร้างและ
โรงไฟฟ้า 20 MW ต้ังอยู่
รัฐทนินทยี สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์เพื่อผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาด 6-20 เมกกะ
วัตต์ ระยะเวลา 2 ปี นับจาก
วันที่เริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ (17 มิถุนายน 
2558)  

งานระหว่างก่อสร้างและ
โรงไฟฟ้า 20 MW รับรู้
ภายใต้บริษัท อันดามัน
เพาเวอร ์แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
(บริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์
ที่สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย 
ซึ่งสถานที่ส าหรับประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท
ย่อยนี้ เป็นของรัฐบาลพม่า 

30.07 (สุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า 
จ านวน 134.62 ล้าน
บาท)  

- ไม่มีภาระผูกพัน 

 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมาย ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็น 

คู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมี
นัยส าคัญ และไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 6.1  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์   : บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

เลขทะเบียนบริษัท      : 0107552000120 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  : พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจ าหน่ายและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

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   

โทรศัพท์ :   02-677-7151-4 

โทรสาร :   02-677-7155 
 

บุคคลอ้างอิง  

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 : บริษัท  เอส  พี  ออดิท  จ ากัด 

  503/31  ช้ัน  18(เอ)  อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์  ถนนศรีอยุธยา   

  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 

โทรศัพท์ :   02-642-6172-4 

โทรสาร :   02-642-6253 
 
6.2  ข้อมูลส าคัญอื่น 

            -ไม่มี- 

 

http://www.tsd.co.th/
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ส่วนที่  2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.   ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
 -  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 3,335,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท   

-  บริษัทฯไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
 -  หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
  - ไม่มี – 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

       รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 มีดังนี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกูร 1,670,000,000  25.04 
2. BSI SA * 1,070,000,000 16.04 
3. นายสมศักดิ์  รังสิวัฒนศักดิ์     269,977,300 4.05 
4. Good Resources Holdings Limited *     250,000,000 3.75 
5. นายยรรยง  พันธุ์วงศ์กล่อม     222,595,200 3.34 
6. นายยศทัศน ์ สมหวังทรัพย์     150,000,000 2.25 
7. น.ส. วราภรณ์  พนัธุ์วงศ์กล่อม     145,532,200 2.18 
8. น.ส. ปัณฑรีย์   เลาวกุล     113,190,000 1.70 
9. นายวเิชียร   เอื้อสงวนกุล     100,000,000  1.50 
10. นายธนพล   คล่องประมง 96,935,000 1.45 
          ยอดรวม 4,088,229,700 61.30 

 

      * ข้อมูล ณ. วนัที่  24 มีนาคม 2559 
BSI SA  
อาชีพหลัก      : อยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจาก BSI SA 
ผู้ถือหุ้นใหญ่  : อยู่ในระหว่างการขอข้อมูลจาก BSI SA 
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Good Resources Holdings Limited 
อาชีพหลัก      : Investment Company 
ผู้ถือหุ้นใหญ่   : Knightstar Limited      100% 

                             โดย บริษัท มี Ultimate  Shareholder คือ Rowena Yun  
กรรมการ     :     Rowena Yuns 

 
 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 
      - ใบส าคัญแสดงสิทธิ ( CYBER – W1 )  มีรายละเอียดดังนี ้
 7.3.1  ประเภทใบส าคัญแสดงสิทธิ 

          - ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ 
 7.3.2  สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 
           - ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ได้ 1 หุ้น(ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น(โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
เท่ากับ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ 
ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER–W1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่
ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.3.3  อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1  
           - 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 
 7.3.4  วันที่ใช้สิทธิ 
           - ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 สามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในวันที่  
22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  
ทัง้นี้บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย(หรือวันครบก าหนดอายุ) และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือ
เป็นการปิดสมุดทะเบียนเพื่อการก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1  
           ในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของนายทะเบียน 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันท าการ
ก่อนหน้านั้น 
 7.3.5  วันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธ ิ
           - ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันท าการ ในระยะเวลาแจ้งความจ านงซึ่ง
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องส่งใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมายังบริษัท 
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันท าการสุดท้ายของระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันท าการ(ยกเว้นวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย 

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ระยะเวลาแจ้งความจ านงใน 
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การใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 14 วันท าการก่อนวันแรกของระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ จะส่ง
รายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามรายช่ือที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 
   7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหั กภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง
ถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 โครงสร้ างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
1) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน ได้แก ่

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
18 16 

นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ * กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 7 

นายเกียรติศักดิ์  เกียรติโชควิวัฒน์* กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10 9 

นายเทวรักษ์  โรจนพฤกษ ์ * กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
10 10 

ดร.สมพรต  สาระโกเศศ * กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
1 1 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร * กรรมการ 1 1 
นายนพพล  มิลินทางกูร * กรรมการ 17 14 
นายสมนึก  เจตน์จิราวัฒน์ กรรมการ 18 17 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 18 18 
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หมายเหตุ : 
* -  นายวันชัย  อ่ าพ่ึงอาตม์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และ    

   ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21      
                                                                   ตุลาคม 2558 

-  นายเกียรติศักดิ์  เกียรติโชควิวัฒน์  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้รับ 
การแต่งตั้งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  

       -  นายเทวรักษ์  โรจนพฤกษ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  
      -  ดร. สมพรต  สาระโกเศศ   เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
      -  นายนพพล  มิลินทางกูร   ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 

- นายอุปกิต  ปาจรียางกูร เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2558 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้ 
 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร   นายสมนึก  เจตน์จิราวัฒน์ และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการสองในสามคนนี้ลง
ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการอิสระ 

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายเกียรติศักดิ์  เกียรติโชควิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. ดร.นายเทวรักษ ์ โรจนพฤกษ์   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. ดร.สมพรต  สาระโกเศศ * กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน  
 

3) คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการบริหาร 
2. นายมนตรี  ศรีสกูล กรรมการบริหาร 

 
8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายมนตรี  ศรีสกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
2. นายธิติ  เวชแพศย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
3. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. น.ส. สุกัญญา  สวัสดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 23 มีนาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท 
ต้ังแตว่ันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  
                      หนา้ที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

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

ตลาดหลักทรัพย์ 
3. ก ากับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการประชุม 
5. ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบันทึก

รายงานการประชุม 
6. ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี 

6.1 ทะเบียนกรรมการ 
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี
ของบริษัท 
6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น  

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรอืผู้บริหาร 
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามระเบียบและข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
      1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจ าปี 2558 มีดังนี้ 
 

 

รายช่ือกรรมการ 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 

278,000 125,000 403,000 

นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ ** กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
105,000 160,000 265,000 

นายเกียรติศักดิ์  เกียรติโชค
วิวัฒน์ 

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
135,000 185,000 320,000 

ดร. เทวรักษ์  โรจนพฤกษ ์  กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
150,000 180,000 330,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

ดร.สมพรต  สาระโกเศศ * กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 
15,000 15,000 30,000 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร * กรรมการ 15,000 - 15,000 
นายนพพล  มิลินทางกูร ** กรรมการ 170,000 - 170,000 
นายสมนึก  เจตน์จิราวัฒน์ กรรมการ 215,000 - 215,000 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 230,000 - 230,000 
                                                                                                               รวมค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 1,978,000 
หมายเหตุ : 

*   -  นายเกียรติศักดิ์  เกียรติโชควิวัฒน์   เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  
     -  ดร. สมพรต  สาระโกเศศ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
     -  นายอุปกิต  ปาจรียางกูร   เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2558      
** -  นายวันชัย  อ่ าพ่ึงอาตม์    ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2558 
     -  นายนพพล  มิลินทางกูร   ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 
 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2558  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน ให้กับ
ผู้บริหารจ านวน  6  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  17,331,452  บาท 

 

2.  ค่าตอบแทนอื่น(ถ้ามี) 
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

  - ไม่มี – 

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

-   เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย  
จ ากัด ท าหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนักงาน 
 

 8.5  บุคลากร   
 8.5.1  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558   พนักงานบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 7  คน ประกอบด้วย พนักงานฝา่ย 

บัญชีและการเงิน  ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนักงานจะได้รับผลตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนตามอัตราของกรมแรงงานและบริษัทจัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานตาม
พระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 และ 5 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบ
ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ  ไม่สามารถท างานได้ ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ท างานกับบริษัทไม่น้อย
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กว่า 1  ปี นอกจากนี้บริษัทได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซึ่งพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือ
บาดเจ็บจากการท างานหรือทุพพลภาพจากส านักงานกองทุนเงินทดแทน  

 ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ในปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  รวมเป็นเงิน 5,857,760.75  บาท 
  8.5.2  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

    - ไม่มี - 
8.5.3  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี – 
8.5.4  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

  บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับช้ันให้มีความรู้  ความ
ช านาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท 
โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ในการ
เป็นผู้น าขององค์กร 

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการท างาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและ
บริษัท 

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 9.1  นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ได้ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยังท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้  
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิข้ันพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุน

ในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การ
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แต่งต้ังผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือ

หุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะ
น าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่
บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่ง
แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท 

(5) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือต้ังค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และ
จะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม  

(6) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในการนับผลการลงคะแนน 

(7) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่าง

ถูกต้องและครบถ้วนในสาระส าคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้
ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อ
เก็บรักษาไว้และใช้อ้างอิง นอกจากนี้ บริษัทจะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 

(9) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญ
หาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า 
 

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

หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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(1) บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน 

(2) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระ
เพิ่มเติมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยจะเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุม
ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

(3) ในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะช้ีแจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

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

การพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ  

(6) บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดย
ห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือน าข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท ารายการ
ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจ 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 ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการ

ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตท่ีม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
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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 

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง การช าระคืน
เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
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 าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนว
ทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  

(2) บริษัทจะจัดให้มี เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้าง
บริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของ
บริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ 
และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ าปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการ
ท าหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ  
(6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ

บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงาน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาท
ส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่
มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน  9 ปี 
เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และ
ค าสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน  เพื่อท า
หน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการก าหนดนโยบายภาพรวม และการก ากับดูแลจากการบริหารงานประจ า โดยกรรมการอิสระจะ
ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าใน
เรื่องข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระ เบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่
ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนิน
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ธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎ
บัตรของคณะกรรมการบริษัท 

(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี                                                                                                                                          

(2) หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 

มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ 
และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคุมภายใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วาง
ไว้ 

(5) การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้

มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
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(6) รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมา

ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่าน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว
เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ใน
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อ
รวบรวมความเห็นและน าเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมใน
รายงานประจ าปี 
4. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหาร
จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกับผลตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท 
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลา
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และพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการท างานมากขึ้นและให้สามารถท างานแทนกันได้ 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับ

บริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผล
การด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้ 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

   นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 และ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า การท ารายการต่างๆ มีระบบ
ที่สามารถป้องกันความเสียหาย ป้องกันการน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ มีการสอบ
ทานและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามขั้นตอน ตลอดจนมีการจัดท าบัญชีอย่างถูกต้อง 

6) พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อย
ชุดอื่นใด พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

10)  พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
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11) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ
ให้กรรมการที่ต้ังใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

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  

 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจ าเปน็
และเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปฏิบั ติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความ
เสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหาร
ของบริษัทในรายงานที่ส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ 
บทรายงานและวิ เ คราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบั ติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้อง
เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทท าการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ส านักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหาย
ต่อบริษัท 

9. สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
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ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะ
ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน   รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัทหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้
ดังกล่ าวให้ เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
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ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต
หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัท 

ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินงานของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยในล าดับเดียวกัน 
ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง  (ก) ถึง(ฌ) 
แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได ้

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด า เนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

 
9.2.3  คณะกรรมการบริหาร 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ 
       1) เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
       2) รับผิดชอบ ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษัทท่ีได้  
           ก าหนดไว้ 
       3) พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีมีความส าคัญ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
       4) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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      ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ 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 านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก
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 
9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย 
10) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด และมีการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 

หมายเหตุ      1.  การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน 
          เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
     2.  ในการใช้อ านาจใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนใดๆ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท 
          พิจารณา 

 
9.3  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด     

 การสรรหากรรมการบริษัท 

     การคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

 ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 
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1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดก็ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ี
ขาด 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เม่ือ
กรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจ านวนต่ ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังให้ครบจ านวน
ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 คน 

 การสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของ
บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถใน
ด้านต่างๆ ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความ
เหมาะสมและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
9.4  การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และผลการด าเนินงานของบริษัท  

นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทน
ของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็น
หน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 
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ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงก ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ  

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

ภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน าความลับและ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ข้อมูลภายใน 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 และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

2. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จัดท า และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายง านนี้
ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึง
วันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมงภายหลังจากที่
ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้
ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบ
ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตาม
ควรแก่กรณี ต้ังแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการ
เป็นพนักงาน 
 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มเติมนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การ
ห้ามกรรมการและผู้บริหารซื้อขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ได้ภายในปี 2559 
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  9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทและ
บริษัทย่อย  

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

การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2558 
1,330,000.00 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2558 

   320,000.00 

บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2558 

    80,000.00 

บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2558 

    80,000.00 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2558 

  300,000.00 

บริษัท อันดามันเพาเวอร ์แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
(วันที่บริษัทเข้าไปมีอ านาจควบคุม: 30 กันยายน 2558) 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปี ค่าสอบทานงบการเงิน 
3 ไตรมาส ปี 2558 และ รวมค่าสอบทานงบ
การเงิน 3 ไตรมาส ปี 2557 

1,700,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,810,000.00 
 

(2) ค่าบริการอื่น   
       -ไม่มี- 
 

 9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 บริษัทมีนโยบายน าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความ
มีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ซึ่งหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วย
ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่ง
บริษัทหวังว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกั บการ
เจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด 
ดังนี้ 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และต้ังม่ันที่จะแข่งขันทาง

การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัท มี
โครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับช้ันให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดม่ันในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคลที่
ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 
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8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่าง
เป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

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

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็น
การอ าพรางการติดสินบน 

9.3. ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่น ๆ กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา 
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ 
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และ

การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  
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3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

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

5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัดให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
หรือการกระท าที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าและยึดม่ันในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัทยึดม่ันในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามี
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ  

2. บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งม่ันที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และ
ตามที่กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้
ลูกค้ามีความม่ันใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท 

3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและ
ควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งกระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

โดยมุ่งเน้นการบริจาค การสนับสนุนการศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่
บริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง โดยการ
ให้เงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับโลก 
                        
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมระชุมด้วย บริษัทได้ให้
ความส าคัญกับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้ท าการซักถามข้อมูลทั้งในระดับ
บริหาร และ ปฎิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจ
การด าเนินการของผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหารไว้เอย่างชัดเจน   
     โดยเพื่อการท างานที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับทางบริษัท บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้ติดตาม
ควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกัน โดยสรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ  5 
ส่วนประกอบด้วย 

 องค์กรและสภาพแวดล้อม  
 การบริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล 
 ระบบติดตาม 

 
โดยบริษัทมีนโนบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อท าการสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฎิบัติตาม กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัท โดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ปรมา คอนซัลแต๊นท์ จ ากัด (“ปรมา”) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
องค์กร โดยได้เริ่มจ้างบริษัทต้ังแต่ปี 2557 โดยการท าสัญญาจ้างในลักษณะปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดท า
รายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง  

โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ระหว่างปี 
2558 บริษัท ปรมา คอนซัลแต๊นท์ จ ากัด (“ปรมา”) ได้ท าการประเมินระบบควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

 กิจกรรมการบริหารโครงการที่เปลี่ยนแปลง 
 กิจกรรมการบริหารเงินฝากธนาคาร 
 กิจกรรมการบริหารเงินกู้ยืมกรรมการ 
 กิจกรรมการบริหารเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 
 กิจกรรมการจัดจ้าง การตั้งเจ้าหนี้การคา้ และการจ่ายเงิน 
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       พบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มี
อยู่รวมถึงขั้นการอนุมัติรายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญ 
      การก ากับดูแลการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ของบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 
12.  รายการระหว่างกัน 

นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท 
นโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัท ยูไนเ ต็ด เพา เวอร์  ออฟ เอเ ชีย  จ า กัด (มหาชน)  

และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้ 
12.1  มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
ในการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วน

ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ 
ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท
จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการท ารายการ
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการดังนี้ 

(ก)  การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท ารายการ

ระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับ
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) 

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
(ข) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 

การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการ
พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาด
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ทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจจะเกิดข้ึน บริษัทจะแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ม่ันใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีความ
จ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
บริษัทมีรายการธุรกิจที่กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับ

การด าเนินธุรกิจตามปกติ ทั้งนี้รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ
บุคคลหรือบริษทท่ีเกี่ยวข้องกันดังกล่าว และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้
แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ข้อ 7 รายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือครอบครัวปาจรียางกูรซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.04 เท่ากันทั้งสองงวดของทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ครอบครัวปาจรี
ยางกูรเป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท  

รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 
สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน  

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้การค้า – สุทธ ิ     
 - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 23,009,556.35 23,009,556.35 
 หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - - (23,009,556.35) (23,009,556.35) 
       สุทธ ิ - - - - 
ลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ     
  บริษัทย่อย     
    - บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน  จ ากัด - - 2,492,107.92 2,418,107.94 
    - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 27,192,896.51 20,648,603.83 
    - บริษัท ไอ-พีโน่  จ ากัด - - 1,153,803.59 1,005,803.63 
    - บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - - 525,095.92 155,095.90 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
    - บริษัท อันดามันเพาเวอร ์แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด 

- - 1,026,829.24 - 

    - บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ากัด - - 37,008.98 - 
    - บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด - - 37,009.02 - 
    - บริษัท ยูพีเอ โซลา่ร์ จ ากัด - - 37,009.00 - 

 รวม - - 32,501,760.18 24,227,611.30 
     

    หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ     
    - บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด - - (1,809,792.60) (1,809,792.60) 
    - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - (10,780,399.95) (5,550,000.00) 

 รวม - - (12,590,192.55) (7,359,792.60) 
 สุทธิ - - 19,911,567.63 16,867,818.70 

     

  บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
    - นาย อนุพงศ์  วัศรากิจ 1,037,784.67 1,052,784.67 - - 
  บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
    - Star Sapphire Co., Ltd. 1,596,743.35 - - - 

รวมลูกหนี้อื่น 2,634,528.02 1,052,784.67 24,616,871.66 16,867,818.70 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน – สุทธ ิ     
 - บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด - - 1,000,000.00 1,000,000.00 
 - บริษัท ไอ-พีโน่  จ ากัด - - 2,000,000.00 2,000,000.00 
 - บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - - 5,000,000.00 5,000,000.00 

 รวม - - 8,000,000.00 8,000,000.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว     
 - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 218,534,100.00 48,534,100.00 
 - บริษัท อันดามันเพาเวอร ์แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด 

- - 81,000,000.00 - 

 รวม -  299,534,100.00 48,534,100.00 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

 
- 

 
- (48,534,100.00) (48,534,100.00) 

 รวม - - (48,534,100.00) (48,534,100.00) 
 สุทธิ - - 251,000,000.00 - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
เจ้าหนี้การค้า     
 - บริษัท พีโน่  คอนสตรัคช่ัน   จ ากัด - - 5,173,409.47 5,173,409.47 
 - บริษัท ไอ-พีโน่  จ ากัด - - 6,964,362.50 6,964,362.50 

 รวม - - 12,137,771.97 12,137,771.97 
เจ้าหนี้อ่ืน     
  บริษัทย่อย     
    - บริษัท พีโน่  คอนสตรัคช่ัน     
จ ากัด 

- - 160,882.83 160,882.83 

    - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 9,860.05 9,860.05 
    - บริษัท ไอ-พีโน่  จ ากัด - - 1,128,636.05 1,128,636.05 
    - บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จ ากัด - 80,000.00 - - 

 รวม - 80,000.00 1,299,378.93 1,299,378.93 
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     

- คุณธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ 370,009.25 - - - 
รวมเจ้าหนี้อื่น 370,009.25 80,000.00 1,299,378.93 1,299,378.93 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
- คุณธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ 521,090.00 - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาว     
- คุณอุปกิต  ปาจรียางกูร 60,106,374.93 - - - 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
    - คุณอุปกิต  ปาจรียางกูร 6,665,794.35 - - - 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น     
  บริษัทย่อย     
    - บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี ่จ ากัด - - 249,992.50 - 
    - บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด - - 249,992.50 - 
    - บริษัท ยูพีเอ โซลา่ร์ จ ากัด - - 249,992.50 - 

รวม - - 749,977.50 - 
  บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน     
    - คุณอุปกิต  ปาจรียางกูร 74,964,679.41 - 74,964,679.41 - 
              รวมเจ้าหนี้ค่าหุ้น 74,964,679.41 - 74,964,679.41 - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 - คุณอนุพงศ์  วัศรากจิ 6,295,280.00 2,827,200.00 6,295,280.00 2,827,200.00 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันในรูปสัญญากู้ยืมเงิน
ระยะเวลา 2 ปีและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี  

 
สัญญาให้กู้ยืมที่ส าคัญ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย 

เงินให้กู้ยืม 
 

วันที่
สัญญา 

วงเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

เงินต้นคงเหลือ 
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี 

การจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
 

  2558 2557 2558 2557   

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด    

29 ธ.ค. 57 50.00 50.00 48.53 48.53 MOR* เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยช าระทั้งจ านวน
ภายในปี 2560 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด 

8 ก.ย. 58 170.00 - 170.00
  

- MLR-2** ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งจ านวน
ภายในวันที่   7 กันยายน 2565 

บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด 

5 ก.ย. 57 1.00 1.00 1.00 1.00 MOR* เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยช าระทั้งจ านวน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559*** 

บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 5 ก.ย. 57 2.00 2.00 2.00 2.00 MOR* - เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยช าระทั้งจ านวน
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559*** 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากัด 

1 ส.ค. 57 5.00 5.00 5.00 5.00 MOR* เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยช าระทั้งจ านวน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559*** 

บริษัท อันดามันเพาเวอร ์
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 

21 ต.ค.58  81.00 81.00 81.00 - MLR คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 16 เดือน
นับจากวันที่กู้ยืม 

* ร้อยละ 7.40 ต่อปี อ้างอิงจากอัตรา MOR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ในสัญญา 

** อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 2558 
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*** บริษัทและบริษัทย่อยมีการเลื่อนวันครบก าหนดการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยไปอีก 1 ปีนับจากวันที่ครบ
ก าหนดเดิม ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงินครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จ านวน 2 ฉบับ 
และลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 จ านวน 1 ฉบับ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 14/2558 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2558  อนุมัติให้บริษัทให้
กู้ยืมเงินแก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (บริษัทย่อย) เป็นจ านวนเงิน 170 ล้านบาท เพื่อน าไปซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ระบบสื่อสารผ่านแอพพลิเคช่ันจากบริษัทแห่งหนึ่งจ านวน 150 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อยอีก
จ านวน 20 ล้านบาท  

สัญญาอื่นที่ส าคัญ 

 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (บริษัทย่อย) เข้าท าสัญญาว่าจ้าง
ผู้บริหารกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่ง (Management Agreement) โดยมีเนื้อหาของสัญญาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. สัญญามีระยะเวลาการว่าจ้าง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  

2. ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งค านวณตามความส าเร็จของเป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ผู้บริหารท่านดังกล่าวจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเม่ือใช้สิทธิซื้อหุ้นตามข้อ 4 แล้ว 

3. บริษัทมีสิทธิในการขาย (Put option) ลิขสิทธิ์โปรแกรมที่บริษัทซื้อมาในระหว่างวันที่ในสัญญาฉบับนี้
จนถึงวันที่สิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้รวมถึงลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสื่อสารผ่านแอพพิเคช่ัน ให้แก่
ผู้บริหารท่านดังกล่าวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่มีการใช้สิทธิ 

4. ผู้บริหารท่านดังกล่าวมีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ(Call option)ของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ใน
จ านวนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ในราคา
ตามบัญชีของมูลค่าหุ้น ณ วันที่ใช้สิทธิ 

5. หากมีการใช้สิทธิตามที่กล่าวในข้อที่ 3 และ 4 ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาระหว่างกันก่อนสัญญาจะหมดอายุหากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ 

  ทั้งนี้การเข้าท าสัญญาข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2558 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 แล้ว 
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รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน มีดังนี้ 
 

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้ 
                                                             (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     
 - บริษัท ซีวิลไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 6,347,000.00 38,913,918.13 - - 

     
ดอกเบี้ยรับ     
 - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 5,989,864.73 3,593,876.93 
 - บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด - - 73,999.98 23,923.28 
 - บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด - - 147,999.96 47,846.57 
 - บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - - 370,000.02 155,095.90 
 - บริษัท อันดามันเพาเวอร ์แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด - - 1,026,829.24 - 
 - นายอนุพงศ์  วัศรากิจ - 48,438.36 - - 

 รวม - 48,438.36 7,608,693.93 3,820,742.68 

รายได้อ่ืน  
 - บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด - - 120,000.00 120,000.00 
     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าที่ปรึกษา     
 - คุณชิติพัทธ์  กล่อมจิตเจริญ  360,000.00 - - - 
- คุณธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ  360,000.00 - - - 
 - นายรัชพล  ศรีทอง  200,000.00 - - - 

รวม  920,000.00 - - - 

     
ค่าเช่า     
- บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จ ากัด 305,600.00 80,000.00 - - 
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นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกัน 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
ต้นทนุพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ค่าก่อสร้าง) ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
รายได้อื่น (ค่าบริหารงาน) ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
ค่าที่ปรึกษา ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
ค่าเช่า ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา 
ดอกเบี้ยจ่าย อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน+1.30% 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

 
ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท  จ ากัด 
บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 

มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 

บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด มีผู้บริหารร่วมกันและถือหุ้นทางตรง 
บริษัท ซีวิลไลน์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด มีกรรมการผู้มีอ านาจร่วมกันกับบริษัทย่อย 
บริษัท ดิจิตอล พี.วี. จ ากัด ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลใกล้ชิดของกรรมการของบริษัท โดมแลนด์ 

เอสเตท จ ากัด 
Star Sapphire Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทอันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด  
คุณอุปกิต  ปาจรียางกูร ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อย 
คุณบุรินทร์  อมรพิชิต กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
คุณอนุพงศ์  วัศรากจิ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
คุณธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ  กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
คุณชิติพัทธ์  กล่อมจิตเจริญ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
คุณรัชพล  ศรีทอง กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
คุณสุวัฒน์  อินมุตโต ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทย่อย 
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12.2  นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้ งข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยง
กันของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
 13.1 งบการเงิน 

 รายงานของผู้ สอบบัญชีส าหรับงบการ เ งินปี  2556 ซึ่ งตรวจสอบ  โดยนายสุ มิตร  ขอไพบูลย์    
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4885 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท    แสดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไขและมีข้อสังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2557 ซึ่งตรวจสอบ โดยนางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน   
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4563 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท    แสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  

 รายงานของผู้ สอบบัญ ชีส าหรับงบการ เ งินปี  2558 ซึ่ งตรว จสอบ  โดยนางสาวยุ พิน   ชุ่มใ จ   
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 8622 จากบริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข
และมีข้อสังเกตต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  
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ตารางสรุปงบการเงินรวม (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 2558 % 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

% 2556 % 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน         
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.23 14.12 2,251.53  86.46 33.74  10.18 
  เงินลงทุนช่ัวคราว 1,890.87 57.37 1.30 0.05 1.28 0.39 
  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 114.08 3.46 32.09 1.23 2.36 0.71 
  มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 3.02 0.09 0.61 0.02 - - 
  สินค้าคงเหลือ – สุทธิ - - 0.04 - 0.48 0.14 
  ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 553.08 16.78 219.22 8.42 132.62 40.00 
  เงินมัดจ ารอขอคืน - - 60.00 2.30 50.00 15.08 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 40.37 1.22 12.45  0.48 8.08  2.44 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,066.65  93.05     2,577.24  98.97     228.56  68.95 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
  เงินลงทุนทั่วไป – สุทธ ิ - - - - - - 
  ค่าความนิยม-สุทธิ - - 11.76 0.45 - - 
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธ ิ 12.22 0.37 - - - - 
  อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ 49.74 1.51 14.59  0.56 17.00  5.13 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ 140.99 4.28 0.20  0.01 49.59  14.96 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – เงินมัดจ าค่า
ซื้อเงินลงทุน  - 

 
- -  

 
- 36.00  

 
10.86 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – อื่นๆ 26.18 0.79 0.26 0.01 0.36 0.11 

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 229.13 6.95 26.81 1.03 102.95 31.05 

รวมสินทรัพย์ 3,295.78 100.00 2,604.05 100.00 331.51 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

  
    

รายการ 2558 % 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

% 2556 % 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนี้สินหมุนเวียน         
   เงินเบิกเกินบัญชี 5.98 0.18 16.55 0.64 23.59 7.12 
  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น 44.88 1.36 72.59 2.79 9.23  2.78 
  เจา้หนี้ค่าหุ้น 83.70 2.54 - - - - 
  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 37.72 1.14 36.69 1.41 - - 
  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 0.52 0.02 - - - - 
  ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.64 
 

0.02 0.10 
 

- 0.37 
 

0.11 
  ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 37.26 

 
1.13 - 

 
- 6.89  

 
2.08 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3.63 0.11 3.53 0.14 2.82 0.85 
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 214.33 6.50 129.46  4.97 42.90  12.94 

หนี้สินไม่หมุนเวียน         
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 43.94 1.69 -  - 
  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 60.11 1.82 - - - - 
  เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 1.35 0.04 - - 0.10  0.03 
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1.90 0.06 0.22 0.01 0.78 0.24 
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 0.48 0.01 - - -  - 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 19.31 0.59 - - - - 
      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 83.15 2.52 44.16 1.70 0.88  0.27 

รวมหนี้สิน  297.48 9.03 173.62 6.67 43.78 13.21 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
 

รายการ 2558 % 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

% 2556 % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         
    ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 0.50 
บาท) 3,475.00 

 
3,475.00 

 
280.00 

 

    ทุนที่ออกและช าระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท) 3,335.00 

 
101.19 2,345.00 

 
90.05 280.00 

 
84.46 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 336.22 10.20 365.95 14.05 225.72 68.09 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม – จัดสรรแล้ว – 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 0.77 

 
0.02 0.77  

 
0.03 0.77  

 
0.23 

ขาดทุนสะสม (685.53) (20.80) (281.99) (10.83) (218.76) (65.99) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.57 0.02 - - - - 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 11.27 

0.34 
0.70 

0.03 
- 

- 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,998.30 90.97 2,430.43 93.33 287.73 86.79 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,295.78 100.00 2,604.05 100.00 331.51 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
        (หน่วย : ล้านบาท)  

รายการ 2558 % 
2557 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

% 2556 % 

รายได้         
  รายได้จากการขายอาคารชุด 27.53 24.02 0.01 0.07 0.13 3.66 
  รายได้จากการขายไฟฟ้า 25.71 22.43 - - - - 
  รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 31.43 27.43   6.73 48.70 - - 
  รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ 0.01 0.01 0.03 0.22 0.45 12.68 
  รายได้อื่น 26.58 23.19 5.76 41.68 0.74 20.85 
  ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3.33 2.91 1.29 9.33 - - 
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - 

 
- - 

 
- 2.23 

 
62.82 

      รวมรายได้ 114.60 100.00 13.82 100.00 3.55 100.00 

ต้นทุนจากการด าเนินงาน         
  ต้นทุนขายอาคารชุด (21.00) (18.32) (1.52) (11.00) (13.22) (372.39) 
  ต้นทุนการขายไฟฟ้า (25.41) (22.17) - - - - 
  ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง (27.63) (24.11) (5.35) (38.71) - - 
  ค่าใช้จ่ายในการขาย (4.80) (4.19) - - (1.26) (35.49) 
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104.68) (91.34) (19.64) (142.11) (12.84) (361.69) 
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (22.79) (19.89) (0.30) (2.17) (1.45) (40.85) 
  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ (4.01) 

(3.50) 
- 

- 
- 

- 

  ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ ์ (134.62) (117.47) - - - - 
  ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่
มีตัวตน - 

- 
(46.15) 

(333.94) 
(33.00) 

(929.58) 

  ขาดทนุจากการด้อยค่าความนิยม (169.67) (148.05) - - - - 
  ค่าใช้จ่ายอื่น - - (1.51) (10.93) (2.51) (70.70) 
  ต้นทุนทางการเงิน (3.70) (3.23)  (2.65) (19.18)  (4.44) (125.07) 
      รวมค่าใช้จ่าย (518.32) (452.29) (77.12)  (558.03) (68.72)  (1,935.77) 

ขาดทุนส าหรับปี (403.72) (352.29)  (63.30) (458.03)  (65.17) (1,835.77) 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
 

รายการ 2558 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน    
  รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนภายหลัง    

        ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ (1.16)   -   - 
   รายการที่อาจจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนภายหลัง    

        ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (1.35) - - 
        การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน

เผื่อขาย 1.92 - - 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับป-ีสุทธิจากภาษีเงินได ้ (0.59) - - 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (404.31)   (63.30)   (65.17) 

การแบ่งปันขาดทุนส าหรับปี      
      ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (402.41)  (63.23)  (65.17) 
      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1.31) (0.07)   - 
  (403.72) (64.70) (65.17) 

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    
      ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (402.96)  (63.23)  (65.17) 
      ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (1.35) (0.07)   - 
 (404.31) (63.30) (65.17) 

ขาดทุนต่อหุ้น (0.06) (0.08) (0.15) 
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งบกระแสเงินสด 

  
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 2558 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ขาดทุนส าหรับปี (403.72) (63.30) (65.17) 
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)  
       จากกิจกรรมด าเนินงาน    
   (ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.17 0.12 (0.11) 
   ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้                       (3.33) (1.29)  -  
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย                        9.67 7.42  9.99  
   หนี้สงสัยจะสูญ 22.81 0.30 1.45 
   ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ 0.04 0.44 5.43 
   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 0.58 0.14 
   ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4.01 - - 
   ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย 0.39 0.12 0.16  
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - 0.97 - 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม 169.67 - - 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าอาคาร และอุปกรณ์ 134.62 - - 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตัดจ าหนา่ยอาคารและ

อุปกรณ์ 0.08 (0.01)  (0.02) 
   ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 46.15  33.00  
   ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น   - 2.10 
   ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - - (2.23) 
   ดอกเบี้ยรับ                       (21.02) (5.66)  -  
   ดอกเบี้ยจ่าย 3.69 2.65 4.44 
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง      
        ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน (82.92) (11.51) (10.82) 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7.36 (5.68) 0.58 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในมูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า (2.41) (0.61) - 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ -       0.01 0.15 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
                       (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2558 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (336.24) (91.90) (132.62) 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจ ารอขอคืน 60.00 (10.00) (50.00) 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (27.91) 1.55 (0.52) 
  (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (3.29) (6.07) 0.21 
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเจา้หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (107.37) 20.33 (4.82) 
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 1.03 - - 
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.10 0.70 (0.20) 
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (0.14) (0.68) (0.29) 
  เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1.25 - - 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (490.54) (103.86) (198.33) 
   เงินสดรับดอกเบี้ย 24.81 0.70  
   เงินสดจา่ยดอกเบี้ย (5.98) (2.26) (1.03) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (471.71) (105.42)      (199.36)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
   (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินลงทุนช่ัวคราว (1,887.17) (0.03) (1.27) 
   (เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินมัดจ าจ่ายซื้อเงินลงทุน - 36.00 (36.00) 
   เงินสดจา่ยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (214.18) - - 
   เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจ า ลดลง (เพิ่มขึ้น) - - 1.24 
   เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์ (15.94)  (1.91)  (0.03) 
   เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (140.56) (0.21) - 
   เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 0.01 27.33 
   สว่นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการซื้อเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย - 0.91 - 
      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน             (2,257.85) 34.77 (8.73) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบัญชี (10.58) (13.92) 0.21 
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  0.52 - (8.07) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
                       (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2558 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

   เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15.62 43.94 - 
   เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (22.30) - - 
   เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนีส้ินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - - (25.29) 
   เงินสดจ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (0.27)  (0.37)  (0.40) 
   เงินสดรับจากการเพิ่มทุน(สุทธิจากค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้อง) 960.27 2,258.78 274.70 
      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน         943.26 2,288.43 241.15 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ (1,786.30) 2,217.78 33.06 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 2,251.53 33.75 0.67 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินป ี 465.23 2,251.53 33.73 

 
อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงิน  2558 
2557 

(ปรับปรุงใหม่) 
2556 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
 

  
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 14.31 19.91 5.41  
  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 11.49 17.40 0.92  
  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (2.72) (1.22)  (4.62) 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.07 0.31 0.02  
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 118.73 1,177.42  18,000.00  
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี้ (เทา่) 7.03 1.46 2.75  
  ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 51.92 250.00  130.91  
  วงจรเงินสด (วัน) 66.80 1,448.85 17,869.09  
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 อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ) 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio)        
  อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) 12.57 (1.46)  (2,175.19) 
  อัตราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงาน (%) * (116.71) (955.42)  (11,215.69) 
  อัตราก าไรอื่น (%) 26.10 51.00 62.79 
  อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 4.77 145.05 304.31  
  อัตราขาดทุนสุทธิ (%)  (352.29) (457.99) (1,835.77) 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (14.87) (4.66) (35.62) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio)   

 
  

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (14.06) (4.47) (26.67) 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรและไม่มีตัวตน (%) (3.85) (20.23) (62.65) 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.005 0.01 1.45 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)   

 
  

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.06 0.15 
  อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) (126.84) (34.39) (44.66) 
  อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า)  (0.99) (29.79) (14.44) 
  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  N/A N/A N/A 
  มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท) 0.45 0.52 0.51 

หมายเหตุ : * ไม่รวม ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ และขาดทุนจกการด้อยค่าความนิยม 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

       14.1 ภาพรวม 

 14.1.1  รายการปรับปรุงย้อนหลังและรายการจัดประเภทงบการเงิน  

 (1) การปรับปรุงรายการจากการรวมธุรกิจที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วนัซื้อ 

 เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสัญญาซ้อหุ้นสามัญใน บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2557 
คณะกรรมการมีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด แทนบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงได้ท า
สัญญาซื้อขายหุ้นกับบุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 98.00 ในราคา 49.50 ล้านบาท ซึ่งการซื้อขายหุ้น
เสร็จสมบูรณ์เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้รับรายงานประเมินมูลค่ายุติธรรมจากผู้ประเมินราคาอิสระ 
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาจากการรวมธุรกิจในเดือน พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ จึงปรับปรุงย้อนหลังข้อมูลทาง
การเงินของปี 2557 โดยถือเสมือนว่าการบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจได้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ซื้อแล้ว  

 (2) การแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าท าสัญญา “จ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” กับบริษัท ฟิล์ม 
แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด (ผู้รับจ้าง) เพื่อด าเนินการบริหารงานขายและพัฒนาที่ดินโครงการ “เดอะ พี
โน่ ฮิลล์” ซึ่งมีพื้นที่ขายจ านวน 38,401.40 ตารางวา เง่ือนไขการตกลงอัตราค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว ก าหนดให้ผู้รับจ้าง
ต้องส่งมอบเงินที่ได้รับจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทั้งหมดในอัตราตารางวาละ 8,000.00 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
307.21 ล้านบาท ให้แก่บริษัทในวันโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินให้แก่ผู้จะซื้อ และส่วนต่างระหว่างจ านวนเงินตามสัญญาจะซื้อ
จะขายกับจ านวนเงินที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบให้บริษัทถือเป็นค่าจ้างตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทได้มอบอ านาจให้ผู้รับจ้างมี
อ านาจในการจัดท า ลงนาม และเก็บรักษาเอกสารที่ส าคัญเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน รวมทั้งมอบอ านาจในการรับเงินตาม
หนังสือจองซื้อที่ดินและเงินค่างวดตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากผู้จะซื้อและเก็บรักษาจ านวนเงินดังกล่าวไว้จนกว่า
จะมีการโอนกรรมสิทธิ์จึงโอนให้แก่บริษัท โดยกระท าการในฐานะ “ผู้รับมอบอ านาจจากผู้จะขาย” 

ต่อมาฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันของบริษัทได้พิจารณาเนื้อหาของรายการค้าดังกล่าวแล้วพบว่า แม้บริษัทได้มอบ
อ านาจทางกฎหมายตามที่กล่าวมาในข้างต้นให้แก่ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการแทนแล้ว แต่บริษัทก็ยังถือว่ามีภาระผูกพัน
โดยตรงตามกฎหมายต่อผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขาย ดังนั้นบริษัทจึงต้องรับรู้จ านวนเงินที่ผู้รับจ้างได้รับมาตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในนามของบริษัทกับผู้ซื้อแล้วจ านวน 21.40 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
ของบริษัทต้ังแต่วันที่ภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายมีผลบังคับ บริษัทจึงปรับปรุงย้อนหลังงบการเงิน  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 เสมือนว่าบริษัทได้รับรู้สินทรัพย์และภาระหนี้สินต้ังแต่วันที่ในสัญญา  

เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งขอยกเลิก “สัญญาจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” 
กับผู้รับจ้าง ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2558 ผู้รับจ้างก็ได้ท าหนังสือแจ้งความจ านงเพื่อขอซื้อที่ดินทั้งหมดจากบริษัทใน
ราคา 180.00 ล้านบาท  และทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างระหว่างกันรวมทั้งยกเลิกและถอนอ านาจในหนังสือ
มอบอ านาจทุกฉบับท่ีบริษัทเคยมอบอ านาจให้ผู้รับจ้างกระท าการแทนตามหนังสือ “ขอยกเลิกและหนังสือมอบอ านาจ” 
จากฝ่ายกฏหมายของผู้รับจ้าง ลงวันที่  17 กันยายน 2558 
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 จากรายการปรับปรุงการรวมธุรกิจที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ซื้อ และการแก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่องบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้ 

                                              (หน่วย : พันบาท)   
 งบการเงินรวม  

 ก่อนการ 
ปรับปรุงใหม่ 

ปรับปรุงใหม่ 
เพิ่ม(ลด) 

หลังการ 
ปรับปรุงใหม่ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10,684 21,401 32,085  
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 228,657 (9,441) 219,216  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 967 (967) -  
ค่าความนิยม - 11,765 11,765  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 86,812 (14,222)* 72,590  
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - 36,688 36,688  
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 967 (967) -  
ขาดทุนสะสม 283,393 (1,402) 281,991  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 845 (143) 702  

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22,557 (1,402) 21,155  
ขาดทุนส าหรับปี 64,701 (1,402) 63,299  
ขาดทุนส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 64,633 (1,402) 63,231  
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 - 0.08  

     
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น     

ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 283,393 (1,402) 281,991  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 845 (143) 702  

 
* รวมรายการจัดประเภทเจ้าหนี้การค้าและเจา้หนี้อื่นมาเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบงบการเงินจ านวน 15.29 ล้านบาท 
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14.1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1) ที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 
ล้านบาท) 

2. เดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วน จ านวน 102,953,089 
หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 87.51 ล้าน
บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 35.45 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุน้ 
0.59 ล้านบาท) 

3. เดือนกันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 457,046,911 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.85 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 388.49 ล้านบาท 
โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 159.73 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 
0.24 ล้านบาท) 

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 ล้าน
บาท โดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 54.94 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

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 
โดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 29.73 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 

 
14.1.3  การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 14.1.2 ในระหว่างปี 2558 ที่ส าคัญ 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ใช้เงินเพิ่มทุนในข้อ 14.1.1 ไปในการลงทุนที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
1. ซ้ือที่ดินที่จังหวัดพังงา  

เดือนเมษายน 2558 บริษัทฯ ซื้อที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตาราง
วา) ต้ังอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จ านวนเงินรวม 332.57 ล้านบาท โดยเป็นราคา
ที่ดินจ านวน 325 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และภาษีที่เกี่ยวข้องจ านวน 7.57  ล้าน
บาท ซึ่งการซื้อที่ดินดังล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย  

2. ซ้ือลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบส่ือสารผ่านแอพพลิเคช่ัน 
เดือนกันยายน 2558 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 

99.99 ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสื่อสารผ่านแอพพลิเคช่ัน Whereteam Whereteamtalk  ซึ่งเป็น
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แอพพลิเคช่ันเกี่ยวกับการสื่อสารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Push to Talk จ านวนเงิน 150 ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดของการซื้อดังนี้  
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ของบริษท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เพื่อให้ธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและสามารถด าเนินธุรกิจและมีผลประกอบการที่สามารถสร้างรายได้ต่อไป โดยในเดือนสิงหาคม 
2558 ฝ่ายบริหารฯได้ว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่ง  โดยท าสัญญาว่าจ้างผู้บริหาร (Management 
Agreement) ซึ่งเนื้อหาของสัญญาที่ส าคัญ มีดังนี้  
 

 สัญญามีระยะเวลาการว่าจ้าง 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
 ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ซึ่งค านวณตามความส าเร็จของเป้าหมายที่บริษัท

ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารท่านนี้จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวเม่ือใช้สิทธิซื้อหุ้น 
(Call option) 

 บริษัทมีสิทธิในการขาย (Put option) ลิขสิทธิ์โปรแกรมที่บริษัทซื้อมาในระหว่างวันที่ในสัญญา
ฉบับนี้จนถึงวันที่สิ้นสุดของสัญญาฉบับนี้ ให้แก่ผู้บริหารท่านนี้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน ณ วันที่มีการใช้สิทธิ 

 ผู้บริหารท่านนี้มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Call option) ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด ในราคาตามบัญชีของมูลค่าหุ้น ณ วันที่ใช้สิทธิ 

 หากมีการใช้สิทธิ Put option และ Call option ตามที่กล่าวไว้ ถือว่าสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง 
นอกจากนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาระหว่างกันก่อนสัญญาจะหมดอายุ
หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ 
 

การเข้าท าสัญญาข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2558 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  

 
ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทได้เข้าท าสัญญาซื้อและพัฒนาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ “Software 

sale, License and Development  Agreement” กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยในการเข้าท ารายการดังกล่าว
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อจัดประมาณการมูลค่าที่จะได้รับจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ดังกล่าวโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากการลงทุนในลิขสิทธิ์
ซอฟแวร์มีมูลค่าระหว่าง 34.30 – 257.00 ล้านบาท โดยผู้บริหารระดับสูงที่ฝ่ายบริหารได้ว่าจ้างมาเคย
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ขาย  

 
การซื้อลิขสิทธิ์ข้างต้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ 

เข้าเง่ือนไขเป็นการซื้อธุรกิจ ซึ่งก าหนดให้ผู้ซื้อต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาในมูลค่า
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ยุติธรรมซึ่งรวมถึงค่าความนิยมและก าไรจากการซื้อในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ถ้ามี) ปัจจุบัน
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของซอฟท์แวร์
และค่าความนิยม ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่าของหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน (ถ้ามี) โดยผู้ประเมินอิสระ ท า
ให้บริษัทบันทึกรายการซื้อดังกล่าวโดยการใช้ประมาณการมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาด้วยราคาที่
จ่ายซื้อ บริษัทจะทบทวนการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินนี้ หากมูลค่ายุติธรรมที่ได้จากผู้
ประเมินอิสระ มีผลต่อการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ซื้อโดยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง 

 
3. ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  

 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามสัญญาซ้อขายหุ้นสามัญ

ของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด กับผู้ถือหุ้นของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด ท่านหนึ่ง (ผู้ขาย) เป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการซื้อขายหุ้น
ดังนี้ 

 
เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทฯเข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท อันดามัน

เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด จ านวน 3,400,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 340 ล้านบาท 
กับถือหุ้นของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ท่านหนึ่ง (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นไปตามมติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 โดยสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ซึ่ง
รวมทั้งการรับโอนและช าระค่าหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ต่อเม่ือ
ผู้ขายได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญครบถ้วนทุกข้อแล้ว  

 
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2528 ได้มีมติให้บริษัทฯและ

ผู้ขายเปลี่ยนแปลงมูลค่าและสัดส่วนการซื้อขายหุ้นสามัญของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ 
จ ากัด  ในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญ จ านวน 3,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 
บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจ านวน 255 ล้านบาท ถึง 340 ล้านบาท จากผู้ขาย 

 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ 

แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด  ตามสัญญาซื้อขายหุ้นจากผู้ขายจ านวน 3,162,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 ของหุ้น
สามัญทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 316.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ช าระเงินค่าหุ้น
งวดแรกตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลืออีก
จ านวน 83.70 ล้านบาท ถือเป็นสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข ซึ่งจะรับรู้เป็นหนี้สิน
ในงบการเงิน ณ วันที่ซื้อ โดยจะช าระเงินที่เหลือภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท อันดามันเพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  ได้ลงนามในสัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchases Agreement: 
“PPA”) จ านวน 200 เมกะวัตต์หรือมากกว่ากับองค์การการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: “MEPE”) หรือส่วนราชการอื่นของสาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ และนายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น  APU ได้ท าความตกลง
แก้ไขเง่ือนไขและก าหนดเวลาช าระราคาซื้อขายหุ้นบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด  
งวดที่สองจ านวน 83.70 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องช าระเงินดังกล่าวภายใน 7 วันท าการ
หลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นภายใน 7 วันท าการหลังจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
มีผลบังคับ 

 
บริษัทฯ ถือว่าวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นวันที่บริษัทเข้าไปมีอ านาจควบคุมบริษัท อันดา

มันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด  (บริษัทย่อย) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง
การรวมธุรกิจ ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมถึง
ค่าความนิยมและก าไรขากการซื้อในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรม (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ดังกล่าว บริษัทฯ จึงประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ซื้อโดยใช้ผลงานของผู้
ประเมินราคาอิสระ ซึ่งการประเมินราคาดังกล่าวยังไม่สามารถให้ข้อสรุปเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินได้อย่างน่าเช่ือถือ บริษัทฯ จึงบันทึกรายการซื้อธุกริจนี้โดยใช้การประมาณการมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาด้วยราคาที่จ่ายซื้อ ซึ่งประมาณว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ปัจจุบันบริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการจัดท า รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
และค่าความนิยมจากการซื้อหุ้นสามัญนี้ โดยผู้ประเมินอิสระ โดยบริษัทจะทบทวนการวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์และหนี้สินเหล่านี้ หากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ 
ณ วันที่ซื้อธุรกิจและข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ
ในช่วงระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ซื้อโดยวิธีปรับปรุงย้อนหลัง  

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิต้ี จ ากัด ณ วันที่ซื้อ มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หน่วย: บาท) 

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,320,522.98 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 115,953,635.10 
อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ 175,708,852.98 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ 292,293.38 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 22,627,530.31 
     รวมสินทรัพย์ 332,902,834.75 
หนี้สิน  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (82,406,339.70) 
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (1,986,497.00) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (60,130,592.16) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (255,782.67) 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (17,911,300.61) 
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 (หน่วย: บาท) 
      รวมหนี้สิน (162,690,512.14) 
สินทรัพย์สุทธิ 170,212,322.61 
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (11,914,862.58) 

รวม 158,297,460.03 
บวก : ค่าความนิยม 157,902,539.97 
ราคาซื้อ 316,200,000.00 
หัก : สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข (เจ้าหนี้ค่าหุ้น) (83,700,000.00) 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (18,320,522.98) 
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิ 214,179,477.02 

 
14.1.4      การจัดตั้งบริษัทย่อย  

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

(“บริษัท”) ครั้งที่17/2558 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย 3 บริษัท 
โดยบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในแต่ละบริษัท ร้อยละ 99.99 
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
1. บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด (UPA Solar Co., Ltd.) 
 ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไอน้ า 
พลังงานความร้อน ให้กับหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรเอกชน 
รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท)  

 
2. บริษัท ยูพีเอกรีน เอนเนอร์ย่ี จ ากัด (UPA Green Energy Co., Ltd.) 
ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไอน้ า 
พลังงานความร้อน ให้กับหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรเอกชน 
รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) 
 
3.ช่ือบริษัท : บริษัท ยูพีเอเพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (UPA Power Group Co., Ltd.) 
ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไอน้ า 
พลังงานความร้อน ให้กับหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรเอกชน 
รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท (จ านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) 
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14.1.5  เงินมัดจ ารอขอคืน จ านวนเงิน 60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
                       เงินมัดจ ารอขอคืน จ านวนเงิน 60 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินมัดจ าของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ดังนี้ 

          1. เงินมัดจ าตามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทแห่งหนึ่ง เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อซื้อที่ดินพร้อม
อาคารในโครงการหนึ่ง ซึ่งข้อก าหนดภายใต้บันทึกดังกล่าว บริษัทฯต้องจ่ายเงินมัดจ า 50 ล้านบาทในวันท าบันทึกความ
เข้าใจ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารในโครงการตามบันทึกดังกล่าว ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้ท า
หนังสือยกเลิกบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแก่ผู้จะขาย เนื่องจากไม่มีการซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว  
ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวจ านวนเงิน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย จ านวนเงิน 5.78 ล้านบาท คืน
แล้ว  
                      2. เงินมัดจ าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท โดมแลนด์  
เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันนี้ได้ซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันในปี 2549 ภายใต้สัญญานี้ บริษัทย่อยได้จ่ายเงินมัดจ าจ านวน 10 ล้านบาท โดยในปี 2557 บริษัทย่อยได้ท าหนังสือ
แจ้งยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย เนื่องจากราคาจะซื้อจะขาย ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามสัญญา ในระหว่างปี 
2558 บริษัทย่อย ได้รับเงินมัดจ าค่าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจ านวนเงิน 10 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างจ านวน 0.24 
ล้านบาท คืนแล้ว 
 

14.1.6     การทดสอบการด้อยค่า 
  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน ก าหนดให้ 

 ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า 
  เกิดข้ึน  
 ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 
 

เม่ือเดือน ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด (“GTSL”) ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) ไปลงทุน ได้แก่ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“APU”) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
(“INF”) และบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DL”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลค่าเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ในการประเมิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และเพื่อใช้
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้รับมา ซึ่งได้บันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อซึ่ง
ประมาณว่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ในงบการเงินรวม จากการซื้อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการและงบ
การเงินรวม เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง  (ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ และมูลค่าของหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน โดยผู้ประเมินอิสระ)  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ผลจากการทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และจากการเปรียบเทียบ 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าว พบว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าต่ ากว่าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระส าคัญ บริษัทฯ จึงรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) จ านวนเงินรวม 249.99 ล้านบาท 

 
การด้อยค่าของค่าความนิยม  
ผลจากการทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่าความ 

นิยมไว้ โดยการเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่มีความนิยมรวมอยู่กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ง
ค านวณจากมูลค่าจากการใช้ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีความนิยมรวมอยู่โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ดังกล่าว พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีมูลค่าต่ ากว่าราคาตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์และค่าความนิยมอย่างเป็น
สาระส าคัญ บริษัทฯจึงพิจารณารับรู้ด้อยค่าค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 
จ านวนเงิน 157.90 ทั้งจ านวน และปันส่วนผลขาดทุนส่วนเกินอีกจ านวน 134.62 ล้านบาท โดยหักกับมูลค่าตามบัญชี
ของโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี “อาคาร และอุปกรณ์” และบริษัทฯ พิจารณา
รับรู้ขาดทุนจากค่าความนิยมในการซื้อ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด จ านวนเงิน 11.77 ล้านบาท เนื่องจากผลจากการ
ทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่าความนิยมไว้ โดยการเปรียบเทียบ
มูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่มีความนิยมรวมอยู่กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งค านวณจากมูลค่าจากการใช้
ของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีความนิยมรวมอยู่โดยบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินดังกล่าว พบว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนมีมูลค่าต่ ากว่าราคาตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์และค่าความนิยมอย่างเป็นสาระส าคัญ 

  
สรุปผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ รับรู้ในงบก าไรขาดทุน ในปี 2558 ดังนี้  

      หน่วย : ล้านบาท 
       งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย         
     บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด    -  214.71 
     บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด     -    26.66 
     บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด      -      4.37 
     บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด     -      4.25 
       รวม                       -                 249.99 
อาคารและอุปกรณ์                           134.62                      - 

              ค่าความนิยม                
     ค่าความนิยมจากการซื้อ  
        บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด                      157.90         - 
        บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด            11.77         - 
          รวม                            169.67                        - 
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หมายเหตุ: บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด จ านวนเงิน 4.25 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2558 และ ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความ
นิยม ในการซื้อ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (ในงบการเงินรวม) จ านวนเงิน 9.7 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2558 
นอกนั้นบริษัท ฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ในไตรมาส 4 ปี 2558 จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมบริษัทย่อย 3 แห่ง 
โดยบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังกล่าว  
 

14.2   ผลการด าเนินงาน 
 

รายได้จากการขายอาคารชุด/ต้นทุนจากการขายอาคารชุด 
  

รายได้จากการขายอาคารชุด/ต้นทุนจากการขายอาคารชุด จ านวนเงิน 27.54 ล้านบาท และ 21.00 ล้านบาท 
ตามล าดับ ในปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย ของบริษัทย่อย - บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด จาก
โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 8 ราย 
ในขณะที่ปี 2557 โครงการยังไม่เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะโอนให้กับลูกค้าได้ 
  

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง จ านวนเงิน 31.73 ล้านบาท และ 27.63 

ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมา
ตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย – บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งปี 2558 บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 
มีงานรับเหมาก่อสร้างและงานรับเหมาตกแต่งภายในเพิ่มขึ้นจากปี 2557  
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า/ต้นทุนขายไฟฟ้า  
รายได้จากการขายไฟฟ้า/ต้นทุนขายไฟฟ้า จ านวนเงิน 25.71 ล้านบาทและ 25.42 ล้านบาท ตามล าดับ

ในปี 2558 เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทเข้าไปมีอ านาจควบคุมบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี 
จ ากัด เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558  
 

รายได้อ่ืน 
 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินลงทุนช่ัวคราวจากเงินที่
บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2557 และเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ต้ังแต่ ปี 2557 จนถึง ปี 2558 บริษัทมีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเช่ือที่บริษัทมีกับ ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) โดยผลจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อให้เกิดการรับรู้ก าไรทั้งสิ้นจ านวน 4.62 ล้านบาท โดย
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บริษัทรับรู้ก าไรในปี 2557 จ านวน 1.29 ล้านบาท (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 0.58 ล้านบาท และ เดือนกันยายน 0.71 
ล้านบาท) และในปี 2558 จ านวน 3.33 ล้านบาท  (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 3.33 ล้านบาท) 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นหลักๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารส าคัญเพิ่มขึ้นประมาณ 21.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 11.59 ล้าน
บาท ค่าธรรมเนียมการบริการด้านหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 4.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4.1 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม เพิ่มขึ้นประมาณ 19.13  ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ ประมาณ 15.14 
ล้านบาท 
 

หนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น 

(บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 21.40 ล้านบาท 
 

ขาดทุนจากการปรับมูลค่า-ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อการปรับปรุงมูลค่าที่ดินที่จังหวัดพังงา จ านวนเงิน 4.01 ล้านบาท  

 
ขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารและอุปกรณ์ 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ อาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อย 
(บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ จ านวนเงิน 134.62 ล้านบาท  

 
ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม ในการลงทุนในบริษัท โดม
แลนด์ เอสเตท จ ากัด จ านวน 11.76 ล้านบาทซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม ในการลงทุนใน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด จ านวน 157.90 
ล้านบาท 
 
 14.3 เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  
 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายแห่งสหาภาพเมียนมาร์ (บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99) ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ก าลังผลิต 
200 เมกะวัตต์ (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: 
MEPE) เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติระบบพลังงานความร้อนร่วม ก าลังการผลิต 200 เมกะ
วัตต์ และจัดจ าหน่ายไฟฟ้า ที่อ าเภอกันบก จังหวัดทวาย รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้า เฟส 2 ที่ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอกันบก 2.4 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 59 ไร่ โดยบริษัทย่อยจะ
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เช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวนถึงวั้นสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับจากวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)  

บริษัทฯ ต้องช าระเงินค่าซื้อขายหุ้น บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด งวดที่สอง จ านวน 
83.70 ล้านบาทให้แก่ นายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น  ภายใน 7 วันท าการหลังจากวันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผล
บังคับ ทั้งนี้ บริษัทฯ และนายอุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งเป็นผู้ขายหุ้น APU ได้ท าความตกลงแก้ไขเง่ือนไขและก าหนดเวลา
ช าระราคาซื้อขายหุ้นบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด งวดที่สองจ านวน 83.70 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทฯ 
ต้องช าระเงินดังกล่าวภายใน 7 วันท าการหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นภายใน 7 วันท าการหลังจาก
วันที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ามีผลบังคับ 

มูลค่าการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นี้ บริษัทฯ ประมาณมูลค่าการลงทุนไว้จ านวนเงิน 297 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,473.59 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีระยะเวลา
ก่อสร้างและด าเนินงานรวมประมาณ 33 ปี รายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 
  

ประเภทของเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

มูลค่าเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

ค่าบริการการออกแบบและวิศวกรรม 
ค่าจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่า
ก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (EPC Cost) 

223.99 7,906.97 

ค่าสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของโครงการ (Non-EPC 
Cost) 

8.72 307.64 

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 17.59 620.93 
ต้นทุนประมาณการเผื่อขาด
(Contingency) 

4.65 164.29 

ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง (Interest 
During Construction) 

41.75 1,473.76 

รวม 296.70 10,473.59 
 
 ทั้งนี้เม่ือก่อสร้างเสร็จบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริง
ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในอัตรา 0.0333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  
 
 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 โดยใช้เงินลงทุนส่วนทุนซึ่งมาจากกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุน และจะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและเจรจาเบื้องต้นกับ
สถาบันการเงินถึงรูปแบบของสินเช่ือ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดและเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  
โดยบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 เดือนในการจัดหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
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ซึ่งสัญญาซ้อขายไฟฟ้าจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเงือ่นไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้
ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่ 
 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้สาหรับการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพือ่ใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

(Transmission Facilities) 
3. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of 

Comfort ให้แก่บริษัทย่อย 
4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติสาเร็จลุล่วงแล้ว 

 
ทั้งนี้ ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือสา

หรับโครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และบริษัทย่อยจะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทย่อยไม่ตกลงที่จะยกเว้น
เง่ือนไขดังกล่าว MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้ 
 

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 จะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองหรือให้สัตยาบันการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  เฟส 2 
ดังกล่าว โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์  ซึ่งก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2559   
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ

รับรองว่า  ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคัญ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  นายกวิน เฉลิมโรจน์  และ นายธิติ  เวชแพศย์   เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายกวิน เฉลิมโรจน์  และ นายธิติ  เวชแพศย์   ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
 

 
กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
........................................................... 

2. นายธิติ  เวชแพศย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน ........................................................... 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 ธันวาคม 2558 ) 

ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

1. นายติรวัฒน์ สุจรติกุล 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
 

61 -  ปริญญาตร ี    Politics & Government 
University  of  London 
- International  Trade  Center 
UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland 
-  The  Disaster  Management  Center 
University  of  Wisconsin  Madison  USA 
-  ผ่านการอบรม   Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที่ 1/2546  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -ไม่มี- ปัจจบุัน 
 
 
ปัจจบุัน 
 
ปัจจบุัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 

ที่ปรึกษา   
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ 
Siam Power Generation  Co., Ltd. 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวลด์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด(มหาชน) 

2. นายเกียรติศกัดิ์  เกียรติโชควิวัฒน ์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

68 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
สื่อสาร  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- ผ่านการอบรม หลกัสูตร ระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง และระบบควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
- ผ่านการอบรม หลกัสูตร การจัดการด้าน
พลังงาน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ผ่านการอบรม Financial Statements for 
Directors (FSD 29/2015 )  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการสัมมนา Audit Committee 
Seminar Get Ready for the Year End 

- -ไม่มี- 2558 
 
2553 - 2557 
 
2548 - 2551 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการก ากับกจิการพลังงาน (กกพ.) 
- รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัตกิารเครือข่าย 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

3. ดร. เทวรักษ์  โรจนพฤกษ์    
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

55 - ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี 
สถาบัน โพลีเทคนิค เร็นเซเลอร์ 
(Rensselaer Polytechnic Institute) 
รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์  
สถาบันเทคโนโลยี โรเชสเตอร์ 
(Rochester Institute of Technology) 
รัฐนิวยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
สาขาเคมี มหาวิทยาลัย ลอนดอน 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
- โครงการผู้จัดการรุ่นใหม่  รุน่ 20 
(MMP) คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- โครงการ Senior Executive Program 
Class 22  ศศินทร-์Kellog Graduate 
School   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
/Northwestern University 
- ประกาศนียบัตรผู้เช่ียวชาญด้าน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาช้ันสูง รุ่น
ที่ 2  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
- ผ่านการอบรม Advanced  Audit  
Committee  Program (AACP 20/2015) 

- -ไม่มี- 2558 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน  
 
2555 - ปัจจุบัน  
 

2556 - 2558   
 

2549 - 2556     
 
2547 - 2548   
 
2532 – 2547 
 

ประสบการณ์
อื่นๆ 

 

- กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบัญญัติศัพย์ปิโตรเคมี และ พอลิเมอร์ 
ราชบัณทิตยสถานในส านักพระราชวัง 
- ผู้พิพากษาสมทบ 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมการกรรมการก ากับกลยุทธและบริหาร 
บริษัทรถไฟฟ้าไทย จ ากัด (แอร์พอร์ทลิงค์) 
- ผู้ช านาญการ 
บริษัท พีทีที โกลบอลเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
- ผู้อ านวยการ โครงการ บิสฟีนอล-เอ 
บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
- ที่ปรึกษาอาวุโส ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ 
บริษัท เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี 
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) เครือ กลุ่มปูนซิ
เมนต์ไทย 
 ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ าใจ ส าหรับเด็กด้อยโอกาส

ทางการศึกษา จ.สมุทรปราการ 
 รองประธานคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศกรรมเคมี วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
 กรรมการบริหารส านักรับรองคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Financial Statements for 
Directors (FSD 29/2015 )  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Chartered  Director  Class 
(CDC 10/2015 ) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ผ่านการสัมมนา Audit Committee 
Seminar Get Ready for the Year End 

 กรรมการกลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ที่ปรึกษา หน่วยวิจัยพ้ืนผิววิทยาศาสตร์วัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ปรึกษา บริษัท Crescent Capital Ventures LLC รัฐนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ที่ปรึกษา บริษัท D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล 
 อาจารย์พิเศษ 

:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
         :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
         :  โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น 72 
         :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         :  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. ดร. สมพรต  สาระโกเศศ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

50 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต 
ด้านการเงินและการลงทุน 
UNIVERSITY OF EXETER, UNITED 
KINGDOM 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ด้านการบริหาร  PITTSBURG STATE 
UNIVERSITY, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้าน
การบัญชี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
 
2541 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์
อื่นๆ 

- กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท มิลเลนเนียน ออโต้ จ ากัด 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-อาจารย์ประจ าบัณฑิตวทิยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยทุธ
ทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม  Director Certification 
Program (DCP 195/2557) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

  กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) 

 ที่ปรึกษา ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอรป์อเรช่ัน จ ากัด(มหาชน) 
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

บริษัท เพาเวอร์ พี จ ากัด(มหาชน) 
 นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 ประธานที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 อาจารย์ประจ าบัณฑิตวทิยาบริหารธุรกิจ  ในวิชาวางแผนกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ที่ปรึกษาบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผู้อ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการ

บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

5. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 

54 - ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนา
อุตสาหกรรม VRIJE UNIVERSITEIT 
BRUSSEL  ประเทศเบลเยี่ยม(ทุน
รัฐบาลเบลเยียม 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 
SKIDMORE COLLEGE SARATOGA 
SPRINGS NEW YORK ) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

25.04% -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2553 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2537 - 2542 
 
 
 
 
 
2535 - 2537 
2533 - 2538 
 
 
2535 - 2533 
2528 - 2532 

- กรรมการ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
- กรรมการ  DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. 
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ   บริษัท อัลลวัร์ กรุ๊ป จ ากัด 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 7  ส านักงานเลขารัฐมนตรี 
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี   กระทรวบการต่างประเทศ  
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 6  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 5  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาต ครั้งที่ 43 ณ กรุง
นิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 4  กรมการเมือง  กระทรวงการต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 3  กรมอาเชียน  กระทรวงการต่างประเทศ 
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเชียน 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

6. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 
- กรรมการบริหาร 

38 - Master of Science in Computer and 
Engineering Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ผ่านการอบรม   Director Accreditation 
Program (DAP)  รุ่นที่   110/2557 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
ฯลฯ 

- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2549 - 2552 

- กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ  บริษัท ไอ-พีโน จ ากัด  
- กรรมการ  บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
- กรรมการ  บรษิัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการ  บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 
- กรรมการ  บริษัท ดิจิตอล เกตเวย์ จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อีลทิ อินเตอร์เนช่ันแนล (ยุโรป) จ ากัด 
บริษัท อีลทิ แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

7. นายสมนึก  เจนต์จิราวัฒน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 

63 - ปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
ปัจจบุัน 
ปัจจบุัน 
2544 - 2548 

- กรรมการ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ  บริษัท ไอ-พีโน จ ากัด 
- กรรมการ  บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
-  กรรมการผู้จัดการ  VBT Communications Co., Ltd. 
- กรรมการผู้จัดการ  YES Energy Solutions  Co., Ltd. 
- กรรมการผู้จัดการ  Vogel Burda Communications Co., Ltd. 

8. นางกฤตนันท์   สังขท์อง 
- เลขานุการบริษัท 
 

51 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
- ผ่านการอบรม  Company  Secretary  
Program (CSP)   รุ่นที่   58/2557 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบัน 
 
2555 - 2556 
 
2553 - 2555 

   
2550 - 2555 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและเลขานุการบริษทั 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) 
ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ - จัดซื้อและพัฒนาบุคลากร 
บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

บริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Company  Reporting  
Program (CRP 13/2015 )  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

9. นายมนตรี  ศรีสกูล 
- กรรมการบริหาร 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน
ปฏิบัติการ 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- ผ่านการอบรม  Director Certification 
Program (DCP 114/2552) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
2545 - ปัจจุบัน 
2542 - 2545 
2539 - 2542 
2534 - 2539 
2526 - 2527 
2525 - 2526 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
-กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ย่ี จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
- Partner of Consultant Company , A ONE Mission Co., Ltd. 
- Executive & Director  of  Group 
- Marketing Manager , Johnson & Johnson (Thailand) Co,Ltd. 
- Marketing Manager , Colgate Palmolive (Thailand) Co,Ltd. 
- Application Engineer, special project, Loxley (Bangkok) co., Ltd. 
- International Field Engineer, Schlumberger Oversea SA. 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

10. นายธิติ  เวชแพศย์ 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน
บัญชีและการเงิน 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศิวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 
CALIFORNIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 
 
2558 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2549 – 2557 
 
 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
- Deputy Director for Administrative Affairs 
- Deputy Director for Academic Affairs 
Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 

12. น.ส. สุกัญญา  สวัสดี 
- ผู้จัดการการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

39 - ปริญญาโท  Master of Science 
Program in Corporate Governance , 
Executive Program  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาตรี  การบัญชี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2558 
2554 - 2556 
 
2553 - 2554 
2551 - 2552 
2547 - 2550 
2546 
2540 - 2545 

- ผู้จัดการการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- General Manager , Thonburi Phanich Group 
- Assistant Chief Executive Officer and Assistant Chief Financial 
officer ,  Ubon Bio Ethanol Group (UBE Group) 
- Vice President of Internal Audit Function , TMB Bank 
- Risk Management Manager , KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
- Audit Manager ,  KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
- Assistance Manager , SGV-Na Thalang  Co., Ltd 
- Audit assistance , SGV-Na Thalang  Co., Ltd 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

บจก. ไอ – พีโน่   
 

บจก. พีโน่  คอนสตรัคชั่น  
 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ พลัส บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล   / ,  X , XX - - - - 
นายเกียรติศักด์ิ  เกียรติโชควิวัฒน ์ / , XO - - - - 
ดร. เทวรักษ์  โรจนพฤกษ ์   / , XX - - - - 
ดร. สมพรต  สาระโกเศศ    / , XX - - - - 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / - - - - 
นายสมนึก   เจตน์จิราวัฒน ์ / / / - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ / , // , /// / / - / 
นายมนตรี  ศรีสกูล // , /// /  /  / / 
นายธิติ  เวชแพศย ์ /// / / - / 

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผู้บริหาร     
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย 

บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ 

บจก. ยูพีเอ โซล่าร์ 
 

บจก. ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ บจก. ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  - - - - 
นายเกียรติศักด์ิ  เกียรติโชควิวัฒน ์ - - - - 
ดร. เทวรักษ์  โรจนพฤกษ ์   - - - - 
ดร. สมพรต  สาระโกเศศ    - - - - 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / , X - - - 

นายสมนึก   เจตน์จิราวัฒน ์ - - - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ - - - - 
นายมนตรี  ศรีสกูล / / / / 

นายธิติ  เวชแพศย ์ / / / - 

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผู้บริหาร      
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 เอกสารแนบ  2  
 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. ไอ – พีโน่   
 

บจก. พีโน่   
คอนสตรัคชัน่  

 

บจก. 
อินฟอร์เมตกิซ์ 

พลัส 

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี้ 

บจก. ยูพีเอ โซล่าร์ 

 
บจก. ยูพีเอ กรีน 

เอนเนอร์ยี่ 
บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

นายสมนึก   เจตน์จิราวัฒน ์ / / - - - - - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ / / - / - - - - 
นายมนตรี  ศรีสกูล / / / / / / / / 
นายธิติ  เวชแพศย ์ / / - / / / / / 
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) ได้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ บริษัท 
ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด  ส านักงานต้ังอยู่เลขที่ 44/74/2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวมีนา 
เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยท าการตรวจสอบและ
ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุง
ตามค าแนะน ามาอย่างต่อเนื่อง 
 
ประวัติ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด 

บริษัทฯ ได้จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการที่ปรึกษา อาทิ
เช่น งานตรวจสอบภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา  ภายใต้การ
บริหารงานโดยคุณ มีนา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจ านวน 4 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจ านวน 1 คน 
 
รายช่ือลูกค้าอ้างอิงของบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ได้แก่ 
ประเภทงานตรวจสอบภายใน 

ช่ือลูกค้า ประเภทธุรกิจ 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากัด (มหาชน)  การท่องเที่ยวและสันทนาการ 
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  อุตสาหกรรมเหล็ก 
บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน)  ธุรกิจการการเกษตร 
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน)  ธุรกิจด้านซอฟแวร์และพัฒนาซอฟแวร์ 
บริษัท สยามพริ้นท์ จ ากัด  รับจ้างพิมพ์ 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ้นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จ ากัด (มหาชน)  ให้บริการสื่อโฆษณา 
บริษัท บางกอกแร้น จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และด าเนินการเกี่ยวกับสัตว์ปีกทุกชนิด 
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส ์จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเครื่องเขียน 
บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จ ากัด (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายท่อ ข้อต่อ และผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด 
บริษัท บัส ซาวด์ มีเดีย จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับผลิตสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ 
บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน้ า 
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ประเภทงานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ช่ือลูกค้า ประเภทธุรกิจ 

บริษัท สยามพริ้นท์ จ ากัด  รับจ้างพิมพ์ 
บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด (มหาชน)  ธุรกิจด้านซอฟแวร์และพัฒนาซอฟแวร์ 
บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  อุตสาหกรรมเหล็ก 
ประเภทงานวางระบบบัญชี 

ช่ือลูกค้า ประเภทธุรกิจ 
บริษัท เพาเวอร์พรอสเพค จ ากัด การผลิตและการส่งไฟฟ้า 
บริษัท เอ็ม อี ซี ท ีจ ากัด รับเหมาติดต้ังงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขายอุปกรณ์

ไฟฟ้า,ปรับอากาศ 
บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จ ากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ส่งออก 
บริษัท ที.เจ.เอฟ.โอโต้โมทีฟอินทรัสทรี่ จ ากัด อุตสาหกรรมลูกสูบและอุปกรณ์ 
บริษัท แวนด้าโฟรเซน่ จ ากัด ผักและผลไม้แช่แข็ง 
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ซื้อมาขายไปแก๊สแอลพจีีบริการผา่นท่าและอื่น  ๆ
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ทีมงานตรวจสอบภายใน 
ล าดับ ต าแหน่งงาน ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ท างาน 

1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางเปมิกา แสงเสนาะ 
Ms. Pemika Sangsanor 

 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10205 
Certified Public Accountant 10205 

 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
Internal Auditing Certificate Program (IACP) 

 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล 
Bachelor of Accountancy, Mahidol University 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน 
Master of Business Administration Professional 
Program, Assumption University 

ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ
ภายในรวมกันมาไม่น้อยกว่า 9 ปี 

2 พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน นางสาวสนิสา  ณิชาชินโชติ 
Miss Sanisa Nichachinachot 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
Bachelor of Business Administration , Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
Master of Business Administration Modern 
Managers Program, Ramkhamhaeng University 

ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบ
ภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2558                          เอกสารแนบ 3  หน้า  4 
 

     
ล าดับ ต าแหน่งงาน ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ท างาน 
3 พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน นางสาวณัฏฐญา พัฒน์ชู 

Miss Natthaya Phatchu 
 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ 

Bachelor of Accountancy, Payap University 
ผ่านงานการตรวจสอบภายในไม่น้อย
กว่า 3 ปี 

4 พนักงานปฏิบัติการตรวจสอบภายใน นางสาวศิริทิพย์ บุญสนิท 
Miss Siritip Boonsanit 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
Bachelor of Business Administration, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin 

ผ่านงานการตรวจสอบภายในไม่น้อย
กว่า 3 ปี 
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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56-1 ปี 2558                                                                                                                   เอกสารแนบ 5  หน้า  1 

          เอกสารแนบ 5 
 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

 
 
 
 


