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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

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

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

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  ทุนจดทะเบียน       
ช าระแล้ว 

สัดส่วน 
การถือหุ้น* 

(ร้อยละ) 
กลุ่มธุรกิจพลังงาน     
1) บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด (“APU”) ** โรงไฟฟ้า 316.20 ล้านบาท 316.20 ล้านบาท 99.99 
2) บริษัท ยูพีเอ กรีน เอเนอร์ยี่ จ ากัด (“UPA-G”) พลังงานไฟฟ้า

หมุนเวียน  
1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 

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

1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 

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

1 ล้านบาท 250,000 บาท 99.99 

5) บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) 
6) บริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”)*** 
7) บริษัท สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”)*** 

โรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
55 ล้านบาท 
87 ล้านบาท 

50,000เหรียญสหรัฐฯ 
13.75 ล้านบาท 
21.75 ล้านบาท 

100.00 
40.00 
30.00 

กลุ่มธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์     
8) บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DML”) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 ล้านบาท 50.5 ล้านบาท 98.00 
9) บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด (“I-Pino”)**** ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท 99.99 
10) บริษัท พีโน่ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (“Pino-Con”)**** รับเหมาก่อสร้าง 5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 99.99 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ     
11) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“INF”) เทคโนโลยีและการ

ส่ือสาร 
20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 99.99 

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

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

 ***บริษัทฯได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท APS และ SES2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
****ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการช าระบัญชีตามกฎหมาย 

1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลังงาน ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด
(“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ซึ่งมีก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า (Agreement 
for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional 
Government: “TRG”) และ APU ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมือง
ใกล้เคียงมาต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558  

ต่อมาเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อย คือ MUPA ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ และโดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ระหว่าง MUPA กับ MEPE ใน วันที่ 28 
มีนาคม 2559 ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ทุกข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ืองวดแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission 

Facilities) 

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

MUPA 

4. MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

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

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท 
อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) ซึ่งจะด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ ก าลังการผลิต 8     เมกะวัตต์ โดย
มีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ APS และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิส
เท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) ซึ่งด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ และจากพลังงาน
ความร้อน ก าลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของ SES2 โดยปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่างการขออนุญาตขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถยื่นค าขออนุญาตได้ภายในกลางปี 2560 นี้ 

ทัง้นี้ นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ท าการศึกษาโครงการด้านธุรกิจพลังงาน
และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ต้ังแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
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โครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายโครงการ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไร
ให้กับบริษัทฯได้อย่างม่ันคงและต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทฯจะน าเรื่องดังกล่าว
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากัด (“DML”) โดยด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด 3 โครงการคือ โครงการพีโน่ ฮิลล์, โครงการเดอะ พีโน่ เขา
ใหญ่, และโครงการพังงา โดยมีรายละเอียด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ ขนาดโครงการ ท่ีตั้ง เจ้าของโครงการ 
โครงการพีโน่ ฮิลล์  
(“Pino Hill”) 

โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือขาย ที่ดิน จ านวน 5 แปลง 
เนื้อที่รวม 135 ไร่  
2 งาน 73 ตารางวา 

ต.ปากช่อง  
อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา 

บริษัทฯ 

โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 
(“The Pino Khaoyai”) 

โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย อาคารสูง 5 ช้ัน จ านวน
ห้ อ ง ชุ ด ที่ พั ก อ า ศั ย
ทั้งหมด 40 ยูนิต  

ต.หมูสี  
อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา 

DML 

โครงการพังงา  
(“Phang Nga”) 

โครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือขาย ที่ดินจ านวน 5 แปลง 
เนื้อที่รวม 18 ไร่ 3 งาน 
77.6 ตารางวา 

ต.โคกกลอย  
อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา 

บริษัทฯ 

ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์   

โครงการพีโน่ ฮิลล์เป็นโครงการขายที่ดินที่พัฒนาแล้วที่จ านวน 5 แปลงมีพื้นที่รวม 135 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา (54,273 

ตารางวา) ทีจ่ังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ เริ่มด าเนินการใน วันที่ 21 สิงหาคม 2556  ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ วางแผนที่จะแบ่ง

ที่ดิน 5 แปลงเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่าย โดยบริษัทฯ ได้จ้าง Film & Broadcasting Intermedia (“FBI”) ให้เป็นผู้พัฒนาที่ดิน

และนายหน้าส าหรับขายที่ดิน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาจ้างบริหารงานขายและพัฒนาที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ กับ FBI 

และยกเลิกแผนที่จะแบ่งขายที่ดินดังกล่าวเป็นการขายที่ดินที่ได้พัฒนาแล้วจ านวน 5 แปลง โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

บริษัทฯ ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 1 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ 8,460 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 15.59 ของที่ดินทั้ง

โครงการ 

คอนโดมิเนียมที่พักอาศัย โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  

โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่เป็นโครงการขายคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยจ านวน  40 ยูนิต ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่ด าเนินโดย DML ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ซื้อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดย ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 DML ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน  17 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 39.48 (ตามพื้นที่รวมของโครงการ) 
รอโอน 2 ยูนิต และคงเหลือ 21 ยูนิต  

3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศผ่าน INF โดยด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศด้าน
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (Communication) โดยเฉพาะในด้าน Mobile Solution และระบบ Social Media  ปัจจุบัน  INF 
ซึ่งเป็นเจ้าของซอฟท์แวร์ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม ภายใต้ช่ือ Mozer สามารถให้บริการระบบการสื่อสารและจัดเก็บ
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี Mobile Trunk Radio ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ และแอพพลิเคช่ันต่างๆ โดยสามารถใช้ได้กับ
โทรศัพท์มือถือซึ่งสื่อสารได้ด้วยเสียง (Push to Talk) หรือแปลงข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในลักษณะ Chat Talk Free call  โดยการ
ให้บริการดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมในการใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
องค์กร ที่ต้องค านึงถึงในปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุม และการตรวจสอบ 

ทั้งนี้เทคโนโลยี Push to Talk ของ Mozer มีความสมบูรณ์มากกว่าบริการ Push to Talk ทั่วไป  โดยสามารถเช่ือมต่อ
กับระบบ Analog เดิมได้และมีคุณสมบัติที่มากกว่า โดยคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบไปด้วย 1) Push to Talk Platform หรือ
ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล 2) ระบบการจัดการ ผู้ใช้งาน การจัดกลุ่ม การก าหนดสิทธิได้อิสระ 3) ระบบ Mobile Voice 
Over IP หรือ Free Secure Call การโทรผ่าน Data Package ซึ่งมีความคมชัดกว่า Free Application ทั่วไปและสามารถ
เช่ือมต่อกับระบ Voice Over IP หรือ IP Phone ขององค์กรได้ 4) ระบบถ่ายทอดสดสัญญาณเสียงผ่าน Mobile 5) ระบบ 
Mobile tracking และ 6) ระบบควบคุม Dispatcher ส าหรับศูนย์ควบคุมการสั่งการการสื่อสาร 

นอกจากนี้ INF มีก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยอีก 2 ประเภทได้แก่  

1.  License Plate Recognition (LPR) คือระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ ใช้ส าหรับงานรักษาความปลอดภัย
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในอาคารส านักงาน สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สถานที่พักอาศัย 
ธุรกิจขนส่งสินค้า โดยระบบจะท าการบันทึกข้อมูลทะเบียนรถเข้า  - ออก นับจ านวนรถ สถิติการเข้าออก 
แบ่งกลุ่มรถยนต์ตามความต้องการ ตรวจสอบการเข้าออกย้อนหลังจากทะเบียนรถยนต์ แทนการใช้พนักงานจด
บันทึก และแจ้งเตือนเม่ือพบรถที่อยู่ในบัญชีด า( Blacklist) ผ่านแอพพลิเคช่ันมือถือ โดยมีการประมวลผลแบบ
ทันที (Real Time)   

2. Biometric เป็นเทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย การระบุตัวตนด้วย 1) ภาพใบหน้า (Face 
Recognition System) 2) ภาพม่านตา (Iris Recognition System) และ 3) ลายนิ้วมือ (Fingerprint Recognition 
System) 

โดยคาดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้แก่ องค์กรที่ต้องการสร้างความประทับใจและม่ันใจ
ให้แก่ลูกค้าในด้านความปลอดภัย เช่น อาคารส านักงาน สถาบันการเงิน ธนาคารและศูนย์บริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยสามารถตรวจจับความผิดปกติและป้องกันการเกิดเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลที่ผ่านเข้าออก อาคาร
และสถานที่ดังกล่าว    

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทในภาพรวม ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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บริษัทฯ มีหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ดังนี้ 

 

1. ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการ
ด าเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

2. พนักงาน 

 

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้  บริษัทฯ ยั งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ควา มรู้
ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา 
และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กร
ต่อไป อีกทั้งยังได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้
ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

3. คู่ค้า บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียม
กัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่
ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
แก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจน
ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

4. ลูกค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ 
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก
ที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการ
ให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

5. เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง การ
ช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

6. คู่แข่ง บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

7. สังคมและส่วนรวม บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงาน
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ของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ 
บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นผู้น าในธุรกิจการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในเอเชีย โดยมีธุรกิจรองเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงการที่เอื้อหรือต่อยอดจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯในระยะยาว 
รวมถึงธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯเป็นเจ้าของสินค้าเอง 
(Proprietary) และธุรกิจสื่อสารบนแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ต 

 เป็นองค์กรช้ันน าที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจเป็นเลิศ ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ
หุ้น รวมถึงให้ความม่ันคงในคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน 

พันธกิจ (Mission) 

 ลงทุน พัฒนา และด าเนินการด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียด้วยตนเองหรือร่วมทุนกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และสามารถระดมทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว  

 ลงทุน พัฒนา และด าเนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในระยะยาว 
เช่นเดียวกับธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี ผ่านบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

บริษัทฯมีนโยบายในการท าแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นประจ าทุกปี โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯมีเป้าหมายส าคัญคือการยกระดับมาตรฐานทุกด้านของทุกบริษัทในเครือ ให้ทัดเทียมกับบริษัทระดับแนว
หน้าอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพลังงาน 

1) กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซึ่งเป็นแผนหลักในด้านการ
พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จัดท าโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดย
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดล่าสุดนี้ ได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เม่ือช่วง
ปลายปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องจากการที่ประเทศไทยก าลังเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและแผนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น  
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จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซึ่งมีการก าหนดนโยบายการกระจายเช้ือเพลิง 
เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง มีสาระส าคัญคือการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ โดยส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท าให้บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศที่สอดคล้องกับ
นโยบายตามแผนพัฒนาดังกล่าว โดยบริษัทฯได้มุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการที่ก าลังด าเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการที่ได้รับสิทธิ
พัฒนาโครงการแล้ว ทั้งโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และ
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP)  

หนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่บริษัทฯ ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและเตรียมการลงทุน
ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาการจัดการขยะชุมชนมายาวนาน และมีแนวโน้มที่
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามอัตราการเพิ่มของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค บริโภค ของประชาชน ซึ่งหนึ่งในวิธีก าจัดขยะคือการน าขยะไปผลิตเป็น
เช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) โดยเทคโนโลยี RDF ซึ่งสามารถน าไปเป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ขยะได้ โดยขยะนั้นเป็นหนึ่งในเช้ือเพลิงที่อยู่ในเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าตามแผน AEDP 2015 (Alternative 
Energy Development Plan 2015) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้
บริษัทฯ คาดหวังที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม จากขยะของชุมชนของประเทศ ที่ถ้าไม่มี
การจัดการที่ดีและเป็นระบบอาจส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน 
นอกจากนี้บริษัทฯ คาดหวังที่จะสามารถสร้างรายได้และผลประกอบการที่ดีจากการด าเนินธุรกิจพลังงานดังกล่าว 

หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงให้แก่บริษัทฯใน
ระยะยาว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะน าโครงการดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   

2) กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักในสร้างผลก าไรจากธุรกิจพลังงานให้กับบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มประเทศส าคัญคือ 1. กลุ่มประเทศที่บริษัทฯ มีการลงทุนแล้ว ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์  2. 
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา 3. กลุ่มประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 4. 
กลุ่มประเทศอื่นๆในเอเชีย ได้แก่ ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงหลายประเภท ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า
พลังงานน้ า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หากโครงการใด
มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะน าโครงการ
ดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

1) ด้านกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน  และอาจจะมีการขยายไปสู่การพัฒนา
โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่ซื้อที่ดิน  ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

2) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัทฯ มีการว่าจ้างเอเจนซี่ทางด้านการโฆษณาเป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการ
ก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะ
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กลุ่มลูกค้าต่างกันย่อมต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่การวิเคราะห์วิจัยตลาดก็ต้องมีการท าวิจัยทั้งใน
เรื่องของดีมานด์และซัพพลายที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งการวิจัยนี้จะช่วยท าให้รู้ว่าจะต้องท าการพัฒนา
สินค้าออกมาในรูปแบบไหน เพื่อให้ลูกค้ามีความต้องการ และสามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่าง
ดี 

3) ด้านกลยุทธ์การพัฒนาและบริหารเพื่อผลก าไรอย่างยั่งยืน  บริษัทฯมุ่งเน้นการด าเนินโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่
บริษัท ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ด้วยทีมที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพประกอบกันในด้านต่างๆ 
เพื่อที่จะพัฒนาโครงการทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่มต้ังแต่การพัฒนาที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง 
การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นต้น ให้โครงการมีรู ปแบบที่ตอบรับกับ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการอื่นๆในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เพื่อการ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพและม่ันคง สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ให้มี
ศักยภาพที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และบริษัทฯ ยังมองถึงโอกาส
ในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆในท าเลที่มีศักยภาพสูงโดยหวังที่จะพัฒนาและเพิ่มมูลค่าที่ดิน
เหล่านี้ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบริษัทยิ่งขึ้นไป  สิ่งส าคัญที่สุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือม่ัน
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน าให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาว 
ต่อไป 

อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในปี 2559 ท าให้เศรษฐกิจไทยรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวด้วยในด้านความเช่ือม่ันต่อผู้ซื้อและก าลังซื้อ ส่งผลให้เกิดการชะลอการตัดสินใจซื้อ ท าให้บริษัทฯ ชะลอ
การลงทุนในโครงการใหม่เพิ่มเติม แต่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
บริษัทฯ ได้มากที่สุด ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังผลประกอบการจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในระดับที่จะสามารถ
สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ในระดับท่ีเหมาะสม 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1) กลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีแนวคิดแตกต่าง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะท าให้ซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคช่ันที่ท าการพัฒนาได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความส าเร็จ โดยบริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนา  ระบบ
เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่มีรายละเอียด หรือรูปแบบ แตกต่างจากระบบเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคช่ันที่มีเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน าเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนลดการแข่งขัน
โดยตรงกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันรายอื่น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะซื้อและพัฒนา ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีของตนเอง หรือรวบรวมเทคโนโลยีของผู้อื่นเข้า
ด้วยกัน (System Integration) นอกจากนี้บริษัทฯยังท าการวิจัยความต้องการของตลาดเพื่อศึกษาแนวโน้มความนิยม
ของผู้ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และน าผลวิจัยมาเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานตลอดจนรูปแบบที่จะท าการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด  

2) กลยุทธ์การให้ความส าคัญกับคุณภาพของซอฟต์แวร์ บริษัทฯตระหนักดีว่าคุณภาพของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ัน
ด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งรวมถึงลักษณะการใช้งาน, ระบบความปลอดภัย, ระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล, ความ
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หลากหลายในวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้งาน, และรูปแบบภาพกราฟิกที่มีความสวยงาม
นั้น จะมีส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันที่บริษัทฯท าการพัฒนาได้รับความนิยม  ตลอดจนสามารถเพิ่ม
มูลค่าของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันของบริษัทฯได้ บริษัทฯจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันในทุกขั้นตอนการพัฒนา ต้ังแต่การวิจัยพัฒนารูปแบบ, การเขียนโปรแกรม, รวมทั้งการ
ตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

3) กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยทั่วไป โดยบริษัทฯมีการด าเนินงาน
หลากหลายแนวทางเพื่อบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันให้ลดลง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมี
ความเกี่ยวพันกับการบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันเป็นหลัก เนื่องจาก
ค่าจ้างแรงงานถือเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคช่ันโดยรวม 

4) กลยุทธ์การก าหนดช่องทางการจ าหน่ายที่ มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคช่ันที่บริษัทฯท าการพัฒนา กระจายไปสู่ผู้ใช้งานในตลาดต่างๆทั้งตลาดราชการในประเทศไทย, ตลาด
เอกชนในประเทศไทย, และตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทฯมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรทางค้าเพื่อช่วยด้านการตลาด 
มีศักยภาพในการกระจายสินค้าได้ท่ัวถึง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปลายทางในตลาดดังกล่าวเข้าถึงสินค้าของ
บริษัทฯได้มากขึ้น น ามาซึ่งโอกาสในการเพิ่มยอดจ าหน่ายและรายได้ของบริษัทฯ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าเกี่ยวกับนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสาระ
สนเทศ บริษัทฯได้เริ่มด าเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ในปี 2559 โดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ได้เริ่มจัดกลุ่มสินค้า 
ก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดให้มีทีมขายอย่างชัดเจน ส่งผลให้ในปี 2559 
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัดได้เริ่มแสดงยอดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

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

ภายหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทฯ มีประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน 
จดทะเบียน สรุปได้ดังนี้ 

ปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ านวนทั้งหมด 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้น า
หุ้นที่เหลือดังกล่าว จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน 
หรือผู้ลงทุนทีมี่ลักษณะเฉพาะได้ ทั้งนี้ ผลการเสนอขายปรากฎว่าบริษัทฯมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 78,258,754 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ขายหุ้นคงเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัดที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทที่ราคาหุ้นละ 1.00 บาท 
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ปี 2557 ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอ

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

 
 
 

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

ปีที่เกิดเหตุการณ์ การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อน ามาพัฒนา

และแบ่งขายเป็นแปลงที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยคาดว่าการซื้อที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อน ามาแบ่งขาย จะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัท
ฯในอนาคตได้  

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

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

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

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

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

ปี 2559 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
(Myanmar UPA Co., Ltd. : “MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า  

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

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

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

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

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

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จ านวน 11 บริษัท ใน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท 
และบริษัทร่วม จ านวน 2 บริษัท เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และ 1 บริษัทนั้นเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนจัดต้ังขึ้นในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม  2560 สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 

 
หมายเหตุ 
* APS เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) ซึ่งด าเนินการโรงงานผลิต

ไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าเงินลงทุน 22 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของ APS 
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รายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ APS ก่อนและหลังที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น 

ก่อน หลัง 

ชื่อ % ชื่อ % 
1. บริษัท ฟูลไซเคิล 5 จ ากัด 60 1. บริษัท ฟูลไซเคิล 5 จ ากัด 20 
2. บริษัท ฟูลไซเคิล 4 บี.วี. 35 2. บริษัท ฟูลไซเคิล 4 บี.วี. 5 
3. บริษัท การ์เบจกรีน จ ากัด 5 3. บริษัท การ์เบจกรีน จ ากัด 5 

  4. บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 30 
  5. บริษัทฯ  40 

รวม 100 รวม 100 
  

** SES2 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) ซึ่งด าเนินการ
โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ และจากพลังงานความร้อน ก าลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 26.10 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES2 

    รายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SES2 ก่อนและหลังที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น 

ก่อน หลัง 

ชื่อ % ชื่อ % 
1. ซินโนว่า แอดวานซ์  พาวเวอร์  ซิส

เท็มส์ ไทยแลนด์ บี.วี. 
49 1. บริษัท ฟูลไซเคิล 2 บี.วี. 19 

2. บริษัท การ์เบจกรีน จ ากัด 49 2. บริษัท การ์เบจกรีน จ ากัด 5 
3. นายณทัต พุ่มวิเศษ 2 3. บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 30 

  4. บริษัท ฟูลไซเคิล 3 จ ากัด 16 
  5. บริษัทฯ 30 

รวม 100 รวม 100 
      

***  หุ้นส่วนที่เหลือถือโดยบุคคล 4 ราย คือ นายรัชพล ศรีทอง นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ และนายอนุพงศ์  
วัศรากิจ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย ถือหุ้นรายละ 5,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งหมด 

**** ปัจจุบันได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว และอยู่ในระหว่างด าเนินการช าระบัญชีตามกฎหมาย 

***** APU เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 APU ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยวิธีการลดจ านวนหุ้นสามัญจ านวน 238,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจะ
ท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนใน APU ดังกล่าว มีเหตุผลเนื่องมาจาก ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นจ านวน
ร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ APU นั้น บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาในการด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกับ เอ็นเนอจี้ เซ็นทรัล ลิมิ
เต็ด (Energy Central Limited) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7 ใน APU ทั้งนี้เนื่องจาก เอ็นเนอจี้ เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central Limited) เป็น
บริษัทลูกของบริษัทออลเอเซีย แอเซท เคปิตอลจ ากัด ( All Asia Asset Capital Limited) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนซึ่งอยู่
ภายใต้กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน  
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1.4 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เม่ือ 10 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย คือ นายนาย
อุปกิต ปาจรียางกูร ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.037  ของหุ้นสามัญของบริษัทฯทั้งหมด และ BSI SA ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 16.042  ของ
หุ้นสามัญของบริษัทฯทั้งหมด โดยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร 

นายอุปกิต ปาจรียางกูรมีต าแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ APU และ MUPA โดยนายอุปกิต ปา
จรียางกูรเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ APU ก่อนที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นของ APU จากนายอุปกิต ปาจรียางกูร นอกจากนี้ นายอุปกิต ปาจรี
ยางกูรได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่ APU เพื่อใช้เป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ APU โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 APU มียอกเงินกู้คงค้างจากนายอุปกิต ปาจรียางกูร เป็นจ านวน 40.19 ล้านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) 

2. BSI SA 

กลุ่มบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ BSI SA  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

2.1 โครงสร้างรายได้  

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

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ ด าเนินการโดย 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกจิพลังงาน        
รายได้จากการขายไฟฟ้า APU*  99.87 47.38 25.71 22.43 - - 

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

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

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  26.60 12.62 0.01 0.01 0.03 0.22 
รายได้อื่น*** - 18.74 8.89 26.58 23.19 5.76 41.68 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - 3.33 2.91 1.29 9.33 
รวมรายได้  210.78 100.00 114.60 100.00 13.82 100.00 

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

 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 
ป ี2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท 

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

รวมรายได้อื่น 18.74 8.89 26.58 23.19 5.76 41.68 
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2.2 กลุ่มธุรกิจ 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

2.2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

            โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลังงานผ่าน APU ซึ่งเป็น

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

บก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

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

มิถุนายน 2557 

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region) ซึ่งรู้จักกันใน
ภาษาไทยภายใต้ช่ือ “เขตตะนาวศรี” มีที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ
ด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวง
ของรัฐทะนินทายี ได้แก่ ทวาย (Dawei) ซึ่งเป็นพื้นที่คาดว่าจะมีการด าเนินการพัฒนา
โครงการท่าเรือน้ าลึก และจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็น
พื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
สูงขึ้นมากในอนาคต  

ทั้งนี้  ตามสัญญาที่ เกี่ยวข้องนั้น APU ได้รับสิทธิในการติดต้ัง
โรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ให้กับ TRG โดย TRG จะ
รับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อเมกะวัตต์-ช่ัวโมง หรือเท่ากับ 14.1 ลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์ -
ช่ัวโมง (scf/kWh) หากใช้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเกินกว่าจ านวน
ดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน ส าหรับ
อัตราค่าไฟฟ้านั้น คิดที่ 0.057 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
APU ได้เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมือง
ใกล้เคียงมาต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558  
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รายละเอียดสัญญาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อไฟฟ้า  

คู่สัญญา TRG: ผู้เช่า 
APU: ผู้ให้เช่า 

วันท่ีท าสัญญา 26 มิถุนายน 2557 
วัตถุประสงค์ของสัญญา เพ่ือให้ผู้ให้เช่าได้รับสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW เพ่ือผลิตและจัดจ าหน่าย

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

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

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

- อัตราค่าไฟฟ้า 0.057 เหรียญสหรัฐฯตอ่กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
 APU 

- ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าติดตั้ง ค่าด าเนินงาน และค่าบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจัดหาที่พักและประกันสุขภาพให้แก่พนักงานของโรงไฟฟ้า 

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

ผลิตไฟฟ้าเพ่ิม ผู้ให้เช่าจะต้องด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ได้รับแจ้ง
จาก TRG 

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

หลังจากได้รับหนังสือค้ าประกันโดยธนาคารผู้ให้เช่า 
- ค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายจะถูกหักด้วยเงินมัดจ าก่อนจ่ายให้ผู้ให้เช่า 

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

ต้องแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน  

 นอกจากนี้ MUPA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เม่ือ

วันที่  17 มีนาคม 2559  ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ MEPE ใน วันที่  

28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีก าลังผลิต 200 เมกะวัตต์ ต้ังอยู่ที่

เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร์ 

(ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า 
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(ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) ทั้งนี้ เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้า

จะมีก าลังผลิตติดต้ังไม่น้อยกว่า 210 เมกะวัตต์ โดยจะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ MEPE ด้วยก าลังผลิต

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ตาม

พลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่ากับ 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-

ช่ัวโมง โดยโครงการดังกล่าวมีก าหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจาก

วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์  

 ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุก

ข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission 

Facilities) 

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

MUPA 

4. MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

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

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

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

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

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

แนวทางที่ตกลงในสัญญา 
- จัดเตรียมให้ Facility มีก าลังการผลิตที่มีความคงที่ (Dependable Contracted Capacity) 

ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 
-  โอนสิทธิใน Facility ให้แก่ MEPE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลักของ 
MEPE 

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

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

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

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

เง่ือนไขบังคับก่อนการมีผลใช้บังคับ
ของสัญญา (Conditions Precedent) 

- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
- MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือใช้ก่อสร้างสายส่ง

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

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

ส าเร็จลุล่วงแล้ว 
ทั้งนี้  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนการมีผลใช้บังคับของสัญญา
ดังกล่าวภายใน 24 เดือนหลังจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

วันท่ีสัญญามีผลใช้บังคับ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุข้างต้นเป็นผลส าเร็จครบทุกข้อ 
วันก าหนดเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 
(Scheduled Commercial 
Operation Date) 

ภายใน 45 เดือนนับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

วันเร่ิมต้นซื้อขายไฟฟ้า 
(Commercial Operation Date) 

วันที่โรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยสามารถผลิต
ไฟฟ้าและส่งไปยังระบบของ MEPE ได้ 

ระยะเวลาสัญญา 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) โดยคู่สัญญาสามารถตก
ลงขยายระยะเวลาออกไปได้ 

กฎหมายท่ีใช้บังคับ กฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

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

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

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

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

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

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

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

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายด้านการตลาด 

 ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้านพลังงานผ่าน APU โดยมีลูกค้าเพียงรายเดียว คือ TRG ซึ่งเป็นหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่นของเขตทะนินทายี ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้น ยังไม่สามารถเช่ือมต่อกับกริดหลักของ

ประเทศ (National Grid) ได้  ดังนั้น TRG จึงท าหน้าที่จัดหาผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าส่งให้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่

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

โดยที่ TRG เป็นผู้จัดให้มีการรับช าระค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า และน าส่งค่าไฟฟ้าตามสัญญาให้กับ APU 

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

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

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลการผลิตไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์ จากนั้นจึงส่งไฟฟ้าให้กับ Electricity Supply Enterprise 

(ESE) ซึ่งจะท าหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของประเทศต่อไป โดยที่กระทรวงที่รับผิดชอบจะจัดให้มีการรับช าระ

ค่าไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในขณะที่การน าส่งค่าไฟฟ้าตามสัญญาให้กับ MUPA นั้น จะด าเนินการโดย MEPE 

 อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2559 ได้มีการควบรวมกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า 

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

Energy หรือ “MOEE”) โดยกระทรวงใหม่จะประกอบหน่วยงานภายใต้สังกัด 10 หน่วยงาน ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างดังกล่าว MEPE ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ MUPA นั้นจะเปลี่ยนไปเป็น Electric Power Generation 
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Enterprise หรือ “EPGE” ส าหรับกรณีของ APU ซึ่งผู้ว่าจ้างคือ TRG ซึ่งเป็นหน่วยราชการท้องถิ่นนั้น จะไม่ได้รับผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว 

 
ที่มา: Ministry of Electricity and Energy 

 นอกจากนี้ การประสานงานต่างๆในสหภาพเมียนมาร์นั้น APU มีการท าสัญญากับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

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

มาร์ ซึ่งสัญญาดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อสัญญา สัญญาให้ค าปรึกษาและบริการ 
คู่สัญญา - APU (ผู้ว่าจ้าง) 

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

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

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

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  

   จากข้อมูลของ www.renewableenergy-asia.com ประเทศไทยอาศัยนโยบายเช่ือมโยงโครงข่ายไฟฟ้าใน
อาเซียนเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในอาเซียนให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย ท าให้เกิดความร่วมมือในการ

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

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

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

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

                มาตรการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในครัวเรื อน และใน
อุตสาหกรรมก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมการมองหาเทคโนโลยีลดการใช้พลังงาน จึงเป็นแนวทางที่ต้อง
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ศึกษาและน ามาใช้อย่างจริงจัง การด าเนินงานท านองนี้จะช่วยท าให้ประเทศไทยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ไทยปล่อย
ออกไปด้วย ท าให้นานาประเทศมองไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่สนใจต่อสภาวะแวดล้องของโลก (ที่มา : กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  

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

   

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานประเทศเมียนมาร์ 

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

การผลิตและก าลังการผลิต (Capacity and Generation)   

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

  ในด้านการผลิตไฟฟ้านั้น พบว่าการผลิตไฟฟ้าในสหภาพเมียนมาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เม่ือ
เปรียบเทียบปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างปี 2543/2544 ซึ่งมีจ านวน 5,100 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง กับปริมาณการผลิต

http://www.balanceenergythai.com/
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ไฟฟ้าในระหว่างปี 2556/2557 ซึ่งมีจ านวน 12,200 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง หากพิจารณาโดยเฉลี่ย อาจกล่าวได้ว่าปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์เพิ่มขึ้นปีละประมาณร้อยละ  6.4 ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาตาม
ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ท าการผลิตไฟฟ้า พบว่าสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ าคิดเป็นร้อยละ 72 ของความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าในประเทศพม่าในระหว่างปี 2556/2557 โดยส่วนที่เหลือนั้นมาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงจากแก๊สและถ่านหินคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 23 และร้อยละ 5 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าในประเทศพม่าในช่วงเวลาดังกล่าว  ตามล าดับ ทั้งนี้ 
สัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ าในปี 2556/2557 นั้นจัดว่าเพิ่มสูงขึ้นมากจากที่เคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 37 ในระหว่างปี 
2543/2544 

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด   

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

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

การจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้า 

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

  นอกจากนี้ สหภาพเมียนมาร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ทางเลือก เช่น ก๊าซชีวภาพ  พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยได้มีการติดต้ังระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ที่ก าลังการผลิต
ต่างๆ ได้แก่ 5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์ และ25 กิโลวัตต์ รวมทั้งสิ้น 185 แห่ง ทั่วประเทศ  และติดต้ังระบบแปรรูปก๊าซชีวมวล
จากเศษไม้ (Biomass) ที่ก าลังการผลิต 30 กิโลวัตต์ และ50 กิโลวัตต์ ในเขตชนบทของประเทศ รวมทั้งติดต้ังเพื่อการวิจัยของ
สถาบันอุดมศึกษา ส าหรับการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมนั้น ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น  

ระบบส่งไฟฟ้า 
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  ข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบันระบบส่งไฟฟ้าในสหภาพ
เมียนมาร์เป็นลักษณะผูกขาด โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งมาที่สายส่งของ MEPE ซึ่งจะถูกส่งไปให้บริษัทผู้จ าหน่าย
ไฟฟ้าคือ Yangon City Electricity Supply Board (YESB) และ Electric Supply Enterprise (ESE) ซึ่ง YESB จะขายไฟให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง และ ESE จะขายให้ผู้ใช้ไฟในเมืองอื่นๆต่อไป สายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีแรงดัน 230 kV 132 kV 
และ 66 kV ในปี พ.ศ. 2555 ความยาวสายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีความยาวรวมทั้งสิ้น 9,000 กิโลเมตร (ความยาว 10,057 
กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2556) (ที่มา: Ministry of Electric Power, Myanmar) 

  ตามข้อมูลจาก ADB ปัจจุบัน ADB ก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ จ านวน 420 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ส าหรับการก่อสร้างสายส่ง 230 kV ใหม่ 3 เส้นทางและสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่มเติมอีก 5 
สถานี ขนาดรวม 700 MVA ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ภายในปลายปี 2561 ส าหรับสายส่ง 230 kV และสถานีไฟฟ้าย่อย 
ที่จะสร้างใหม่นี้จะท าให้พื่นที่ในรัฐมอญและตะนาวศรี สามารถที่จะได้รับไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักของประเทศ อันจะ
น ามาซึ่งความสามารถในการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย  

แผนในอนาคต 

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

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย 

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

การผลิตพลังงานไฟฟ้า 

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

การใช้ไฟฟ้า  

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

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

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

ภาวะการแข่งขัน 

  โดยทั่วไปการจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนในสหภาพเมียนมาร์จะต้องผ่านการเจรจาตกลงระหว่างผู้ผลิต
ไฟฟ้ากับภาครัฐ โดยภาคเอกชนสามารถยื่นข้อเสนอไปยังภาครัฐได้โดยตรง ทั้งนี้ ข้อมูลจากรายงานของ VDB Loi ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้แสดงว่า ในปี 2559 รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์มี
การจัดซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนถึงอย่างน้อย 5 ราย ดังต่อไปนี้ 

 
ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ ปริมาณไฟฟ้า (MW) ที่ตั้งโครงการ ระบบผลิตไฟฟ้า 
Myingyan Sembcorp (Singapore)-80% 

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

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

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

สรุปได้ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

กรณีต่างๆ ดังนี้ 
 กรณีที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 3 ช่ัวโมง ถึง 3 วัน  AGGREKO จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้เช่า

ซึ่งคิดจากจ านวนวันที่ไม่สามารถให้บริการได้ x ค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้  AGGREKO 
 กรณีที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 3 วัน AGGREKO จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้เช่า ซึ่งคิดจาก 
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1.2 x จ านวนวันที่ไม่สามารถให้บริการได้ x ค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายให้ AGGREKO 
การสิ้นสุดของสัญญา - ผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าบริการได้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดสัญญา 

- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย 
- ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการกระท าที่ละเมิดสัญญาที่ตกลงกันไว้ และไม่มีการแก้ ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเตือนจากอีกฝ่าย 

นอกจากนี้ ในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของ APU นั้น วัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 89.05 และร้อยละ 81.99 ของค่ารับประกันการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าของ  APU ในปี 2558 และในช่วง 9 

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

ธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ให้เช่าใช้จะต้องไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง ซึ่ง

ปริมาณก๊าซดังกล่าวเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า โดยหาก APU ใช้ก๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด APU จะต้องรับภาระ

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

APU ไม่มีการใช้ก๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก าหนดดังกล่าว 

ในด้านก าลังการผลิตนั้น นับต้ังแต่เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะเม่ือ 17 มิถุนายน 2558 APU มีอัตราการใช้

ก าลังการผลิตเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของก าลังการผลิตทั้งหมด โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนั้น มีการบ ารุงรักษาอยู่

อย่างสม่ าเสมอ ตามตารางการบ ารุงรักษาซึ่งมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

APU มีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

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

การท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  

2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

2.3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2.3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทฯ และ DML โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อ

ขาย และในอนาคตอาจขยายสู่โครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมที่ซื้อที่ดิน  ซึ่งจะท าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

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

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

ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 1 แปลง ซึ่งมีเนื้อที่ 8,460 ตารางวา 

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

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

มาพัฒนาและแบ่งขายเป็นแปลงต่อไป ณ ปัจจุบัน การด าเนินการเพื่อพัฒนาที่ดินยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ได้

เริ่มเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ 

2. โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผู้ด าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง 5 ช้ัน จ านวน

ห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้โอนขายและรับรู้รายได้แล้ว จ านวน 17 ยูนิต รอ

โอน 2 ยูนิต และคงเหลือ 21 ยูนิต 

2.3.2 การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่มีก าลังซื้อสูง 

และมีความต้องการบ้านหลังที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทต้ังอยู่ โดยบริษัทฯและ DML มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ 

และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ DML ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี 

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

บริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ J&P เป็นบริษัทท่ีมีความรู้ความช านาญใน

การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นที่และสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของทีมขายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

ชื่อสัญญา สัญญาว่าจ้างตัวแทนบริหารงานขาย 
คู่สัญญา - DML : ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการ 

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

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

เรื่องเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิห้องชุด 
- ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าคอมมิชช่ันจากการขายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคิดเป็นร้อยละจากราคาขาย 

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

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

 
 
ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารจัดการอาคารชุดรวมทั้งทรัพย์ส่วนกลางของอาคาร The 
Pino Khaoyai ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมารายอื่นซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้รับจ้างและ /
หรือ ลูกจ้างในอาคารชุดของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระยะเวลาของสัญญา 20 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 

  การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังรออยู่ข้างหน้า อาทิ แนวโน้มต้นทุนการด าเนินธุรกิจที่ปรับตัว

สูงขึ้นในปี 2559 ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นในการด าเนินกลยุทธ์การตลาดที่

จะสามารถคงระดับราคาขายที่อยู่อาศัย หรือพยุงให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนธุรกิจ 

ได้แก่ ราคาที่ดิน ค่าจ้างแรงงาน (ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้าง ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับ

ขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงาน)  

 อย่างไรก็ดี การเร่งเปิดโครงการใหม่ๆกันอย่างมาก มีส่วนในการผลักดันราคาที่ดินและต้นทุนการประกอบธุรกิจ

ให้เร่งตัวขึ้น และผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะท าให้อ านาจการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง 

ขณะเดียวกัน สถาบันการเงิน มีความระมัดระวังในการอนุมัติสินเช่ือทั้งที่ให้แก่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ

ผู้บริโภค เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงสูงขึ้นจากเหตุการณ์ทางการเมือง ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ยังมีอีก

หลายประเด็นที่น่ากังวล ทั้งจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในบางพื้นที่ แ ละปัญหาหนี้ภาค

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

  ทั้งนี้ จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 มีแนวโน้มลดลงจาก ณ สิ้นปี 

2558 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐหนุนให้สถานการณ์การตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวในระยะสั้น รวมถึงผู้ประกอบการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างรอ

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

แม้จ านวนที่อยู่อาศัยรอขายมีแนวโน้มลดลง แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้ก าลังซื้อยังอ่อนแรง 

ประกอบกับมาตรการภาครัฐได้ดูดซับความต้องการจากตลาดซื้อที่อยู่อาศัยไปแล้วส่วนหนึ่ง น่าจะส่งผลให้ความสามารถใน

การระบายที่อยู่อาศัยรอขายในปี 2559 ใกล้เคียงกับในปี 2558 
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 จากรายงานแนวโน้มธุรกิจ (ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม) ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยเม่ือเดือนมกราคม 2560 ระบุว่าส าหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าใน

ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงล่าง ผู้ประกอบการประเมินว่าก าลังซื้อของลูกค้าระดับกลางถึงล่าง

ยังไม่เข้มแข็ง ท าให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังมีส่วนท าให้สถานะการเงินของลูกค้าในกลุ่มนี้ด้อยลง ขณะเดียวกัน

สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเช่ือ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับอัตราการปฏิเสธสินเช่ือเพิ่มขึ้น โดยบาง

รายเพิ่มสูงถึงร้อยละ 30 – 40 ของจ านวนลูกค้าขอสินเช่ือที่อยู่อาศัยทั้งหมด อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเห็นว่าตลาดบ้านเด่ียว

และคอนโดมิเนียม ระดับบนยังเติบโตได้ ทั้งนี้ การชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา ท าให้มีสต็อก

ส่วนเกินที่ค้างอยู่เป็นจ านวนมากทั้งคอนโดมิเนียมในเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ และในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ 

ขอนแก่น ภูเก็ต และ ชลบุรี 

 แม้ว่าผู้ประกอบการคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวเล็กน้อยจากการเปิดตัวโครงการใหม่หลัง

เลื่อนออกไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 กิจกรรมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น ยังไม่ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน

เพิ่มขึ้นชัดเจนนัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนน่าจะทรงตัวต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัว

ของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศยังเป็นลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้น อีกทั้งก าลังการผลิตในหลายธุรกิจยัง

เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เช่ือม่ันว่าการลงทุนในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่

ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจในระยะต่อไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเริ่ม

กลับมาประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ และมีการเปิดตัวโครงการใหม่หลังเลื่อนออกไป ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ

ปี 2559 อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเห็นว่าภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงโดยเฉพาะในตลาดกลางถึงล่าง ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ฉุดรั้ง

ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย จึงระมัดระวังในการท าธุรกิจเพิ่มขึ้น เน้นศึกษาเจาะลึกรายพื้นที่  ทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์

ก่อนจะพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และท าการตลาดมากขึ้น นอกจากนี้  ผู้ประกอบการรายใหญ่

หลายรายได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ หันมาท าตลาดระดับบนมากขึ้นจากเดิมที่เน้นลูกค้าตลาด

กลางถึงล่าง และขยายธุรกิจไปในกลุ่มโรงแรมและพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ในขณะที่ ผู้ประกอบการหลายราย

โดยเฉพาะในภูมิภาคมีแผนจะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วและลดความ

เสี่ยงในการทิ้งโอนเพราะลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยจริง รวมทั้งสร้างตามยอดจองมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิด

อุปทานส่วนเกิน ส าหรับภาคก่อสร้างในภูมิภาค ผู้รับเหมาและธุรกิจวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่นคาดว่าธุรกิจ  จะได้รับแรงส่ง

เพิ่มขึ้นจากการประมูลโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่มีต่อเนื่อง และกิจกรรมจากงบโครงการพัฒนาภูมิภาค  18 กลุ่ม

จังหวัด (โครงการพัฒนาภูมิภาค 18 กลุ่มจังหวัด วงเงิน 1 แสนล้านบาท) 

 

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ส าหรับแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายได้ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากก าลังซื้อที่

ลดลงจากภาระหนี้สินภาคครัวเรือน ประกอบกับ สถาบันการเงินระมัดระวังในการพิจารณาสินเช่ือ ส่งผลให้อัตราการ

ปฏิเสธสินเช่ือ (Rejection Rate) ยังคงอยู่ ในระดับสูง การจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างในกลุ่มผู้รับเหมาลดลงตามการก่อสร้าง

ภาคเอกชนและโครงการของภาครัฐ แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2560 โดยรวมลดลงเล็กน้อย โดยตลาดที่อยู่อาศัยบางส่วน

และการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างยังคงชะลอตัวจากก าลังซื้อและภาระหนี้สินภาคครัวเรือน 
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        จากรายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนธันวาคม ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ภาวะเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤศจิการยน 2559 ตามการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท า

ให้การใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น กอปรกับรายได้ภาคเกษตรและรายได้ภาคการท่องเที่ยวตลอดจนความ

เช่ือม่ันผู้บริโภคท่ีปรับตัวดีขึ้น ช่วยจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการลงทุนภาคเอกชนสัญญาณฟื้นตัวและ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลง ส าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี  

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

ตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.7 และขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม ตามภาคการ

ก่อสร้างเป็นส าคัญ สะท้อนจากพื่นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลขยายตัวจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ

จังหวัดหลักทั้งนครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี สอดคล้องกับยอดจ าหน่ายปูนซีเมนต์ที่ยังขยายตัว 

  รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในเขาใหญ่โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ คอลลิเออร์ส 

อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย ระบุว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่นั้น ในปี 2559 ที่ผ่านมาชะลอตัวอย่าง

มาก จากผลกระทบจากเรื่องการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ท่ีดินจากภาครัฐ เป็นผลให้ผู้ประกอบการชะงักการสร้างและผู้ซื้อ

ชะลอการซื้อเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นเอกสารสิทธิ์ปลอมหรืออยู่ในพื้นที่ของทางราชการ บ้านพักตากอากาศแนวราบแทบ

จะไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลย ส าหรับโครงการที่เปิดขายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตามแนวถนนเขาใหญ่ – วังน้ า

เขียว อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ และโครงการรถไฟความเร็วสูง ก็เช่ือว่าจะท า ให้ตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในเขาใหญ่จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง  

  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ 

  ภาพรวมเศรษฐกิจในภาคใต้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ในภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปี  2559 ยังซบเซาตามความ

ต้องการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงลดลง แม้จะจัดรายการส่งเสริมการขาย แต่ไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้

เท่าที่ควร โดยมีผู้เข้าชมโครงการเรื่อยๆ แต่ยังไม่ตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง-ล่าง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตัว และ ภาระหนี้สินครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการซื้อ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความ

ระมัดระวังในการพิจารณาสินเช่ือ โดยอัตราปฏิเสธการให้สินเช่ือเพิ่มขึ้นมากเกือบเท่าตัว รวมทั้งสต็อกเหลือขาย  ยังเกิน

ความต้องการ ส่งผลให้โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นเน้นสร้างตามยอดจอง โดยเฉพาะบ้านเด่ียว ส่วนอาคารชุด  ชะลอการ

ก่อสร้าง รวมทั้งชะลอซื้อที่ดิน อย่างไรก็ตาม โครงการอาคารพาณิชย์ที่มีท าเลติดถนนสายหลัก ราคาไม่สูงมากตลอดจน

อาคารชุดและบ้านแนวราบท่ีมีกลุ่มลูกค้าตลาดบน โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพแพทย์และธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่

มีศักยภาพ ยังมีความต้องการต่อเนื่อง แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มีทิศทางดี

ขึ้น ประกอบกับการท าการตลาดเชิงรุก รวมทั้งหากภาครัฐมีการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถช่วย

กระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ เนื่องจากลูกค้ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัย และคาดว่าภาคอสังหาริมทรัพย์จะกลับมา

ขยายตัวภายใน 3-5 ปี เนื่องจากครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น รวมทั้งค่าเช่าบ้านสูง ท าให้ลูกค้าหันมาซื้อ

บ้านแทนการเช่าบ้านมากขึ้น   
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  จากรายงานภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม 6 เดือนข้างหน้า ภาพรวม

ของภาวะอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ปรับตัวดีขึ้น จากก าลังซื้อที่ปรับตัวดีขึ้นจากยางพาราที่เพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ภาระหนี้สินและความเข้มงวดในการพิจารณาสินเช่ือของสถาบันการ เงิน ยังเป็นปัจจัยลบส าคัญที่ส่งผล

กระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภคและความเช่ือม่ันในการลงทุนของผู้ประกอบการ ท าให้ในไตรมาส 4 นี้ สัญญาณการฟื้น

ตัวของภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ก็ตาม แนวโน้มในอีก 6 เ ดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการภาค

อสังหาริมทรัพย์มีความเช่ือม่ันเพิ่มขึ้น ตามอัตราก าลังซื้อที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ประกอบกับผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับ

การวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ภาวะหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินและจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาดที่เกินความ

ต้องการ ภาวะการแข่งขันที่สูงและกฎหมายผังเมืองใหม่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการ  ในภาพรวม

จ านวนโครงการใหม่ลดลงส่งผลให้จ านวนคงเหลือในตลาดลดลงเช่นกัน แต่หากเทียบกับความต้องการซื้อ จ านวนที่อยู่

อาศัยในภาคใต้ยังเกินความต้องการ นอกจากนี้โครงการใหม่ที่เกิดขึ้นไม่มากประกอบกับข่าวการปรับอัตราภาษีที่ดินใหม่ 

โดยที่ดินว่างเปล่าจะมีอัตราภาษีสูงขึ้น ท าให้ผู้ประกบการชะลอการลงทุนในที่ดิน  

  ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเช่ือม่ันเพิ่มขึ้น ตามก าลังซื้อที่มี

แนวโน้มฟื้นตัว จากราคาสินค้าเกษตรส าคัญที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยางพาราและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะฝั่งอ่าว

ไทยและอันดามัน จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดีขึ้น ประกอบกับผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการ

วิเคราะห์ตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงเป็นโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ภาระหนี้สินครัวเรือน ความเข้มงวดในการให้สินเช่ือของสถาบันการเงินและจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาดที่เกินความ

ต้องการ ยังเป็นปัจจัยลบท่ีส าคัญต่อการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่สูง โดยเฉพาะด้าน

ราคา จะท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวเพื่อให้แข่งขันได้มากขึ้น รวมทั้งกฎหมายผังเมืองใหม่ที่ผู้ประกอบการมี

ความเห็นว่าหากเน้นพื่นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะท าให้พื่นที่ท่ีจะน ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง และ

ส่งผลให้ราคาที่ดินและที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้น  

ภาวะการแข่งขัน 

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

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

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

 2.3.2  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

     การจัดซื้อที่ดิน 

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

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

      การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

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

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

 2.3.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

  - ไม่มี - 

โครงการ เดอะ พีโน่ ฮิลล์  

เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2557 บริษัทได้เข้าท าสัญญา “จ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” กับบริษัท 
ฟิล์ม แอนด์ บรอดคาซท์ต้ิง อินเตอร์มีเดีย จ ากัด (“FBI”) โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

วันที่ลงนามในสัญญา วันที่ 2 มกราคม 2557 

คู่สัญญา บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และ 

FBI (ผู้รับจ้าง) 

ขอบเขตของสัญญา เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานขายและพัฒนาที่ดินโครงการ “เดอะ พีโน่ ฮิลล์” ส าหรับที่ดิน 5 แปลง เนื้อที่รวม 
135-2-73 ไร่ โดยมีขอบเขตงานหลัก เช่น การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการตลาดและการ
ขาย การรับเงินตามหนังสือจองซื้อที่ดินและเงินค่างวดตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากผู้จะซื้อ การท า
สัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในนามของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทน บริษัทฯ ตกลงให้ FBI หักเงินค่าจ้างบริการและพัฒนาที่ดินออกจากเงินค่าที่ดินทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะ
ได้รับเงินค่าที่ดินทั้งหมดที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นจ านวน 307,211,200 บาท เว้นแต่กรณีมีที่ดินเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ภายหลังการแบ่งแยกโฉนดเกินกว่าร้อยละ 5 ซึ่งคู่สัญญาจะท าข้อตกลงร่วมกันในส่วนของที่ดินที่เพ่ิมขึ้น
หรือลดลง 

FBI จะส่งมอบเงินค่าที่ดินทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้บริษัทฯ ภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือหาก
ไม่ทัน ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 

 ต่อมา ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ทบทวนสถานะการขายที่ดินของโครงการ เดอะ พีโน่ ฮิลล์ และในระหว่างปี 
2558 จนถึง 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจากับ FBI จึงได้มีการด าเนินการที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งขอยกเลิก “สัญญาจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน” 
กับ FBI  ต่อมาในวันที่ 1 กันยายน 2558 FBI ได้ท าหนังสือแจ้งความจ านงเพื่อขอซื้อที่ดินทั้งหมดจากบริษัทในราคา 180.00 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ และ FBI ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้ครบถ้วน จึงมีการด าเนินการ
เจรจาต่อมา จนกระทั่ง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 และวันที่ 14 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และ FBI ได้ลงนามในสัญญา 2 ฉบับ ดัง
มีรายละเอียดซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

สัญญาประนีประนอมยอมความ 

วันที่ลงนามในสัญญา 13 ธันวาคม 2559 
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คู่สัญญา บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) 
FBI (ผู้รับจ้าง) 

สรุปของสัญญา ยกเลิกสัญญาจ้างบริหาร 
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้ างบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิ น ฉบับลงวันที่  

2 มกราคม 2557 และเอกสารใด  ๆที่จัดท าขึ้นภายใต้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว 
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดินโครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ ทั้งหมดที่ผู้รับจ้างได้

จ่ายไปมีจ านวนทั้งสิ้น 25,034,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (“เงิน
ค่าพัฒนาที่ดิน”) และผู้รับจ้างรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ขายและรับช าระค่าที่ดินในโครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ 
จากผู้ซื้อที่ดิน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 21,651,355 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ
ห้าบาทถ้วน) (“เงินค่าที่ดิน”) และไม่ได้ส่งมอบเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ว่าจ้าง  

- นับแต่วันที่ท าสัญญาฉบับนี้ ผู้รับจ้างตกลงหยุด ระงับ และไม่ด าเนินการใดๆ ในฐานะผู้ขาย ตัวแทน
ของผู้ว่าจ้างหรือผู้บริหารงานขายที่ดินโครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ ของผู้ว่าจ้าง หรือกระท าการใดๆ ใน
ประการที่ท าให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบดังกล่าวอยู่ 

ข้อตกลงเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่และการซื้อขายที่ดิน 
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะลงนามในสัญญาแปลงหนี้ใหม่กับผู้ซื้อที่ดินทุกรายรวม 5 ฉบับ เพ่ือให้ผู้รับจ้าง

รับโอนสิทธิและหน้าที่ที่ผู้ว่าจ้างมีต่อผู้ซื้อที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการฯ รวมทั้งเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงที่ดินที่จะซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการฯ  

- ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงจะขายและผู้รับจ้างตกลงจะซื้อที่ดิน
จ านวน 1 (หนึ่ง) แปลง ในราคา 26,811,121.55 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  

การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการช าระเงิน 
- ผู้ว่าจ้างตกลงช าระเงินค่าพัฒนาที่ดิน (จ านวน 25,034,000 บาท) ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยหักหนี้เงินค่าที่ดิน 

(จ านวน 21,651,355 บาท) ซึ่งเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องช าระให้แก่ผู้ว่าจ้าง คงเหลือเงินที่ผู้ว่าจ้างต้องช าระ
ให้แก่ผู้รับจ้างจ านวน 3,382,645 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)  

- ผู้ว่าจ้างตกลงให้หักมูลค่าของเงินค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในโครงการฯ (จ านวน 
21,651,355 บาท) ซึ่งเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างได้รับโอนจากผู้ว่าจ้างตามสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ออกจากเงินค่า
ที่ดินที่จะซื้อขาย (จ านวน 26,811,121.55 บาท) ซึ่งเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องช าระให้แก่ผู้ว่าจ้าง  คงเหลือ
เงินค่าที่ดินที่จะซื้อขายที่ผู้รับจ้างต้องช าระให้แก่ผู้ว่าจ้างจ านวน  5,159,766.55 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์) 

- เมื่อด าเนินการตามความในข้อ 3.1 แล้ว ผู้ว่าจ้างตกลงจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะซื้อจะขาย
ให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างตกลงช าระเงินส่วนต่างระหว่างเงินที่ตนต้องช าระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ 3.1(
ข) กับเงินที่ตนจะได้รับช าระจากผู้ว่าจ้างตามข้อ 3.1(ก) เป็นจ านวน 1,777,121.55 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยย่ีสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) โดยช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค (Cashier’s 
Cheque) ของธนาคารพาณิชย์ที่เรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

- ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ค่าอากรแสตมป์และค่าภาษีอากร 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรืออาจมีขึ้นหรือที่มีการเรียกเก็บจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะซื้อ
ขายแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยผู้รับจ้างจะช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ถูกต้องครบถ้วนในวันโอนกรรมสิทธิ์ตามข้อ 3.2 
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สัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

วันที่ ลงนาม
ในสัญญา 

14 ธันวาคม 2559 

คู่สัญญา บริษัทฯ (ผู้จะขาย) 
FBI (ตัวแทนขาย) 
ลูกค้าที่จองซื้อที่ดิน (ผู้จะซื้อ) 

ส รุ ป ข อ ง
สัญญา 

- คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้ตัวแทนขายเป็นผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้จะขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
โครงการฯ จากผู้จะขาย โดยตัวแทนขายกับผู้จะซื้อตกลงปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
โครงการฯ ต่อไป  

- คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้ (ก) ผู้จะขายหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดใดๆ ที่มีต่อผู้จะซื้อ และผู้จะซื้อหลุดพ้นจากหน้าที่
และความรับผิดใดๆ ที่มีต่อผู้จะขายตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการฯทุกประการโดยผลของการแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญา
ฉบับนี้ และ (ข) สิทธิต่างๆ ที่ผู้จะขายและผู้จะซื้อมีต่อกันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการฯ ระงับและสิ้นสุดลงโดยผลของ
การแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญาฉบับนี้ 

- คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้เปลี่ยนส่ิงซึ่งเป็นสาระส าคัญแห่งหนี้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการฯ คือ ที่ดินที่จะซื้อจะขาย
กัน โดยให้แก้ไขรายการที่ดินที่จะซื้อจะขายเป็นรายละเอียดของที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่จะซื้อขาย ซึ่งมีจ านวนเนื้อที่
เท่ากันแทน โดยให้ตัวแทนขายและผู้จะซื้อร่วมกันจัดท าแผนผังที่ดินใหม่ตามสภาพและอาณาเขตของที่ดินที่เปลี่ยนไป  

- คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงให้ถือว่า เงินจ านวน 2,787,000 บาท ซึ่งผู้จะซื้อช าระให้แก่ผู้จะขายเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายที่ดิน
ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโครงการฯ ซึ่งแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญาฉบับนี้  โดยให้ถือว่าผู้จะขายได้ส่งมอบ และผู้จะซื้อได้ช าระ 
และตัวแทนขายได้รับช าระเงินจ านวนดังกล่าวไว้โดยชอบแล้ว 

- ตัวแทนขายและผู้จะซื้ออาจตกลงร่วมกันเพ่ือจัดท าและลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินฉบับแก้ไข หรือฉบับใหม่ก็ได้ การ
แก้ไขหรือจัดท าสัญญาฉบับใหม่ดังกล่าวให้รวมถึงการจัดท าแผนผังที่ดินใหม่ตามสภาพและอาณาเขตของที่ดินที่เปลี่ยนไปด้วย   

ทั้งนี้ ผลจากการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความและสัญญาแปลงหนี้ใหม่ตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ และคงเหลือที่ดินพร้อม
ขายอีกจ านวน 45,813 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 84.41 ของที่ดินแปลงดังกล่าว 

โครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่  

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 DML ได้ด าเนินการโอนห้องชุดกับลูกค้าแล้ว จ านวน 17 ยูนิต มูลค่าตาม
สัญญารวม 63.02 ล้านบาท อยู่ในระหว่างรอโอน จ านวน 2 ยูนิต มูลค่าตามสัญญารวม 7.29 ล้านบาท และคงเหลือห้องชุดรอ
การขายอีกจ านวน 21 ยูนิต มูลค่าตามสัญญารวม 103.28 ล้านบาท 

2.4  ธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2.4.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

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

 
2.4.1.1 ผลิตภัณฑ์ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมบน Platform Mozer 
 

INF ได้ด าเนินการจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  ส าหรับผลิตภัณฑ์ Mozer ไปแล้วใน 10 ประเทศ คุณสมบัติ
เบื้องต้นของ Platform Mozer มีดังต่อไปนี้ 

 
- Push to talk Platform หรือ ระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล เป็นระบบวิทยุสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีข้อจ ากัด

เรื่องระยะทาง โดยสามารถเช่ือมต่อกับระบบวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อกได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
เนื่องจากใช้ Data package น้อย เหมาะกับองค์กรที่มีหน่วยงานที่ต้องมีการสื่อสารภาคสนาม หรือ ต้องการใช้
เทคโนโลยีวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลทดแทนระบบวิทยุสื่อสารแบบอนาล็อก  

- สื่อสารข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง และไฟล์มัลติมีเดีย ในรูปแบบรหัสด้วยมาตรฐาน TLS SSL ที่มีความปลอดภัยสูง 
และมี Feature พิเศษส าหรับการส่งข้อความส าคัญที่ต้องการรักษาความลับ โดยสามารถตรวจสอบการ Capture 
หน้าจอที่เป็นความลับขององค์กร  

- ควบคุมผู้ใช้งานด้วยระบบการจัดการผู้ใช้งาน การจัดกลุ่ม และการก าหนดสิทธิ ตามโครงสร้างขององค์กร บริหาร
จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ ในรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรต้องการ เช่นรูปแบบภาพ เสียง พร้อมกับระบุพิกัด 
Location ของข้อมูล เป็นต้น 

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

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

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

- ระบบควบคุม Dispatcher ส าหรับศูนย์ควบคุมสั่งการการสื่อสารที่ต้องการประสิทธิภาพอย่างสูงในการสั่งงานและ
ประสานงานส าหรับหน่วยงานด้านความม่ันคง  

- สามารถปรับรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมตรงกับลักษณะการท างานขององค์กร ด้วย Platform ที่องค์กรมีอยู่แล้ว  
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2.4.2 การตลาดและการแข่งขัน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการท า การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

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

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

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

- Oracle ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลกโดย INF ได้เป็น Oracle Partner Network Company ID                      4-
441206151022 และที่ผ่านมา Oracle ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ Mozer ของ INF ร่วมกับฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ของ Oracle 
เองให้แก่ลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าของ Oracle ในกลุ่มประเทศ AEC และจะขยายไปในประเทศอื่นๆ ต่อไป 

กลุ่มตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของ INF 
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แผนการส่ือสารทางการตลาด 

1. Awareness: มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา การออกบู๊ทกิจกรรมและร่วมมือกับ Partner เช่น AIS, CAT 

Telecom ในส่วนของการน าเสนอการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

2. Interest: มีการจัดทมีประชาสัมพันธ์ในการน าเสนอสินค้าและเพิ่มจุดวางจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่ายที่มี

จุดขายหรือมีช่องทางการขายที่กระจายทั่วประเทศ  

3. Evaluation: มีการจัดทีมประชาสัมพันธ์ไปพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรมเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

4. Trial: ให้ลูกค้าสามารถทดลองการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

5. Adoption: มีการส ารวจความคิดเห็นของตลาด สรุปผลประจ าเดือนเพื่อท าการปรับปรุงบริการ มีการวางแผน

การตลาดระยะสั้นและระยะยาว 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

รายงาน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดท าโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เ ม่ือเดือนกันยายน 2559 (“รายงานจาก SIPA”) ได้อธิบายถึงแนวโน้มสถานการณ์

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในปี 2558 ดังนี้ 

ตามรายงานจาก SIPA พบว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทยมี

มูลค่าประมาณ 52,561 ล้านบาทในปี 2558 โดยเติบโตขึ้นจากปี 2557 เพียงร้อยละ 1.2  โดย SIPA คาดว่าจะมีมูลค่าการ

ผลิตภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 และ 2560 โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 4.4 และร้อยละ 4.3 

ตามล าดับ ทั้งนี้มูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ภายในประเทศสามารถแบ่งเป็น ตลาดซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปประมาณ 14,068 ล้าน
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บาทในปี 2558  ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.2 และร้อยละ 5.3 ในปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ และเป็นตลาด

บริการซอฟต์แวร์ ประมาณ 38,493 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตตราร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.9 ในปี 

2559 และ 2560 ตามล าดับ 

อย่างไรก็ดีประการส าคัญที่ท าให้ตลาดมูลค่าซอฟต์แวร์เติบโตน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการ

ชะลอตัวของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้กลุ่มที่มีการเติบโตทางธุรกิจในปี 2558 กลายเป็นบริษัทขนาด

กลางที่มีรายได้ระหว่าง 100-500 ล้านบาท ที่ไม่ได้อิงรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ไม่นับรวมกับการที่ตลาดก าลังอยู่

ในการปรับตัว ทั้งมุมของผู้ใช้ และผู้ผลิต รวมถึงแนวโน้มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่มา

เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม รวมถึงการเข้ามาของ SaaS และเวนเดอร์ต่างชาติที่ท าให้ราคาซอฟต์แวร์ลดลง แม้มีจ านวน

ผู้ใช้เพิ่มขึ้น 

สถานะการใช้ไอทีในประเทศไทย แบ่งเป็น จ านวนคนใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มจาก 27.6 ล้านคน เป็น 38 

ล้านคน ส่วนจ านวนผู้ใช้บรอดแบนด์จาก 5.4 ล้านราย เป็น 6.2 ล้านราย การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 126% คิดเป็น

จ านวนสมาร์ทโฟนราว 17.9 ล้านเครื่อง และมูลค่าตลาดการสื่อสารอยู่ที่ 535,989 ล้านบาท เติบโต 7.3% โดยแบ่งเป็น

ฮาร์ดแวร์ 309,405 ล้านบาท และบริการด้านสื่อสาร 255,734 ล้านบาท  

          ส่วนมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ 31,274 ล้านบาท คิดเป็น 1.1% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกในประเทศ และมี

มูลค่าการจองที่พัก และสายการบินออนไลน์ 135,538 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่จ านวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทั้งหมด 11.9 ล้านราย และโมบายแบงกิ้ง 10.4 ล้านราย นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจมูลค่าซอฟต์แวร์ 

และบริการซอฟต์แวร์ที่น าเข้า 32,944 ล้านบาท และมูลพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กรที่มีมูลค่า 14,903 ล้านบาท 

ส่วนจ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยี (Tech-Startup) พบว่ามีจ านวน 348 รายในประเทศไทย มีมูลค่าการ

ระดมทุนที่สามารถเปิดเผยได้ 1,188 ล้านบาท 

        จากรายงานจาก SIPA ในเดือนสิงหาคม ปี 2558 พบข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดซอฟต์แวร์  2 ประการ คือ ประการแรก ภาพรวมของการผลิตซอฟต์แวร์มีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อย ทั้ง

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป และบริการซอฟต์แวร์ โดยมี Software-enable Service หรือบริการที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ เป็น

ตัวแปรการเปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในอนาคต 

ประการที่สอง เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ ได้แก่  Cloud Technology และ SaaS (Software as a 

Service) ท าให้พฤติกรรมการบริโภคซอฟต์แวร์เปลี่ยน โดยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปสู่การใช้บริกา รซอฟต์แวร์บน

เทคโนโลยีคลาวด์แทนการติดต้ังซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น  ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้ 

ซอฟต์แวร์ โดยธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะส าหรับซอฟต์แวร์ส าหรับธุรกิจการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม ค้าปลีก 

ท่องเที่ยว และโรงแรม ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงการที่บริษัทขนาดกลางเริ่มมีความสนใจในซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่าน

เว็บ (Software as a Service- SAAS) ที่มากขึ้น และ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจที่ด าเนินผ่านระบบซอฟต์แวร์  จะท าให้มีการ
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บริโภค ซอฟต์แวร์  ในประเทศ ที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของตลาดบริการ

อินเตอร์เน็ต ตลาดโทรศัพท์มือถือ ตลาด Smart Phone และเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภาวะการแข่งขัน 

โดยทั่วไป ธุรกิจซอฟต์แวร์มีการแข่งขันกันในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี

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

คาดการณ์ว่า ในปี 2560 ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องการให้บริการบันเทิงออนไลน์และการให้บริการโซลูช่ันทางด้านไอที

อาจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการลงทุนในบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้

สายเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้จากธุรกิจอื่น และชดเชยรายได้จากการให้บริการเสียงที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าในปี 2560 

ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยน่าจะยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ในอัตราประมาณร้อยละ 3.6 – 5.5 โดย

ได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการสื่อสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มูลค่าตลาดด้านการให้บริการ

เสียงในปี 2560 นั้น คาดว่าจะหดตัวในอัตราประมาณร้อยละ 14.5 – 15.5  

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

ได้อ้างถึงผลการศึกษาของ TDRI และ SIPA ซึ่งระบุว่าปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย คือ การขาดบุคลากรที่

มีคุณภาพทุกแขนง หลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พนักงานรุ่นใหม่

นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขาดการสนับสนุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง การขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบริษัทท่ีต้ังอยู่นอกกรุงเทพมหานคร 

2.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบัน ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการของ INF จัดซื้อจากบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ ากัด ในปี 2558 คิดเป็น

จ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท โดยซอฟท์แวร์ดังกล่าวน ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับตามความต้องการและความ

เหมาะสมกับลูกค้า โดยทีมงานของ INF ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี  ส าหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการ

ให้บริการนั้น อาจจ าหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถสั่งซื้อจากผู้จัด

จ าหน่ายในต่างประเทศให้กับลูกค้าเป็นรายๆ ไป โดยในปัจจุบัน ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการนั้น มีอยู่

หลายราย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ 

นอกจากนี้ ในการพัฒนาตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ฝ่ายบริหารของ INF จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ

พัฒนาหรือจัดหาเทคโลโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาทิ แนวโน้มของตลาดซอฟต์แวร์ 

อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน ามาใช้ได้จริง ข้อบังคับทางด้านกฎหมาย

ต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ โดยเม่ือท าการศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อคณะกรรมการ

ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ในการพิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุน หรือในกรณีที่เกินอ านาจอนุมัติ จะต้อง

น าเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนด้วย 
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2.4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 INF มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ โครงการ มูลค่างาน 
มูลค่างานที่ยังไม่

ส่งมอบ 

% ของมูลค่างานที่

ยังไม่ส่งมอบ 
ก าหนดส่งมอบ 

1 ร ะ บ บ ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล

ออนไลน์ (ปอท.) 

10,980,000.00   4,392,000.00 40 เมษายน 2560 

2 ระบบสื่อสารผ่านอุปกรณ์

พกพา (ทอ.) 

  2,208,094.80   2,208,094.80 100 มีนาคม 2560 

 รวม 13,188,094.80  6,600,094.80   
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

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

 
1) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 

1.1) ความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตาม
โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

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

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

1.2) ความเสี่ยงจากการที่ MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ตามโครงการ
โรงไฟฟ้าเฟส 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

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

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

1.3) ความเสี่ยงจากการที่ MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

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

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

1.4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศสหภาพเมียนมาร์  

ในปัจจุบัน ประเทศสหภาพเมียนมาร์อยู่ในช่วงที่ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน มีการปรับ
โครงสร้างองค์กรภาครัฐหลายองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงาน
ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

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

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะด าเนินการอยู่ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งอาจมีจ านวนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของ MUPA อยู่ในจ านวนจ ากัด ในอนาคต MUPA จึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาด
แคลนบุคลากรเพื่อด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ได ้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ APU มีการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 ในประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ โดยบุคคลากรของบริษัทฯ ได้ร่วมด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 พร้อมกับบุคคลากรที่ผู้ให้เช่าเครื่องจักรส่งมา
ปฏิบัติงานภายใต้สัญญาเช่าเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าช่ัวคราวก าลังการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental Agreement 
for Generation of 20 MW of Installed Capacity) มาต้ังแต่ปี 2558 จึงมีบุคลากรบางส่วนที่มีความรู้ความช านาญในการ
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากประเทศ
ไทยเพิ่มเติม รวมทั้งสรรหาบุคลากรในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

1.6) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

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

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

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

1.7) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค 

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

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

1.8) ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 

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

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

2) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2.1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ 

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

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

2.2) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง 
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 ในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นั้น จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ในบางช่วงเวลาจ านวนแรงงานดังกล่าวในตลาดแรงงานอาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆนั้น ในบางช่วงเวลา ราคาวัสดุบางประเภทมีความผัน
ผวนด้านราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งการขาดแคลนแรงงาน และการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ  และบริษัทย่อยจึงมี
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 

 อย่างไรก็ดี เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เลิกบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว รวมทั้งในปัจจุบัน บริษัทฯไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

2.3) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง  โดยปัจจัยดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อและการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท
ฯส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจไม่มาก
นัก 

2.4) ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันด้านราคา 

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

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางจนถึงมีรายได้
สูง จึงคาดว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะได้รับผลกระทบจากภาวะการแข่งขันด้านราคาดังกล่าวไม่มากนัก 

2.5) ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน 

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

2.6) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ 

เนื่องจากลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ มักซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเช่ือ ดังนั้น หากธนาคาร
พาณิชย์ไม่มีนโยบายในการขยายการปล่อยสินเช่ือในด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 
แลจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง   

อย่างไรก็ดีบริษัทฯเช่ือม่ันว่า นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทฯ จะสามารถท าให้ยอดขายจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ด าเนินตามเป้าหมาย  

3) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3.1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และการขาดแคลนบุคคลากร  

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

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดมีการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากร
ดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต รวมถึงได้มีการฝึกฝนและอบรมบุคลากรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับใหม่เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ส าคัญของบริษัทฯ 

3.2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ย่อยของบริษัท เน้นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เหมาะกับ
การใช้งานของลูกค้า (Mobile Solutions) โดยการพัฒนาแอพลิเคช่ันบางส่วนต้องอาศัยเทคโนโลยีซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อยของบริษัทมีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถ
เตรียมการให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.3) ความเสี่ยงจากการสร้างความยอมรับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค 

เนื่องจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ย่อยของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ค่อนข้างใหม่ แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงอาจที่จะยังไม่รู้จักหรือยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ย่อยของบริษัทอย่างดีพอ 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ย่อยของบริษัทมีการให้พนักงานขายติดต่อไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อให้สามารถ
แนะน ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการขายผ่านผู้



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                     หน้า 54 

 
 

ให้บริการรายใหญ่ในตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง จึงเช่ือว่าบริษัทฯ ย่อยของบริษัทจะมีความเสี่ยงจาก
การสร้างยอมรับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคไม่มากนัก 

 

4) ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย 

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

 นอกจากนี้ส าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ 

ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน , 
ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ  รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพควบคู่ไป
ด้วยอยู่เสมอเพื่อให้บริษัทฯสามารถลงทุนและด าเนินงานโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด  

5) ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด 

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

6) ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาอันใกล้ 

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการด าเนินการตามกลยุทธ์ในปัจจุบัน จะมีผลให้บริษัทสามารถเริ่มมีก าไรสุทธิ จนสามารถลด
การขาดทุนสะสมได้หมดโดยเร็ว ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไป 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธ ิ

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

1.  โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์     
ที่ดิน จ านวน 4 โฉนด ที่ต าบลปากช่อง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
รวมเนื้อที่ 114-2-13 ไร่ หรือ  
45,813 ตารางวา 

บริษัทเป็นเจ้าของ 107.48 ราคาประเมินในเดือน 
กันยายน 2559 เนื้อที่ 

135-2-73 ไร่ หรือ 54,273 
ตารางวา (ก่อนจ าหน่าย
บางส่วน) : 147.87 ล้าน

บาท 

ไม่มีภาระผูกพัน 

2.  โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่     
ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ช้ัน จ านวน 1 
อาคาร และส่วนพัฒนาอื่นๆ ที่ต าบลหมูสี 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เป็นเจ้าของ 
 

 
ไม่ได้ท าการประเมินเมื่อ
โครงการเสร็จ 100% 

 

ไม่มีภาระผูกพัน 

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

3.33 

   - ต้นทุนการพัฒนา (ต้นทุนค่าก่อสร้างอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคโครงการ) คงเหลือ
จากการรับรู้ต้นทุนขายอาคารชุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559  

69.53 

3.  โครงการพัฒนาท่ีดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา    
ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) 
ที่ตั้งติดถนนสายบ้านต้นแซะ-บ้านไร่ด่าน (พง.
3006) ต าบล โคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด
พังงา เนื่อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตาราง
วา) 

บริษัทเป็นเจ้าของ 328.56 (สุทธิจาก 
ค่าเผื่อการปรับปรงุ 
มูลค่าที่ดิน จ านวน  

4.01 ล้านบาท) 
 

ราคาประเมินเดือน
กันยายน 2559: 340.99 
ล้านบาท และราคา
ประเมินจากผู้ประเมิน
จ านวน 3 ราย  
ในเดือน กุมภาพันธ์ 
2558:  จ านวน 363.70 
ล้านบาท 

ไม่มีภาระผูกพัน 

หมายเหตุ:  ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรบัรู้ภายใต้ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบการเงิน 

 
 



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                     หน้า 56 

 
 

ธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธ ิ
งบการเงินรวม (ล้าน

บาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

1.ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 1 ยูนิต ตั้งอยู่ห้องชุด
เลขที่ 93/352 ช้ัน 8 อาคารชุด ดิ เอ็มโพริโอ 
เพลส ซ. สุขุมวิท 24 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

บริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด (บริษัทย่อย) 
เป็นเจ้าของ 

11.36 ราคาประเมินจากผู้
ประเมินจ านวน 2 ราย ใน
เดือน กรกฎาคม และ 
สิงหาคม 2558: 18.18 
ล้านบาทและ 19.09 ล้าน
บาท  

ไม่มีภาระผูกพัน 

หมายเหตุ:  ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรบัรู้ภายใต้ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ในงบการเงิน 

 
ในปี 2558 บริษัทย่อยจัดประเภทห้องชุดพักอาศัย ดังกล่าว ซึ่งเดิมบริษัทย่อยใช้เป็นอาคารส านักงานของกลุ่มบริษัท 

แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นอาคารส านักงานแล้ว ฝ่ายบริหารจึงโอนจัดประเภทห้องชุดพักอาศัยนี้ไปเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนโดยใช้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นราคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ซึ่งในปี 
2557 บริษัทย่อยรับรู้ภายใต้ อาคารและอุปกรณ์) 

 

รูปแบบลิขสิทธิ์  ชื่อเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธ ิ

งบการเงินรวม 
 (ล้านบาท) 

เลขทะเบียน/ประเทศท่ี
จดทะเบียน 

ภาระผูกพัน 

2.ลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสือ่สารผ่าน
แอพพลิเคชั่น Whereteam Whereteamtalk 
(ภายหลังเปลี่ยนเป็นช่ือ โปรแกรมระบบสื่อสาร
ผ่านแอพพลิเคชั่น Mozer) 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เป็นเจ้าของ 

50.13 เลขที่ ว.1 4932 จด
ทะเบียนทีป่ระเทศไทย 

ไม่มีภาระผูกพัน 

หมายเหตุ:  ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรบัรู้ภายใต้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ในงบการเงิน 

โปรแกรมระบบสื่อสารผ่านแอพพลิเคช่ัน Mozer จัดเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้วที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ จะรับรู้
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ ซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยซึ่งสามารถใช้งานได้ไม่จ ากัดอายุการ
ใช้งาน แต่มีอายุการให้ประโยชน์ทางบัญชีที่ทราบได้แน่นอนและวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม การตัดจ าหน่าย
ค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี  
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ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ  
งบการเงินรวม(ล้าน

บาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ – งานระหว่างก่อสร้างและ
โรงไฟฟ้า 20 MW ตั้งอยู่รัฐทนินทยี สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาเพ่ือผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าขนาด 6-20 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 2 
ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (17 
มิถุนายน 2558)  

งานระหว่างก่อสร้าง
และโรงไฟฟ้า 20 
MW รับรู้ภายใต้
บริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด (บริษัท
ย่อย) เป็นสินทรัพย์ที่
สร้างอยู่บนที่ดินที่
ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของ
บริษัทย่อย ซึ่ง
สถานที่ส าหรับ
ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าของบริษัท
ย่อยนี้ เป็นของ
รัฐบาลสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

171.69 (สทุธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า จ านวน 
4.14 ล้านบาท)  

- ไม่มีภาระผูกพัน 

หมายเหตุ:  ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรบัรู้ภายใต้ อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงิน 

 
ปัจจุบันกลุ่มกิจการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่ได้รับ

จากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการเริ่ม
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัต ต์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
และท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ต่อไป  

ในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยหนึ่ง ณ 
สิ้นปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าอิสระท าการประเมินพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นกลุ่มกิจการพิจารณากลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าและงาน
ระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้านบาท โดยรับรู้ในต้นทุนการให้บริการและการขายในก าไรหรือขาดทุน  

จากการที่อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส สามารถใช้ได้กับโรงไฟฟ้า
ขนาด 200 เมกะวัตต์ ผู้บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้
สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับโดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป  
5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นคู่ความ
หรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดค่าเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบด้านลบต่อ
สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีนัยส 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 : PricewaterhouseCoopers 

 15th Floor City Tower 179/74-80 South Sathorn Road  

 Bangkok, Bangkok  

โทรศัพท์    :   02-344-1000 

โทรสาร :   02-286-5050 
 
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 2559  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 3,335,000,000 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท   

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

7.2  ผู้ถือหุ้น 

       รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้ 

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกูร 1,670,000,000  25.04 
2. EFG BANK AG 1,070,000,000 16.04 
3. นายสมศักดิ์  รังสิวัฒนศักดิ์     253,000,000 3.79 
4. Good Resources Holdings Limited      250,000,000 3.75 
5. น.ส. วราภรณ์  พนัธุ์วงศ์กล่อม  226,267,900 3.39 
6. นายยรรยง  พันธุ์วงศ์กล่อม 181,808,400 2.73 
7. น.ส. ปัณฑรีย์  เลาวกุล 113,190,000 1.70 
8. นายวเิชียร  เอื้อสงวนกุล 100,000,000 1.50 
9. นายธนพล  คล่องประมง 82,935,000 1.24 
10. นายธนิศร  คล่องประมง 71,300,000 1.07 
          ยอดรวม 4,018,501,300 60.25 

 
 

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 มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 
1 หุ้น(ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น(โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 
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บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER–W1 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ 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  ทั้งนี้
บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย(หรือวันครบก าหนดอายุ) และตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือเป็นการ
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อการก าหนดสิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1  

ในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของนายทะเบียน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือวันหยุดท าการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันท าการก่อน
หน้านั้น 
 7.3.5  วันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
           - ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันท าการ ในระยะเวลาแจ้งความ
จ านงซึ่งไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 จะต้องส่งใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิมายังบริษัท
ภายในเวลา 15.00 น. ของวันท าการสุดท้ายของระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย 
หากผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องติดต่อบริษัทฯ ในช่วงเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันท าการ(ยกเว้นวัน
เสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ในช่วงระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย  

บริษัทฯ จะแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ระยะเวลาแจ้งความจ านงใน 
การใช้สิทธิครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายและ/หรืออัตราการใช้สิทธิอย่างน้อย 14 วันท าการก่อนวันแรกของระยะเวลา
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในระบบเผยแพร่ข้อมูล (ระบบ SET PORTAL) ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ 
จะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้กับผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ CYBER-W1 ตามรายช่ือที่ปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 

   7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย 
ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1) คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน ได้แก ่

รายช่ือกรรมการบริษัท ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการ 
16 16 

นายชุมพร  พลรักษ์ * กรรมการอิสระ 14 14 
นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต* กรรมการอิสระ 7 7 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการ 16 14 
ดร.สมพรต  สาระโกเศศ  กรรมการ 16 16 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 16 14 
นายสมศักดิ์  รัตนผล* กรรมการ 15 15 

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

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

 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  
รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 

  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายชุมพร  พลรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 12 12 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 14 9 
นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต* กรรมการตรวจสอบ 10 10 
 หมายเหตุ : เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีและการเงิน  
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3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท  ประกอบด้วย 4 ท่าน  ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

รายช่ือกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการ 

การเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล    ประธานกรรมการ 6 6 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร    กรรมการ 6 6 
นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์    กรรมการ 6 6 
นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการ 6 5 
 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  ประกอบด้วย 3 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
รายช่ือกรรมการบริหารความเสี่ยง ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม 

คณะกรรมการ 
การเข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ 
นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์    ประธานกรรมการ 1 1 
นายสมพรต  สาระโกเศศ กรรมการ 1 1 
นายสมศักดิ์  รัตนผล กรรมการ 1 1 

 
 

8.2 ผู้บริหาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
3. นายสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
4. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นางกฤตนันท์  สังข์ทอง ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ-จัดซื้อ 
6. น.ส. ฑิตฐิตา  สระทองพูน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  
7. น.ส. สุกัญญา  สวัสดี ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
    คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1  
                      หนา้ที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

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

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

การประชุม 
6. ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี 

6.1 ทะเบียนกรรมการ 
6.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บริษัท 
6.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น  

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรอืผู้บริหาร 
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามระเบียบและข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
      1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจ าปี 2559 มีดังนี้ 
 

รายช่ือกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  
  - ประธานกรรมการบริษัท 
  - ประธานกรรมการสรรหาฯ 
  - กรรมการตรวจสอบ 

320,000 135,000 120,000 - 

นายชุมพร  พลรักษ์  
  -  กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

210,000 235,000 - - 
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รายช่ือกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรมการ 

บริษัท 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต 

  -  กรรมการอิสระ 

  -  กรรมการตรวจสอบ 

105,000 105,000 - - 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  
  -  กรรมการบริษัท 
  -  กรรมการสรรหาฯ 

210,000 - 90,000 - 

ดร.สมพรต  สาระโกเศศ  
  -  กรรมการบริษัท 

  -  กรรมการสรรหาฯ 

  -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

135,000 80,000* 75,000 - 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์   
  -  กรรมการบริษัท  

120,000 - - - 

นายสมศักดิ์  รัตนผล 

  -  กรรมการบริษัท 

  -  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

225,000 75,000 - 15,000 

นายวันชัย  อ่ าพึ่งอาตม์ 

  -  ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

  -  กรรมการสรรหาฯ 

- - 75,000 - 

หมายเหตุ : 
* -  นายสมพรต  สาระโกเศศ    ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559    

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2559  บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจ านวน  7  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  16,689,951  บาท 

 

2.  ค่าตอบแทนอื่น(ถ้ามี) 
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

  - ไม่มี – 
 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 

-   เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท าหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนของพนักงาน 
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 8.5  บุคลากร   
 8.5.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   พนักงานบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 10  คน ประกอบด้วย พนักงานฝ่าย

บัญชีและการเงิน  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนตามอัตราของกรมแรงงานและบริษัทจัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานตาม
พระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบในกรณีที่
พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ  ไม่สามารถท างานได้ ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ท างานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 1  ปี 
นอกจากนี้บริษัทได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซึ่งพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจากการ
ท างานหรือทุพพลภาพจากส านักงานกองทุนเงินทดแทน  

 ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพและอื่นๆ ในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  รวมเป็นเงิน 4,604,667.75  บาท 
  8.5.2  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

    - ไม่มี - 
8.5.3  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มี – 
8.5.4  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

  บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับช้ันให้มีความรู้  ความ
ช านาญและความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท 
โดยแบ่งการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ในการ
เป็นผู้น าขององค์กร 

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน การ
สร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการท างาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3. ระดับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท 

 

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 าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน และยังท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้  
 

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

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

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น

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

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดง
สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัท 

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

(6) บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการนับผลการลงคะแนน 

(7) บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

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

(9) บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลด้วย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญหาย 
หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า 
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หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  
บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

ถือหุ้นรายย่อย  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งจะจัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน  

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

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

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

พิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ  

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

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

พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้  
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ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดีและ
การเจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเช่ือถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
 

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กร
ต่อไป อีกทั้งยังได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้า
ด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้
จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้ ม่ันใจว่า
ได้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตาม
สัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือ
การให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
บริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นส าคัญ รวมทั้ง การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุน
และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคม
และ
ส่วนรวม 

: บริษัทใส่ใจและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

 
นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด  แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง

กฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้
เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข  (หาก
มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถู กต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 

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

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

(3) บริษัทให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัด
ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท า
หน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

(5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ  
(6) บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร

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

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย  3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค าสั่ง
ใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายภาพรวม และการก ากับดูแลจากการบริหารงานประจ า โดยกรรมการอิสระจะได้รับการ
เลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเรื่อง
ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 
2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

(1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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(2) หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  

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

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี

เหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้า
ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 

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

(4) การควบคุมภายใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 

(5) การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 
(6) รายงานของคณะกรรมการ 

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

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ
รายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 
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ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

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

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็น
ต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้
บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและ
พนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้
มีความรู้ความสามารถในการท างานมากขึ้นและให้สามารถท างานแทนกันได้ 
 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ได้กับบริษัท 

โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 4 ชุด ดังนี้ 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

   นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้ 
 



                                                                                                                                บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                   หน้า 74 

 

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

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และติดตามให้
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

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

6) พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้อง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อยชุด
อื่นใด พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

10)  พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

11) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และให้
กรรมการที่ต้ังใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
13) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ  

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

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

 

 

 



                                                                                                                                บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                   หน้า 75 

 

9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559  ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

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

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ัง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

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

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

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

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

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตามขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

8. คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซึ่งความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
บริษัท 

9. สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

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

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

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็นหลักประกันหนี้สิน   รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
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ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

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

ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

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

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินงานของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยในล าดับเดียวกัน 
ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง(ฌ) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได ้

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

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

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  
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9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปนี้ 

       ด้านการสรรหา 
1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
2)   ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

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

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

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

เจ้าหน้าที่บริหาร  ผู้มีอ านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7)   ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

8)   จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการประเมินต่อต่อคณะกรรมการบริษัท 

9)   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยตนเอง เป็น
ประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท   

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

2)   เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3)   เปิดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบ บต่างๆ โดย 
 เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

             ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปนี้ 

1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้ นและส่งผลกระทบต่อบริษัท
(Identification of Risk) รวมทั้งก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอก
และภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้ 

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

การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท 
3)   ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตาม  สถานการณ์

ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4)   ก ากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

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

9.2.5  คณะกรรมการบริหาร 
  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ 

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

 

      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 และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาด

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

5) มีอ านาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

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

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

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
หมายเหตุ      1.  การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระท าได้ หากประธาน 

          เจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท 
     2.  ในการใช้อ านาจใดๆ หากมีข้อสงสัยหรือมีความไม่ชัดเจนใดๆ ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท 
          พิจารณา 

9.3  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด     

 การสรรหากรรมการบริษัท 

     การคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง 

 ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบขึ้น ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมี
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จ านวนต่ ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ังให้ครบจ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน
นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 คน 

 การสรรหาและการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุด 

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท 
คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร ประสบการณ์ที่เ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
9.4  การก ากับดูแลการด าเนนิงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุ รกิจ
ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง และผลการด าเนินงานของบริษัท  

นอกจากนี้ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของ
บริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง 
หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท 
บริษัทจึงก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ 
นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงก ากับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ  

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

ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน าความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้ 

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางที่จะเพิ่มเติมนโยบายที่เกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้าม
กรรมการและผู้บริหารซื้อขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวให้แล้วเสร็จไดภ้ายในปี 2559 
  9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทและ
บริษัทย่อย  

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

งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 
2,325,000   

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
 

ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

2,000,000   

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

   500,000.00 

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

  500,000.00 

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

    200,000.00 

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

    200,000.00 

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

75,000 

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

75,000 

บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ย่ี จ ากัด ค่าสอบบัญชีส าหรับปีและค่าสอบทาน 
งบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2559 

75,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 6,400,000.00 
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(2) ค่าบริการอื่น   
       -ไม่มี- 
 

 

 9.7  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 บริษัทมีนโยบายน าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเช่ือม่ันขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่ง
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
 

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

ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่
กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

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

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

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
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3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคลที่ให้
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

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

5. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มี
ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

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

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

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการ
อ าพรางการติดสินบน 

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 
ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ คว ามสามารถศักยภาพของบุคลากร 
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

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

5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

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

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระท าที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าและยึดม่ันในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
ของบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัทยึดม่ันในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่
ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ  

2. บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งม่ันที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่
กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความ
ม่ันใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท 
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3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและควบคุม
ให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้ง
กระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้น
การบริจาค การสนับสนุนการศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าด าเนิน
ธุรกิจตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ในปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 
กันยายน 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (MUPA) บริษัทย่อยได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ที่เกิดใน
ฤดูมรสุมในพื้นที่ของเขตอิรวดี ซึ่งเป็นอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่ท าให้ประชาชนหลายพันคนต้องไร้ที่
อยู่อาศัย และพื้นที่เพาะปลูกจมอยู่ใต้น้ า โดยทาง MUPA ได้บริจาคเงิน หนึ่งล้านบาท โดยมอบเงินบริจาคผ่าน  Chief 
Minister of Taninthayi regional goverment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ท าการซักถามข้อมูลทั้งในระดับบริหาร และ ปฎิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้ าที่ อ านาจการ
ด าเนินการของผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน   
    บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกันซึ่งการประเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฎิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย 

 การควบคุมภายในองค์กร  
 การบริหารความเสีย่ง 



                                                                                                                                บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                   หน้า 87 

 

 การควบคุมการปฎิบัติงาน 

 ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล 

 ระบบติดตาม 

 

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

 ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทั้งจ่ายเงินสดและเช็ค 

 ตรวจสอบสินทรัพย์ประจ า 

 ตรวจสอบประกันภัย 

 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้ง 

 ตรวจสอบเงินเดือนค่าจ้างแรงงาน 

 Bank Reconciliation 

 ตรวจสอบภายในเกี่ยวโยงกัน 

 ตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตามความคืบหน้าของคดีความต่างๆที่มีอยู่ 

 ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

 ดู ภ.ง.ด 50 ดูรายการบวกกลับ อันเป็นรายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามรัษฎากร 

        จากผลการพิจารณาคณะกรรมการพบว่าเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯให้ความส าคัญต่อการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขั้นการอนุมัติ
รายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดท ารายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเช่ือถือ 

      การก ากับดูแลการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น  
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12.  รายการระหว่างกัน 
12.1  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

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

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

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

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

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

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

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายได้ดอกเบี้ย     

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ปรับใหม่ 
พ.ศ. 2558 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
ดอกเบี้ยจ่าย     

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

     
การซื้อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - 6,347 - - 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 304 306 - - 

    ผู้ถือหุ้น 720 920 - - 

 1,024 1,226 - - 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

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

 - - - - 

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

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

   ผู้ถือหุ้น 6,385 1,038 - - 

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

   บริษัทย่อย - - - 12,138 

     
เจ้าหนี้ค่าหุ้น     
   บริษัทย่อย - - - 750 

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

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

     
เจ้าหนี้อื่น     
   บริษัทย่อย - - 102 1,299 

   ผู้ถือหุ้น - 370 - - 

 - 370 102 1,299 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 8,310 6,666 - - 

     
ประมาณการต้นทุนค้างจ่าย     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง - 5,208 - - 

     
เงินประกันผลงานค้างจ่าย     

   บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 500 - - - 

     
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า     

   ผู้ถือหุ้น - 6,295 - 6,295 
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ง)  เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินกู้ยืมระยะสั้น     

   ผู้ถือหุ้น - 521 - - 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และ
ไม่มีดอกเบี้ย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินกู้ยืมระยะยาว     

   ผู้ถือหุ้น 40,189 60,106 - - 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 60,106 
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (20,000) 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 83 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 40,189 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวมีก าหนดช าระคืนต้ังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 3.00 ถึง 4.28 ต่อปี เงินกู้ยืมปลอดภาระค้ าประกัน 
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จ) เงินให้กู้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
เงินให้กู้ระยะสั้น     

   บริษัทย่อย - - 68,209 8,000 

 
เงินให้กู้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.28 ถึง 7.40 ต่อปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

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

 - - 255,000 251,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 251,000 
เงินกู้เพิ่มระหว่างปี 12,000 

เงินกู้จ่ายคืนระหว่างป ี (8,000) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 255,000 

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

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

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

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

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

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

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

 
ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558  
 พันบาท 

  
เงินสด 140,187 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  140,187 

  
มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อส าหรับสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา  
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ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 59,439 

  
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ 59,439 
  
ค่าความนิยม 80,748 

  
รวม 140,187 

 
2.      สัญญาซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ระหว่างบริษัทฯ และนายอุปกิต ปาจรี

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

  
เงินสด 232,500 
สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข(บันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้น) 72,413 

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

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

  
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้สุทธิ 158,297 
  
ค่าความนิยม 146,616 

  
รวม 304,913 

 
12.2  นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้ งข้ อบั งคับ  ประกาศ และค าสั่ งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2557 ตรวจสอบโดย นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4563 จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  
 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8622 จากบริษัท เอส พี  ออดิท จ ากัด  แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขและมีข้อสังเกตต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  
 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด)  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2559 % 31 ธ.ค. 2558  % 31 ธ.ค. 2557  % 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  

สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 115.81   3.64   465.23   14.17  2,251.53  86.46 

เงินลงทุนระยะส้ัน 2,142.38   67.40   1,890.87   57.61  1.30 0.05 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 50.46  1.59   114.08   3.48  32.09 1.23 

มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ                   -    -     3.02   0.09  0.61 0.02 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10.69  0.34   -     -    0.04 - 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 530.83  16.70   553.08   16.85  219.22 8.42 

เงินมัดจ ารอขอคืน - - -  -  60.00 2.30 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 40.53  1.27   40.37   1.23  12.45  0.48 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,890.70  90.94  3,066.65   93.43  2,577.24 98.97 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดการใช้ 0.68  0.02  - - - - 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ -    -    - - - - 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 11.36  0.36  12.22 0.37 - - 
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 190.26  5.99   38.46   1.17  14.59  0.56 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 51.25  1.61   58.06   1.77  0.20  0.01 

ค่าความนิยม - สุทธิ 10.35 0.33   80.75   2.46  11.76 0.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 23.97  0.75   26.17   0.80  0.26 0.01 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 287.87 9.06   215.66   6.57  26.81 1.03 

รวมสินทรัพย ์ 3,178.57 100.00   3,282.31   100.00  2,604.05 100.00 
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2559 % 31 ธ.ค. 2558  % 31 ธ.ค. 2557  % 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.90  0.19   5.98   0.18  16.55 0.64 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ือื่น 49.88  1.57  44.88   1.37  72.59 2.78 

เจ้าหน้ีค่าหุ้น 80.14  2.52   73.90   2.25  - - 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 5.06  0.16   37.72   1.15  36.69 1.41 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี - -  37.26   1.14  - - 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน - -  0.52   0.02  - - 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.68  0.02   0.64   0.02  0.10 - 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3.76  0.12   3.63   0.10  3.53 0.14 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 145.42  4.58   204.53   6.23  129.46  4.97 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - - - 43.94 1.69 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 40.19  1.26   60.11   1.83  - - 

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 0.67  0.02   1.35   0.04  - - 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 8.49  0.27   0.48   0.01  - - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.71  0.09  1.90 0.06 0.22 0.01 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 17.96  0.56 19.31 0.59 - - 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 70.01  2.20  83.15 2.53 44.16 1.70 

รวมหน้ีสิน  215.44  6.78   287.68   8.76  173.62 6.67 

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน  3,475.00   3,475.00  3,475.00  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 3,335.00  104.92  3,335.00 101.61 2,345.00 90.05 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 336.22  10.58  336.22 10.24 365.95 14.05 
ก าไรสะสม       

ทุนส ารองตามก หมาย 0.77  0.02  0.77 0.02 0.77  0.03 

ขาดทุนสะสม (735.36)  (23.13)  (689.20)  (21.00) (281.99) (10.83) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 22.38  0.70  0.57 0.02 - - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่ 2,959.01  93.09   2,983.36   90.89  3,077.14  93.30 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 4.12  0.13  11.27 0.35 0.70 0.03 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,963.13 93.22   2,994.63   91.24  2,430.43 93.33 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,178.57 100.00   3,282.31   100.00  2,604.05 100.00 
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
               (หน่วย : ล้าน
บาท) 

 ปี 2559 % ปี 2558  % ปี 2557  % 

   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  

รายได้จากการให้บริการและการขาย  192.03   100.00   84.69   100.00   6.77   100.00  
ต้นทุนการให้บริการและการขาย  (32.50)  (16.92)  (219.96)  (259.72)  (6.87)  (101.48) 

ก าไร(ขาดทุน)ข้ันต้น  159.53   83.08   (135.27)  (159.72)  (0.10)  (1.48) 

รายได้อื่น  18.74   9.76   29.91   35.32   7.05   104.14  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  (6.88)  (3.58)  (4.80)  (5.67)  -     -    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (209.21) (108.96)  (292.04)  (344.84)  (67.60)  (998.53) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  (4.06)  (2.11)  -     -     -     -    

ต้นทุนทางการเงิน  (9.89)  (5.15)  (5.19)  (6.13)  (2.65)  (39.14) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (51.77)  (26.96)  (407.39)  (481.04)  (63.30)  (935.01) 

ภาษีเงินได้  (2.90)  (1.51)  -     -     -     -    

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี  (54.67)  (28.47)  (407.39)  (481.04)  (63.30)  (935.01) 
       
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น       
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง :       
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน  1.64   0.85   (1.16)  (1.37)  -     -    

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง :       
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงิน  1.27   0.66  (1.35)  (1.59)  -     -    

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี  20.27   10.57  1.92   2.27   -     -    

หัก รับรู้ในก าไรขาดทุน (0.01) (0.01) - - - - 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (31.50) (16.40)  (407.98)  (481.73)  (63.30)  (935.01) 

       
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  (47.80)  (24.89)  (406.08)  (479.49)  (63.23)  (933.98) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (6.87)  (3.58)  (1.31)  (1.55)  (0.07)  (1.03) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (54.67) (28.47)  (407.39)  (481.04)  (63.30)  (935.01) 

       
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี       

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่   (24.36) (12.68)  (406.63)  (480.14)  (63.23)  (933.98) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  (7.14)  (3.72)  (1.35)  (1.59)  (0.07)  (1.03) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (31.50) (16.40)  (407.98)  (481.73)  (63.30)  (935.01) 

       
ขาดทุนต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (0.0072)  (0.0627)  (0.0789)  
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (51.77)  (407.39)  (63.30) 
รายการปรบัปรุง:    

ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์   5.25   8.32   3.97  
ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  7.36   2.25   3.45  
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน   0.82   1.28   -    
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  -     0.04   0.44  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  (0.01)  -    - 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  -     4.01  - 
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  (21.40)  22.81   0.29  
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี  -     (3.33)  (1.29) 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  2.44   0.39   0.12  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 70.39  158.38   -    
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์  (138.62)  145.91   -    
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - -  46.14  
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - - 0.58     
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์   
และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 0.06 0.08      0.01  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - 0.97  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง 2.16 0.17   0.12 
ดอกเบี้ยรับ (11.85)  (21.02)  (5.66) 
ดอกเบี้ยจ่าย 9.89 5.18    2.65  

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) :    
-  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ  74.41   7.36   (5.68) 
-  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  (10.69)  -     0.01  
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (0.24)  32.09   (8.45) 
-  มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ  3.02   (2.41)  (0.61) 
-  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ  22.25   (336.24)  (91.90) 
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2.19   (3.29)  (6.07) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) :        
-  เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  9.74   (107.37) 20.33 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  0.19   0.10  0.70 
-  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  (32.66)  1.03   -    
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  (1.22)  1.25   -    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (58.29) (490.40) (103.18) 
รับดอกเบี้ย 14.06 24.81 0.70 
จ่ายดอกเบี้ย (1.85) (5.98)  (2.26) 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -    (0.14) (0.68) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (46.09) (471.71) (105.42) 
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 2558 และ 2557 
                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว  (1,652.23)  (3,081.76) (0.03) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  1,426.06   1,194.59  - 
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (16.93)  (156.50) (2.11) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์  0.01   -    0.01 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ ากัดในการใช้เพ่ิมข้ึน  (0.68)  -    - 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา  -     (214.18) 36 
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 0.91 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (243.77)  (2,257.85) 34.77 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน  (0.52)  -    - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน  -     0.52  - 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -     15.62  43.94 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (37.26)  (22.30) - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน  (20.94)  -    - 
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน  (0.86) (0.27) (0.37) 
เงินสดรับจากทุนที่เรียกช าระ  -    960.27  2,258.78 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (59.58)  953.84  2,302.35 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธ ิ  (349.44)  (1,775.72) 2,231.70 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  459.26   2,234.98  3.28 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  0.09   -    - 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด  109.91   459.26  2,234.98 

    
เพ่ือเป็นข้อมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการต่อไปน้ี 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  115.81   465.23   2,251.53  
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  (5.90)  (5.98)  (16.55) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด  109.91   459.26  2,234.98 

    
รายการที่ไม่ใชเ่งินสดที่ส าคัญในระหว่างปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปน้ี    

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวโดยบันทึกเพ่ิมใน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  25.33   2.41  - 

โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารและอุปกรณ์  -     1.24  - 
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  -     13.49  - 
เจ้าหน้ีค่าหุ้น  80.14   73.90  - 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิน 
 

 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

   (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนแสดงสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  19.88   14.99  19.91 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  15.81   12.05   17.41  

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  (0.26)  (2.82)  (1.22) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์(Activity Ratios)     

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า)  2.00   1.12   0.31  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 180 323 1179 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.08 12,170 26.40 

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉล่ีย (วัน) 59  0  14 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (เท่า) 1.59  14.93   1.46  
ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 226  24  247 

Cash cycle (วัน) 14 299 946 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)         
อัตราก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (%)  83.07   (159.73)  (1.46) 

อัตราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%)  (21.81)  (474.93)  (895.55) 

อัตราก าไรอื่น (%)  8.89   26.10   51.00  
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร * (%)  N/A   N/A   N/A  

อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)  (25.94)  (355.50)  (457.98) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  (1.84)  (15.02)  (4.66) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)        

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  (1.69)  (13.84)  (4.31) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (0.43) (15.05) (3.76) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)  0.07   0.04   0.01  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)        

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า)  0.07   0.10   0.07  
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  (เท่า) (3.66) (90.08) (38.75) 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า) 0.15 0.36 0.05 

อัตราการจ่ายเงินปันผล ** (%) N/A N/A N/A 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท)   0.44  0.45  0.52  

  หมายเหตุ :  * ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และก าไรจากการด าเนินงานในแต่ละปีมีค่าเป็นลบ 
   ** ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

       14.1 ภาพรวม 

 14.1.1  รายการปรับปรุงย้อนหลังและรายการจัดประเภทงบการเงิน  

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีการรวมธุรกิจสองราย ได้แก่ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“IFP”) และบริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี  จ ากัด (“APU”) (อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อ
สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 33 การรวมธุรกิจ)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2558 IFP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ท าสัญญาซื้อ และพัฒนาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในราคา 150 ล้านบาท โดยที่เกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น บริษัทย่อยได้ท าสัญญา
ว่าจ้าง และสัญญาการให้บริการกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของบริษัทผู้ขายซอฟต์แวร์ เพื่อจ้างผู้บริหารระดับสูงท่านนั้น
เป็นระยะเวลา 3 ปี ในระหว่างระยะเวลาการว่าจ้าง ผู้บริหารมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นจาก
ซอฟต์แวร์ เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาการให้การบริการ นอกจากนี้ผู้บริหารดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น
สามัญของ IFP ในสัดส่วนที่ก าหนดไว้ ในขณะที่ IFP มีสิทธิ์ท่ีจะขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้บริหารในราคาตามบัญชีของ
ราคาซอฟต์แวร์นั้น ในกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวลาออกก่อนครบก าหนดระยะเวลาของสัญญาการให้บริการผู้บริหารของกลุ่ม
กิจการได้ประเมินการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ว่าเป็นรายการที่เข้านิยามของการรวมธุรกิจตามที่ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 

 บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด 

 เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558  บริษัทฯซื้อส่วนได้เสียร้อยละ 93 ใน APU ซึ่งด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้จ านวน 316.20 ล้านบาท ผู้บริหารได้ประเมิน
มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับมาในขั้นต้นด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี และรับรู้ค่าความนิยมจ านวน 157.90 ล้านบาท ณ วันที่
ซื้อ ในระหว่างรอการปันส่วนราคาซื้อเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารตัดสินใจต้ังค่าเผื่อการ
ด้อยค่าบนเงินลงทุน APU จ านวน 214.71 ล้านบาท และต้ังค่าเผื่อเต็มจ านวนส าหรับค่าความนิยม มูลค่าตามบัญชีของเงิน
ลงทุนใน APU คงเหลืออยู่ 101.49 ล้านบาท ณ วันนั้น 

 ภายหลังการปันส่วนราคาซื้อของ APU เสร็จสมบูรณ์ผู้บริหารพิจารณาว่าผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ที่ได้มากับสิ่งตอบแทนที่โอนให้ถือเป็นค่าความนิยมจ านวน 146.61 ล้านบาท โดยลดลงจากจ านวนที่
เคยรับรู้ไว้ก่อนหน้าจ านวน 11.29 ล้านบาท มูลค่าของค่าความนิยมที่มีการปรับปรุงยังคงถือว่าได้มีการต้ังค่าเผื่อการด้อยค่า
เต็มจ านวน เนื่องจากการด้อยค่าของค่าความนิยมที่บันทึกไว้แล้วไม่สามารถกลับรายการได้ 

 (1) การปรับปรุงงบการเงินใหม่ 

 รายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจสองรายในปี พ.ศ.  2558 ได้แก่การ
ซื้อธุรกิจของ IFP และAPU ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯจึงปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินตามที่ประเมิน 
และค่าความนิยมโดยการปรับย้อนหลัง 

 (2) การจัดประเภทรายการใหม่ 
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 บริษัทฯเปลี่ยนแปลงวิธีแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากที่เคยแสดงในปีที่แล้วแบบผสมระหว่างการ
จ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ และค่าใช้จ่ายตามหน้าที่มาเป็นการจ าแนกรายได้ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่เพียงอย่างเดียว  

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

 งบการเงินรวม 

  การปรับปรุง จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคยรายงานไว้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามท่ีปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 49,742 (11,287) - 38,455 
ค่าความนิยม - สุทธิ - 80,748 - 80,748 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 140,983 (82,927) - 58,056 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น (83,700) 9,797 - (73,903) 
ขาดทุนสะสม 685,527 3,669 - 689,196 
     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
รายได้จากการขายอาคารชุด 27,535 - (27,535) - 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 25,711 - (25,711) - 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 31,432 - (31,432) - 
รายได้จากสถาบันเสริมทักษะ 8 - (8) - 
รายได้จากการให้บริการและการขาย - - 84,686 84,686 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 26,580 - 3,332 29,912 
ต้นทุนขายอาคารชุด (21,001) - 21,001 - 
ต้นทุนการขายไฟฟ้า (25,414) - 25,414 - 
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง (27,630) - 27,630 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ ์ (134,621) (11,287) 145,908 - 
ต้นทุนขายและให้บริการ - - (219,953) (219,953) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (22,792) - 22,792 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,008) - 4,008 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม (169,667) 11,287 158,380 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (104,682) (2,180) (185,180) (292,042) 
ต้นทุนทางการเงิน (3,702) (1,490) - (5,192) 
ขาดทุนสุทธ ิ (403,722) (3,670) - (407,392) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0623) (0.0004) - (0.0627) 
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 งบการเงินเฉพะกิจการ 

  ปรับใหม่ จัดประเภทใหม่  
 ตามท่ีเคยรายงานไว้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตามท่ีปรับใหม่ 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

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

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุด     
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 3,332 - (3,332) - 
รายได้อื่น 34,008 - 3,332 37,340 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (28,023) - 28,023 - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (249,991) - 249,991 - 
ขาดทุนจากการปรับมลูค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (4,008) - 4,008 - 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (70,111) - (282,022) (352,133) 
ต้นทุนทางการเงิน (1,089) (1,490) - (2,579) 
ขาดทุนสุทธ ิ (315,882) (1,490) - (317,372) 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) (0.0487) (0.0003) - (0.0490) 
หมายเหตุ: เนื่องจากรายการปรับปรุงและการจัดประเภทใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2558 กลุ่มกิจการจึงไม่ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
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14.1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในระหว่างปี 2556 ถึง ปี 2558 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) และออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1) ที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ โดยออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. เดือนพฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 280,000,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 280 ล้านบาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จ านวน 134.70 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 5.30 ล้าน
บาท) 

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

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

4. เดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 3,570,000,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 1,785 ล้านบาท โดย
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 54.94 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

5. เดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 1,980,000,000 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 990 ล้านบาท โดย
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายหุ้น 29.73 ล้านบาท เป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ในปี 2559 บริษัทฯไม่มีมติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด 
 

14.1.3 การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 1.4.1.2 ในระหว่างปี 2559 ที่ส าคัญ  ดังนี้ 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯใช้เงินเพิ่มทุนในข้อ 1.4.1.2 ไปในการลงทุนที่ส าคัญ ดังนี้ 

          หน่วย : ล้านบาท 
 เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                     2,298.95 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 
  จ านวน 8.17 ล้านบาท วันที่ 5 เมษายน 2559 จ านวน 3.63 ล้านบาท วันที่ 
  25 เมษายน 2559 จ านวน 7.69 ล้านบาท และวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
  จ านวน 9.53 ล้านบาท (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น อยู่ 99.99%)  
  รวมจ านวน 29.02 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทย่อย                   (29.02) 
 บวก : รับเงินคืนจากการให้กู้ยืมแก่ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 
   17 มิถุนายน 2559                              7.61 
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 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ณ วันที ่16 มิถุนายน 2559 
  จ านวน 5 ล้านบาท และวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วงเงิน 24 ล้านบาท 
  (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98%) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ใน 

การปลดจ านองของบริษัทย่อยกับบริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จ ากัด (มหาชน)                        (29.00) 
 บวก : รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุน                                        15.13 
 หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ                                                  (32.24) 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 15 กรก าคม 2559 
  จ านวน 5.32 ล้านบาท วันที่ 22 กันยายน 2559 จ านวน 1.85 ล้านบาท วันที่ 27 
  ตุลาคม 2559 จ านวน 0.68 ล้านบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 0.98 
  ล้านบาท และวันที ่23 ธันวามคม 2559 จ านวน 3.98 ล้านบาท (บรษิัทย่อยที่ 
  บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%) รวมจ านวนเงิน 12.81 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน 
  หมุนเวียนในการด าเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน                   (12.81) 
 บวก : รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ณ วันที่  
  21 กันยายน 2559                5.00 
 หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 จ านวน 
  9 ล้านบาท (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่อยู่ 93%) เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
  โครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์                         (9.00) 
 หัก : จ่ายลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่ค้างกับ บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                           (7.87) 
 หัก : จ่ายลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นที่ค้างกับ บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 
  ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2559                          (5.18) 
 บวก : รับเงินจากการขายที่ดินโครงการ พีโน่ ฮิลล ์เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559       26.81 
 หัก : จ่ายค่าภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอน จากการขายที่ดิน โครงการ พีโน่ 
  ฮิลล์ เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559          (1.15) 
 หัก : จ่ายเงินค่าพัฒนาที่ดินโครงการ พีโน่ ฮิลล ์เขาใหญ่ ณ วนัที่ 27 ธันวาคม 2559      (25.03) 
 บวก : รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และเจ้าหนี้อื่น คืนจากบริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด 
  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559                             3.29 
 บวก : รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และเจ้าหนี้อื่น คืนจากบริษัท พีโน่ 
  คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559                           1.75 
 หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ สุทธิ                                    (31.31) 
 จ านวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                         2,175.93 
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14.1.4      การจัดตั้งบริษัทย่อย  
เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ครั้งที่ 04/2559 เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ 
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) โดยบริษัทฯถือหุ้นทางตรงใน MUPA ร้อยละ 99 และทางอ้อม
โดย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) ร้อยละ 1  

 
ช่ือบริษัท : บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Limited) 
ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและ
หน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรเอกชน รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน  : 250,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (จ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 500  
ดอลลาร์สหรัฐ) 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว : เรียกช าระแล้วจ านวน 100 หุ้น ในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 500 ดอลลาร์
สหรัฐ 

 
14.1.5     การทดสอบการด้อยค่า 

  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน ก าหนดให้ 
 ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามที่มีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน  
 ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 
 

เม่ือเดือน ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด (“GTSL”) ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ไป
ลงทุน ได้แก่ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (“INF”) และบริษัท 
เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อน ามูลค่าเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ในการประเมินการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และเพื่อใช้ประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้รับมา ซึ่งได้บันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ซื้อซึ่งประมาณว่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม ในงบการเงินรวม จากการซื้อธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง   

การด้อยค่าของค่าความนิยม 
ผลจากการปันส่วนราคาซื้อ IFP มีค่าความนิยมจ านวน 80.75 ล้านบาท ถูกรับรู้ในงบการเงินรวม ใน

ระหว่างปีพ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้จัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่าสุทธิท่ีจะคาดว่าจะได้รับคืนของส่วนงาน
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยใช้การคาดการ
กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของ IFP ในการค านวณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของส่วนงานธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้ข้อ
สรุปว่า ควรบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมจ านวน 70.39 ล้านบาท  

อ้างถึง หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลย
พินิจ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18  ค่าความนิยม 



                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                     หน้า 109 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ผลจากการปันส่วนราคาซื้อของ APU ตามที่อธิบายไว้ในเรื่องการรวมธุรกิจ มูลค่าของเงินลงทุนใน APU 

หลังค่าเผื่อการด้อยค่ามีจ านวน 90.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ปัจจุบัน APU ด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลา 2 ปี และจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะ
วัตต์ที่ได้รับจากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการ
เริ่มด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะ
โรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ต่อไป 

จากผลการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของผู้ประเมินราคาอิสระของเงินลงทุนดังกล่าว ผู้บริหารได้ข้อ
สรุปว่าไม่จ าเป็นต้องต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าใน APU เพิ่มเติมเนื่องจากในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้
ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหนึ่งหน่วย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าอิสระท า
การประเมินพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนซึ่งค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังนั้นบริษัทฯ  พิจารณา
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า และงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้านบาท โดยรับรู้ในต้นทุนการ
ให้บริการและการขายในก าไรหรือขาดทุน  

และจากการทที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ผู้บริหาร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับ โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
หากกิจการยังคงคิดค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์เดิม ค่าเสื่อมราคาในปีปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 6.69 
ล้านบาท 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ
 

 
สรุปผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ รับรู้ในงบก าไรขาดทุน ในปี 2559 และ 2558 ดังนี้  
     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย     
บริษัท อันดามันเพาเวอร์  แอนด์ ยูทิลิ ต้ี 

จ ากัด 
- - - 214,709 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - - - 26,660 
บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด - - - 4,371 
บริษัท พีโน่ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด - - - 4,250 

รวม   - 249,990 
อาคารและอุปกรณ์ (138,623) 145,909 - - 
ค่าความนิยม     
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 70,394 - - - 
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บริษัท อันดามันเพาเวอร์  แอนด์ ยูทิลิ ต้ี 
จ ากัด 

- 146,616 - - 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด - 11,765 - - 
รวม 70,394 158,381 - - 
14.2   ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด และต้นทุนการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด ส าหรับปี 2558 จ านวน
เงิน 27.53 ล้านบาท และ 21.00 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 27.52 ล้านบาท และ 
19.48 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการ
เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 8 ราย   

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด และต้นทุนการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุดส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 
62.29 ล้านบาท และ 48.90 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 34.76 ล้านบาท และ 27.90 
ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการเดอะ พี
โน่ เขาใหญ่ ซี่งรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขาย จากการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าจ านวน 9 ราย  และรับรู้รายได้และต้นทุน
ขายของบริษัทฯ จากที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงท่ี เนื้อที่ 8,460 ตารางวา 

 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับปี 2558 จ านวนเงิน 31.43 ล้านบาท และ 
27.63 ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 24.70 ล้านบาท และ 22.28 ล้านบาท เป็นการ
รับรู้รายได้และต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย (บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด) 
ตามอัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ซึ่งปี 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวมีงานรับเหมาก่อสร้างและงานรับเหมาตกแต่งภายในเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 3.27 ล้านบาท และ 2.68 
ล้านบาทตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนลดลงจากปี 2558 จ านวน 28.16 ล้านบาท และ 24.95 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้
และต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษัทย่อย (บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด) ตาม
อัตราส่วนของงานที่ท าเสร็จ ต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ได้มีการส่งมอบงานหมดแล้ว 
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รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้จากการขายไฟฟ้า และต้นทุนขายไฟฟ้า  ส าหรับปี 2558 จ านวนเงิน 25.71 ล้านบาทและ 25.41 ล้านบาท 
ตามล าดับ เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้มีการบันทึกผลขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์  145.91 ล้านบาท รวมเป็นต้นทุน ซึ่งบริษัทฯเข้าไปมีอ านาจควบคุมบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี 
จ ากัด  เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558             

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้จากการขายไฟฟ้า และต้นทุนขายไฟฟ้า ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 99.87 ล้านบาท และ 89.56 ล้านบาท 
ตามล าดับ โดยรายได้และต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 74.16 ล้านบาท และ 64.14 ล้านบาท นอกจากนี้มีการกลับ
รายการด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปรณ์  จ านวน 138.63 ล้านบาท  เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า ของ
บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 

รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ / ต้นทุนจากการพัฒนาซอฟแวร์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

-ไม่มี- 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

           รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ และ ต้นทุนการพัฒนาซอฟแวร์ ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 26.60 ล้านบาท และ 29.99 
ล้านบาท ตามล าดับ เป็นการรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายของบริษัทย่อย – บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ต้ังแต่ 
วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งรับรู้รายได้และต้นทุนขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม  รายได้จากการขายโทรศัพท์  และรายได้ค่าบริการโครงการจ้างเหมาต่างๆ  

รายได้อ่ืน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2558 จ านวน 29.91 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคาร จ านวน 21.02 ล้านบาท รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้ก่อให้เกิดการรับรู้ก าไร จ านวน 3.33 ล้านบาท  และรายได้
จากก าไรที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายเงินลงทุน จ านวน 5.41 ล้านบาท  เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นจ านวน 22.86 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559 จ านวน 18.74 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า
ธนาคาร จ านวน  11.85 ล้านบาท และรายได้จากค่าปรับงานล่าช้า จ านวน 2.00 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จ านวน 4.95 ล้าน
บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 รายได้อื่นของบริษัท ลดลงจ านวน  11.17 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 ได้รับดอกเบี้ยจาก
เงินฝากธนาคารลดลง  ซึ่งบริษัทได้น าเงินฝากธนาคารไปลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
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ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ต้ังแต่ ปี 2557 จนถึง ปี 2558 บริษัทมีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเช่ือที่บริษัทฯมีกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) โดยผลจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก่อให้เกิดการรับรู้ก าไรทั้งสิ้นจ านวน 4.62 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้
ก าไรในปี 2557 จ านวน 1.29 ล้านบาท (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 0.58 ล้านบาท และ เดือนกันยายน 0.71 ล้านบาท) และ
ในปี 2558จ านวน 3.33 ล้านบาท  (รับรู้เดือนมิถุนายน จ านวน 3.33 ล้านบาท) 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

-ไม่มี- 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมส าหรับปี 2558 จ านวน 296.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 229.25 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีการจ้างกรรมการและ
ผู้บริหารส าคัญเพิ่มในปี 2558 และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าไปมีอ านาจควบคุม  APU ในไตรมาส 4 ปี 2558 โดย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารส าคัญ จ านวน 37.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.43 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาก หมายและค่าที่
ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิศวกรรม จ านวน 25.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.14  ล้านบาท  และค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย (บริษัท อันดา
มันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ ประมาณ 15.14 ล้าน  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2558 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 220.16 ล้านบาท ลดลง 76.69 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 
2558 โดยค่าใช้จ่ายหลักยังคงเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหารส าคัญเพิ่มขึ้นประมาณ 39.00 ล้านบาท  ค่าที่ปรึกษา
ก หมายและค่าที่ปรึกษาอื่นๆเพิ่มขึ้น  14.98 ล้านบาท สาเหตุที่ท าให้ค่าใช้จ่ายปีนี้ลดลง นื่องจากกลับรายการหนี้สงสัยจะ
สูญ – ลูกหนี้อื่น (บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 21.40 ล้านบาท 
และจากการกลับรายการด้อยค่าอาคาร และอุปกรณ ์ จ านวน 138.62 ล้านบาท และอีกทั้งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าความ
นิยมเงินลงทุน ลดลง 87.99 ล้านบาท 

  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  

หนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 เพิ่มขึ้น 22.49 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญลูกหนี้อื่น (บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 21.40 ล้านบาท 
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ในปี 2559 บริษัทฯมีการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญจ านวน 21.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้ขายที่ดินส่วนหนึ่ง
ให้แก่บริษัทท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน และท าสัญญาแปลงหนี้กับผู้ซื้อที่ดินเพื่อให้บริษัทที่รับจ้างดังกล่าว
เข้ารับโอนสิทธิและหน้าที่ท่ีมีต่อผู้ซื้อที่ดินไปแทน 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มูลค่าการขาดทุนจ านวน 158.38 ล้านบาท ในปี 2558  เนื่องจากบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความ
นิยม ในการลงทุนใน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ทั้งจ านวน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มีมูลค่าการขาดทุน จ านวน 70.39  ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2559  เนื่องจากบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในค่า
ความนิยม ในการลงทุนใน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด  

ขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารและอุปกรณ์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

มูลค่าการขาดทุนเพิ่มขึ้น 134.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ อาคารและ
อุปกรณ์ ของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด) จากการที่บริษัทซื้อธุรกิจ จ านวนเงิน 134.62 ล้าน
บาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯได้กลับรายการค่าเผื่อการด้อยของสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้าน
บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกกะวัตต์ และงานระหว่างก่อสร้าง จะสามารถใช้
ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในระหว่างปี 2559  

 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดรวมทั้งสิ้น  3,178.57 ล้านบาท และ 3,282.31 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 
103.74 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.16 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนระยะส้ัน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2558 เป็นจ านวน 1,890.87 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากประจ าจ านวน 1,383.06 ล้าน
บาท และเงินลงทุนในหน่วยลงทุน – หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 507.81 ล้านบาท โดยเงินลงทุนช่ัวคราวที่เพิ่มขึ้น 1,889.57 
ล้านบาท มาจากเงินสดที่เพิ่มของบริษัทฯในปี 2557 จากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัทฯ  



                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                     หน้า 114 

 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 2,142 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินฝากประจ า ไปเป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 2,114 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมตลาดเงิน 

 
 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 เป็นจ านวน 129.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีจ านวน 22.17 ล้านบาท มาจากหนี้
การช าระค่าไฟฟ้าของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด ) เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่ม
ด าเนินการผลิตและขายไฟฟ้า ต้ังแต่ปี 2558 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2559 ลดลงจ านวน  63.62 ล้านบาท เนื่องจากได้รับช าระหนี้ค่าไฟฟ้าจากบริษัทย่อย 
(บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ) 

 
สินค้าคงเหลือ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

- ไม่มี – 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินค้าคงเหลือ ปี 2559 เพิ่มขึ้น 10.69  ล้านบาท เนื่องจากซื้อสินค้ามาเพื่อขายของบริษัทย่อย  (บริษัท อินเฟอร์เมติกซ์ 
พลัสจ ากัด) 

            หนีส้ิน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 43.94 ล้าน ณ สิ้นปี 2557 ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯมีการกู้ยืมเพิ่ม
จ านวน 15.62 ได้ช าระคืนเป็นจ านวน 22.30 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ 37.26 ล้านบาท ณ 
สิ้นปี 2558 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งหมดจ านวน 37.26 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
บริษัทจึงไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 
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เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจ านวน 37.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2557 จ านวน 
36.68 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

            เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลงจ านวน 32.66 ล้านบาท เนื่องจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดิน จ านวน 21.40 ล้านบาท   และเงินรบัล่วงหน้าอสังหาริมทรัพย์  จ านวน 13.34 ล้านบาท ของ
บริษัทย่อย  (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด)  

  เจ้าหนี้ค่าหุ้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี  จ ากัด 
เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัทอันดามันเพาเวอร์ฯ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น และ บริษัทฯ
ได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกตามที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจ านวนเงิน 232.50 ล้านบาท  ส่วนที่เหลืออีกจ านวน 83.70 
ล้านบาท ถือเป็นสิ่งตอบแทนที่จะช าระภายใน 7 วันนับแต่วันที่สัญญาสัมปทานซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวัตต์หรือ
มากกว่า  (Power Purchases Agreement : “PPA”) กับองค์การการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar 
Electric Power Enterprise : “MEPE”) หรือส่วนราชการอื่นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีผลบังคับใช้ (effective)จึง
รับรู้เป็นเจ้าหนี้ค่าหุ้นในงบการเงิน ณ วันที่ซื้อ  

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ สิ้นปี 2559  บริษัทฯมีเจ้าหนี้ค่าหุ้นเป็นจ านวน 80.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 73.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เนื่องจาก
การรับรู้ผลต่างระหว่างราคาที่ได้มาและมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ค่าหุ้นเป็นดอกเบี้ยจ่าย  

 

วิเคราะห์สภาพคล่อง 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 1,775.72 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ไป
ในกิจกรรมการด าเนินงาน 471.71 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จ านวน 
336.24 ล้านบาท และรายได้ค้างรับจ านวน 107.37 ล้านบาท ส าหรับ เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 2,257.85 ล้านบาท 
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินลงทุนช่ัวคราวจ านวน 1,887.17 ล้านบาท 

บริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2558 ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯได้มีการบริหาร
สภาพคล่องดังกล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวในปี 2558 เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 349.45 ล้านบาท ซึ่งมีการใช้ไปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 46.09 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้จ่ายซื้อสินค้าคงเหลือ 10.69 ล้านบาท และ
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เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 32.66 ล้านบาท ส าหรับ เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 243.77 ล้านบาท มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนช่ัวคราวจ านวน 226.17 ล้านบาท 

บริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 ในระดับที่ปกติแม้จะลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการบริหารสภาพคล่องดังกล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนช่ัวคราวในปี 2559 เพิ่มขึ้น 

 
 14.3 เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  
 

เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ที่จัดต้ังขึ้นตาม
ก หมายแห่งสหภาพเมียนมา (บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99) ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ก าลังผลิต 200 เม
กะวัตต์ (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myanmar Electric Power Enterprise: 
MEPE) ต่อมาในปี พ.ศ.2559 มีการควบกระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric 
Power หรือ “MOEP”) เข้าด้วยกัน กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy หรือ 
“MOEE”) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ MEPE ที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย เปลี่ยนไปเป็น (Electric 
Power Generation Enterprise หรือ “EPGE”) โดย MOEE จะแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้
คู่สัญญาเปลี่ยนจากเดิมคือ MEPE มาเป็น EPGE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติระบบพลังงาน
ความร้อนร่วม ก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และจัดจ าหน่ายไฟฟ้า ที่อ าเภอกันบก จังหวัดทวาย รัฐทะนินทายี สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ที่ต้ังอยู่ห่างจากอ าเภอกันบก 2.4 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ของโครงการ
ประมาณ 59 ไร่ โดยบริษัทย่อยจะเช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
(ระยะเวลาเช่า 30 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า)  

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 าหนดเวลาช าระ
ราคาซื้อขายหุ้นบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ ากัด งวดที่สองจ านวน 83.70 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทฯ ต้องช าระ
เงินดังกล่าวภายใน 7 วันท าการหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นภายใน 7 วันท าการหลังจากวันที่สัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ามีผลบังคับ 

มูลค่าการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นี้ บริษัทฯ ประมาณมูลค่าการลงทุนไว้จ านวนเงิน 270.83 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,560.30  ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง
และด าเนินงานรวมประมาณ 33 ปี รายละเอียดมูลค่าเงินลงทุนสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 
  

ประเภทของเงินลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้า 
เฟส 2 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ค่าบริการการออกแบบและวิศวกรรม ค่าจัดหา
เครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าก่อสร้างเบ็ดเสร็จ 
(EPC Cost) 

213.47 7,535.49 

ค่าสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของโครงการ (Non-EPC Cost) 

14.57 514.32 
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ประเภทของเงินลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้า 
เฟส 2 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

มูลค่าเงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 17.43 615.28 
ต้นทุนประมาณการณ์เผื่อขาด (Contingency) 4.56 160.97 
ดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง (Interest During 
Construction) 

20.80 734.24 

รวม 270.83 9,560.30 
หมายเหตุ:  ประมาณมูลค่าสินทรัพย์ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

 
 ทั้งนี้เม่ือก่อสร้างเสร็จบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริงใน
อัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในอัตรา 0.0333 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโลวัตต์-ช่ัวโมง  
 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 โดยใช้เงินลงทุนส่วนทุนซึ่งมาจากกระแสเงินสดของบริษัท
ฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุน และจะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและเจรจาเบื้องต้นกับสถาบันการเงิน
ถึงรูปแบบของสินเช่ือ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ คาดว่าจะ
ใช้เวลาประมาณ 12  ถึง 18 เดือนในการจัดหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้
ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเง่ือนไขดังกล่าวที่ส าคัญได้แก่ 

1. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2. MEPE ได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพือ่ใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

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

Letter of Comfort ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อยืนยันความม่ันใจในการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่บริษัทย่อย 
4. บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 
5. เง่ือนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2ได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

 
ทั้งนี้ ในการยกเว้นเง่ือนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้น (เกี่ยวกับสัญญาจัดหาสินเช่ือสาหรับ

โครงการโรงไฟฟ้า) MEPE และบริษัทย่อยจะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังนั้น หากบริษัทย่อยไม่ตกลงที่จะยกเว้นเง่ือนไข
ดังกล่าว MEPE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเง่ือนไขดังกล่าวได้ 
 

การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  เฟส 2 จะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองหรือให้สัตยาบันการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า  เฟส 2 
ดังกล่าว โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
จะต้องแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) ให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  ซึ่งการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 และผู้ถือหุ้นได้รับรองและให้สัตยาบันการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เรียบร้อยแล้ว    
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
ฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้  นายสมพรต  สาระโกเศศ  และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายสมพรต  สาระโกเศศ  และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   ก ากับไว้ บริษัทฯ จะถือ
ว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสมพรต  สาระโกเศศ 

 
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

2. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ........................................................... 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 ธันวาคม 2559 ) 

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 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

63 -  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 
 
 
2546 - ปัจจุบัน 
 
2542 - ปัจจุบัน 
2528 - 2547  
  
2518 - 2528  
 

ที่ปรึกษา   
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวลด์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด(มหาชน) 
ประธานกรรมการ  Siam Power Generation Co., Ltd. 
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
ผู้บริหาร สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย องค์การสหประชาชาติแห่ง
กรงุเจนิวา  

2 นาย ชุมพร  พลรักษ์ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

67 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์
บัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- -ไม่มี- 2552 – 2553 
2552 – 2552 
2551 – 2552 
2549 – 2551 
2549 – 2549 
2548 – 2549 
2545 – 2548 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
- อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
- นักปกครองระดบั 10 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3 นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

57 - Bachelor Degree Major in Costing 
Chulalongkorn University 

- - ไม่มี - 2540 – ปัจจบุัน 
2539 – 2540 
2536 – 2539 

- General Manager , System Four Consultant Corp Co., Ltd. 
- Budget Control Manager, Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. 
- Managing Director , Dulyakij Accounting Office Co., Ltd. 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

4 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 

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

25.04% -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2553 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2537 - 2542 
 
 
 
 
 
2535 - 2537 
2533 - 2538 
 
 
2535 - 2533 
2528 - 2532 

- กรรมการ 
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- 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 

5. ดร. สมพรต  สาระโกเศศ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 
 

52 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต 
ด้านการเงินและการลงทุน 
UNIVERSITY OF EXETER, UNITED 
KINGDOM 
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

- -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบัน 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
 

- กรรมการ 
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 

ด้านการบริหาร  PITTSBURG STATE 
UNIVERSITY, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ด้าน
การบัญชี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

2555 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
 
2541 - ปัจจุบัน 

ประสบการณ์
อื่นๆ 

 

- รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท มิลเลนเนียน ออโต้ จ ากัด 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-อาจารย์ประจ าบัณฑิตวทิยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกลยทุธ
ทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
 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 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

 ที่ปรึกษาบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผู้อ านวยการบัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการ

บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 

6. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัท 
 

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

- -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2553 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
2549 - 2552 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ  บริษัท 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. นายสมศักดิ์  รัตนผล 
 

66 - ปริญญาตรี  Science  Mechanical 
Engineering  Mapua  Institute  of  
Technology  of  Philippines 

- -ไม่มี- 2550 - 2552 
2544 - 2550 
2543 - 2544 

- ผู้เช่ียวชาญ ระดับ 11  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
-รองผู้อ านวยการฝ่าย  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จังหวัดชลบุรี 

8. นายวันชัย อ่ าพ่ึงอาตม์ 
- ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

70 - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารการจัดการ (Master 
of Management) สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- - ไม่มี-  2559 - ปัจจุบัน 
 
2548 – ปจัจบุัน 
 
2545 - ปัจจุบัน 
 
 

- รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- ประธาน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มูราโมโต้ อิเล็คตรอน จ ากัด(มหาชน) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

รุ่นที่ 4  
- ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ กรม
ประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14 
- Director Accreditation Program – IOD 
รุ่นที่ 35 
- Director Certification Program – IOD 
รุ่นที่ 102 

2556 - ปัจจุบัน 
 
2534 - ปัจจุบัน 
2534 - ปัจจุบัน 
2558 - 2559 
 
2556 - 2559 
2548 - 2556 
 
2550 - 2556 
 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โอ ซี ซี จ ากัด(มหาชน) 
-ประธานกรรมการ   บริษัท อิสรภาพเอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
- ประธานกรรมการ   บริษัท ลัคกี้ขนส่ง จ ากัด 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท สหพัฒนะพิบูล จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด(มหาชน) 

9. คุณสิทธิชัย  กฤชวิวรรธน ์ 48 - Master Degee in Business 
Administration (Finance) , Western 
Michigan University, USA 
- Bachelor Degree in Business 
Administration (Marketing) (Honors) , 
Chiang Mai University 

- - ไม่มี-  2559 – ปัจจบุัน 
 
2559 – 2559 
 
 
 
 
2556 - 2559 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- Group CEO Office , Phelps Dodge International (Thailand) 
Corporation 
- Authorized Company Director , CPP45 Co., Ltd 
- Managing Director , SV Forwarder and Transport Co., Ltd. 
- Operation Director , Vientiane Insurance Co., Ltd  LAO PDR 
- Executive Vice President (CFO) , Accounting , Finance & 
Investment , Krungthai Panich Insurance PLC. 
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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

10. นางกฤตนันท์   สังขท์อง 
- เลขานุการบริษัท 
 

53 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 
- ผ่านการอบรม  Company  Secretary  
Program (CSP)   รุ่นที่   58/2557 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Company  Reporting  
Program (CRP 13/2015 )  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

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

   
2550 - 2555 

- อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษทั 
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 
บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

11. น.ส. สุกัญญา  สวัสดี 
 

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

- -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบัน 
 
2556 - 2558 
2554 - 2556 
 
2553 - 2554 
2551 - 2552 
2547 - 2550 
2546 
2540 - 2545 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
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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ชื่อ-นามสกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท* (%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

12. น.ส. ฑิตฐิตา  สระทองพูน 48 -ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
-อบรม กระแสเงินสด และ มาตรฐนการ
บัญชี สภา 

- - ไม่มี-  2558 – ปัจจบุัน 
2538 - 2558 

- ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชี 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
-ผู้ จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี 
บริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ พลัส บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 
 

บจก. เมียนม่าร ์ยูพีเอ 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล    X , XX - - - 

นายชุมพร  พลรักษ์    XO - - - 

นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต XX - - - 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / - - X 

ดร. สมพรต  สาระโกเศศ    / , /// / / / 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ / ,  /// - / - 
นายสมศักดิ์  รัตนผล / - - - 

นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ ///   - / / 
หมายเหตุ: 

X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผู้บริหาร     
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2559                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย(ต่อ) 

บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ บจก. ยูพีเอ โซล่าร์ 
 

บจก. ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ บจก. ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 

นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  - - - - 
นายชุมพร  พลรักษ์    - - - - 
นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต - - - - 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร X  , ///   - - - 

ดร. สมพรต  สาระโกเศศ    - - - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ - - - - 
นายสมศักดิ์  รัตนผล - - - - 
นายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ - / / / 
หมายเหตุ: 

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี้ 

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส 

บจก. ยูพีเอ 
 โซล่าร์ 

 

บจก. ยูพีเอ กรีน 
เอนเนอร์ยี่ 

บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

บมจ. เมียร์นม่า 
ยูพีเอ 

นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ - / - - - - - 
นายธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ - / - - - - - 
นายรัชพล  ศรีทอง - / - - - - - 
นายสมพรต  สาระโกเศศ - / / - - - / 
นายบุรินทร์  อมรพิชิต / / - / / / - 

นายมณเฑียร  อินทร์น้อย - / - - - - / 
นายวันชัย  อ่า่พึ่งอาตม์ - / - / / / / 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / - - - - - / 
นายวิชัย  อัศวชัยณรงค์ / - - - - - - 
นายสมชาย  คล่องประมง / - - - - - - 
นายวิจักร  อากัปกริยา - - / - - - - 

นายสุวัฒน์  อินมุตโต - - / - - - - 

นายณรงค์ชัย  คงแก้ว - - / - - - - 
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รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี้ 

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส 

บจก. ยูพีเอ  
โซล่าร์ 

 

บจก. ยูพีเอ กรีน 
เอนเนอร์ยี่ 

บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

บมจ. เมียร์นม่า 
ยูพีเอ 

นาวาอากาศเอกสุรพล  นะวะมวัฒน์ - - / - - - - 

นาวาอากาศเอกตะวนั  นาครทรรพ - - / - - - - 

นายอภิน่า  รมยานนท ์ - - / - - - - 

นายพรอินทร์  แม้นมาลัย - - - - - - / 
นายอมฤทธิ์  ปั้นศิร ิ - - - - - - / 
Mrs. Khine Wint Mon - - - - - - / 
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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 เอกสารแนบ  3  

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) ได้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบุคคลภายนอก คือ ประวัติ บริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

ประวัติ บริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
บริษัทฯ ได้จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 และได้เพิ่มจุดมุ่งหมายเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการที่ปรึกษา อาทิเช่น งานตรวจสอบ 

ภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบัญชี และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงานโดยคุณสนทยา อินทยุง พร้อมทีมงานจ านวน 2 คน  
 

ล าดับ ต าแหน่ง ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ท างาน 
1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 
นายสุรสิทธิ์  พานิช 
Mr.Surasit  Phanit 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการต้นทุน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

Bachelor of Accountancy Chulalongkorn University 
  

  
 
 
 
 

 ที่ปรึกษาให้กับบริษทัช้ันน า อาทิเช่น 
1. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด 
2. กลุ่มบริษัท แมศ่รีเรือน จ ากัด 
3. บริษัท อาร์เอ็มซี กรุ๊ป จ ากัด 
4. บริษัท เค.เอส.เจ.ที. เซอร์วิส จ ากัด  
5. บริษัท สรรหา การขนส่ง จ ากัด  
6. บริษัท เรพคอน เซอร์วิส จ ากัด 

 ผ่านงานในต าแหน่งระดับบริหาร ให้กับบริษัทช้ันน า 
อาทิเช่น 

1. บริษัท ไอเม็ค บิสซิเนส จ ากัด 
2. บริษัท ไอเม็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
3. บริษัท บางกอกเพ้นท์ จ ากัด 
4. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ผ่านงานการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในมาไม่น้อย
กว่า 5  ป ี 

     
     

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=7839709e&p2=%5EY6%5Exdm007%5ES20058%5Eth&pg=GGmain&pn=1&ptb=38601AE8-B54E-4708-8CE8-317E37745B42&qs=&si=CJ7TiMTMuNICFdSIaAodZgMBCw&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Chulalongkorn+University+%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253D%2525E0%2525B8%252588%2525E0%2525B8%2525B8%2525E0%2525B8%2525AC%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A5%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A3%2525E0%2525B8%252593%2525E0%2525B9%25258C%2525E0%2525B8%2525A1%2525E0%2525B8%2525AB%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A7%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%252597%2525E0%2525B8%2525A2%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A5%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%2525A2%252B%2525E0%2525B8%2525A0%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A9%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525AD%2525E0%2525B8%2525B1%2525E0%2525B8%252587%2525E0%2525B8%252581%2525E0%2525B8%2525A4%2525E0%2525B8%2525A9%2526relatedQuery%253Dchulalongkorn%252Buniversity%252B%2525E0%2525B8%2525A0%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%2525A7%2525E0%2525B8%2525B4%2525E0%2525B8%25258A%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A0%2525E0%2525B8%2525B2%2525E0%2525B8%2525A9%2525E0%2525B8%2525B2&tpr=jre10
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ล าดับ ต าแหน่ง ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ท างาน 

2 พนักงานปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายใน  
 

นางจีรานันท์  อินทร์จันทร ์
Ms. Jeeranun  Injun  

 

 หนังสือรับรองการศกึษามืออาชีพอย่างต่อเนื่องด้านการ
ตรวจสอบภายใน  

Certificate of Professional Education 
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-บัญชีบริหาร, 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

Master of Business Administration Professional Program of 

Account Executive, Burapa university 
 ปริญญาตรีการจัดการทั่วไป-การบัญชี, สถาบันราชภัฎ

จันทรเกษม 
General Management of Accountancy, Rajabhat Institute 
Chandrakasem 
 

 อดีตผ่านงานผู้ช่วยผูจ้ัดการ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทัว่ไป 
อาทิเช่น 
1. บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) 
3. บริษัท โคลีเซี่ยม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 

 ผ่านงานการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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          เอกสารแนบ 5 
 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

 
 
 
 


