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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเป็นมา ภาพรวมการประกอบธุรกิจและวิสัยทัศน์  

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เดิมช่ือบริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์

แอคทีฟ จ ากดั (มหาชน) และการรับจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์เกมใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 

“Cyberplanet Interactive”  โดยในระยะเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯมุ่งเนน้การพฒันาซอฟตแ์วร์เกมส าหรับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลงัจากนั้นไดข้ยายขอบเขตการท าธุรกิจ ไปสู่การพฒันาซอฟต์แวร์เกม

ส าหรับโทรศพัท์เคลื่อนที่และการพฒันาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเคร่ืองเล่นเกมคอนโซล (Console Game) ซอฟต์แวร์เกม

คอมพิวเตอร์เกมแรกที่บริษทัฯ เป็นผูพ้ฒันา เพื่อจดัจ าหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือไดว้่าเกมแนววาง

กลยทุธ์ (Real-time Strategy) เกมแรกท่ีผลิตโดยผูป้ระกอบการชาวไทย ท าใหบ้ริษทัฯ เร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะเป็น

หน่ึงในผูบุ้กเบิกการพฒันาซอฟตแ์วร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย นอกจากน้ีในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯ ได้

ด  าเนินการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชน และไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2553 

ในเดือนธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดจ้ัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 3,570,000,000 

หุน้ ซ่ึงจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัที่ 26 ธนัวาคม 2557 และในเดือนมกราคม 2558 บริษทัฯไดจ้ดัสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 1,980,000,000 หุ้น ท าให้บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งส้ิน 3,335 

ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 6,670 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

ปี 2558 

กลุ่มบริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลงังาน ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะท าให้บริษทัฯ มี

โอกาสในการเพิ่มรายไดแ้ละสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษทัฯ นอกเหนือไปจากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ 

ก  าลงัด  าเนินการอยู ่นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับกลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ จากธุรกิจ

เกี่ยวกบัซอฟต์แวร์ประเภทเกม ซ่ึงไม่ไดรั้บความนิยมมากนักในปัจจุบนั ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลกัษณะเทคโนโลยี

ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) เพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูธุรกิจดา้นน้ีของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีความมัน่คง

และแขง็แกร่งต่อไป 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมัติการซ้ือหุ้น

สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั (“อนัดามนัเพาเวอร์ฯ”) จ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้น

ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 340 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย

ไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลงัผลิต 6-20 เมกกะวตัต์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ 

Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากน้ีผูถ้ือหุน้ยงัมีมติให้เปลี่ยนช่ือบริษทัเป็น บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ 

ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และแกไ้ขช่ือยอ่หลกัทรัพยเ์ป็น “UPA” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ 
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 ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 ผูถ้ือหุ้นไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ข

จ านวนหุน้สามญัของบริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั (“อนัดามนัเพาเวอร์ฯ”) ท่ีบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือตามท่ีไดรั้บ

อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 จากจ านวน 3,400,000 หุ้นเป็นจ านวน 

3,162,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 316.2 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.00) ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดมี้

มติอนุมติัการซ้ือท่ีดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เน้ือท่ีรวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลโคกกลอย อ  าเภอ

ตะกัว่ทุ่ง จังหวดัพงังา ในราคารวมค่าโอนและค่าพฒันาท่ีดินเท่ากบั 369 ลา้นบาท เพื่อน ามาพฒันาและจัดสรรแบ่งขาย 

เป็นการต่อยอดธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ใหมี้ศกัยภาพและสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯ ในอนาคต

ได ้

ปี 2559 

จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (MUPA) จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียน

มาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจดัจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปี 2560 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยเขา้ซ้ือหุน้ของ

บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (“APS”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยมีก  าลงัการผลิต 8 เมกะ

วตัต ์รวมมูลค่าเงินลงทุน 22 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ APS และเขา้ซ้ือหุน้

ของบริษทั สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากดั (“SES2”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยมีก  าลงัการ

ผลิต 16 เมกะวตัต ์และจากพลงังานความร้อน ก  าลงัการผลิต 27 เมกะวตัต ์ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 

26.10 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES2 โดยปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานขยะอยูร่ะหว่างการขออนุญาตขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2560 APU ไดท้  าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยวิธีการลดจ านวนหุน้

สามญัจ านวน 238,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติ

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 

316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,162,000 หุน้ มูลค่าทีนละ 100 บาท ทั้งน้ีการลดทุนจดทะเบียนใน 

APU ดงักล่าว มีเหตุผลเน่ืองมาจาก ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้จ านวนร้อยละ 93 ของหุน้สามญัทั้งหมดของ APU 

นั้น บริษทัฯ ไดป้ระสบปัญหาในการด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกบั เอน็เนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ (Energy Central 

Limited) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ร้อยละ 7 ใน APU  

เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั และ บริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ส์ 2 จ  ากดั 

วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยทุธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

- วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นผูน้  าการบริหารสินทรัพยท์ี่ลงทุนในธุรกิจพลงังาน การส่ือสารบนแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ต และ

อสังหาริมทรัพย ์รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาวและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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- พันธกิจ (Mission) 

ลงทุน พฒันา และด าเนินการธุรกิจดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์และเทคโนโลยดีา้นการติดต่อส่ือสารใน

ภูมิภาคเอเชียเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีพนัธกิจในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งสมดุลดงัน้ี  

1. ผูถ้ือหุน้ ประกอบธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในเอเชีย เพื่อสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยนืต่อนกัลงทุน 

2. สังคมและชุมชน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการบริหารจดัการผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มโดยยดึมัน่มาตรฐานสากล รวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคมทอ้งถิ่น 

3. ลูกคา้ ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกคา้ 

4. คู่คา้มุ่งสร้างการด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้บนพื้นฐานของความยุติธรรมและสานสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อร่วมกนัพฒันา

ศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งโอกาสในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาวต่อไป 

5. พนักงาน ส่งเสริมการท างานอย่างมืออาชีพและความผูกพนัต่อองค์กร โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มการ

ท างานที่ปลอดภัย แรงจูงใจที่ ดีในการท างานและผลตอบแทนที่ เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนา

ความสามารถเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท าแผนธุรกิจ เพื่อก  าหนดทิศทางการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีการ

ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ยทุธศาสตร์และการวิเคราะห์สถานการณ์รอบดา้นที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายส าคญัคือการยกระดบัมาตรฐานทุกดา้นบริษทัในเครือทุกบริษทั ใหท้ดัเทียมกบับริษทั

ระดบัแนวหนา้อื่นๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวฒันธรรมองคก์รที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

- กลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

(1) กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจพลังงาน 

(1.1) กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซ่ึงเป็นแผนหลกัในดา้นการ

พฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จัดท าโดยกระทรวงพลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดล่าสุดน้ี ไดรั้บการปรับปรุงตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เม่ือช่วงปลายปี 

2557 เพื่อให้สอดคลอ้งจากการที่ประเทศไทยก าลงัเตรียมการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) รวมถึงแนวโน้มการปรับตวัของการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยและแผนการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงจะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มสูงข้ึน  

จากแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายการกระจาย

เช้ือเพลิง เพื่อลดความเส่ียงการพึ่งพิงเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง มีสาระส าคญัคือการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ, เพิ่ม

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใชเ้ทคโนโลยสีะอาด,และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

ท าใหบ้ริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลงังานในประเทศที่สอดคลอ้งกบันโยบายตามแผนพฒันาดงักล่าว  



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                    หนา้ 5 
 

โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินและจากพลังงาน

หมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการท่ีก  าลงัด  าเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการท่ีได้รับสิทธิพฒันาโครงการแล้ว ทั้ ง

โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP), โครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP), และโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็กมาก (VSPP) หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปไดท่ี้เหมาะสม สามารถสร้างรายไดแ้ละความมัน่คง

ใหแ้ก่บริษทัฯในระยะยาว ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะน าโครงการดงักล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่อไป   

(1.2) กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายหลกัในสร้างผลก าไรจากธุรกิจพลงังาน

ใหก้บับริษทัฯ โดยมุ่งเนน้การลงทุนใน 4 กลุ่มประเทศส าคญัคือ 1. กลุ่มประเทศที่มีการลงทุนแลว้ ไดแ้ก่ สหภาพเมียน

มาร์ 2. กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สปป.ลาว และกมัพูชา 3. กลุ่มประเทศในอาเซียน ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

4. กลุ่มประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น และอินเดีย โดยในปี 2558 บริษทัฯ ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ

ลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงหลายประเภท ทั้งท่ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าถ่านหิน, 

โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า, โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย,์ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล, และโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หาก

โครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปไดว้่าเป็นโครงการที่มีศกัยภาพในการลงทุน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะน า

โครงการดงักล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

(2) กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

(2.1) กลยุทธ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเน้นการพฒันาและจัดสรรท่ีดิน ให้กบัลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินซ่ึงจะท าให้

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึน 

(2.2) กลยทุธ์การตลาดและการขาย ในแง่การท าตลาดควรที่จะมีบริษทัเอเจนซ่ีทางดา้นการขายและโฆษณา

เป็นที่ปรึกษา เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาและส่ือสารไปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการแบ่งแยก

กลุ่มเป้าหมายที่ชดัเจน เพราะกลุ่มลูกคา้ต่างกนัยอ่มตอ้งมีการใชก้ลยุทธ์ที่แตกต่างกนั ในขณะที่การวิเคราะห์วิจยัตลาดก็

ตอ้งมีการท าวิจัยทั้งในเร่ืองของดีมานด์และซัพพลายท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีต่างๆ ดว้ย ซ่ึงการวิจยัน้ีจะช่วยท าใหรู้้ว่าจะตอ้ง

ท าการพฒันาสินคา้ออกมาในรูปแบบไหน เพื่อใหลู้กคา้มีความตอ้งการและสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ได้

เป็นอยา่งดี 

(2.3) กลยทุธ์การพฒันาและบริหารเพื่อผลก าไรอยา่งย ัง่ยนื  มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างรายได้

ใหแ้ก่บริษทั ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ดว้ยทีมที่บริหารงานอยา่งเป็นมืออาชีพประกอบกนัในดา้นต่างๆ 

เพื่อท่ีจะพฒันาโครงการทุกโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เร่ิมตั้งแต่การพฒันาท่ีดิน การออกแบบ การก่อสร้าง การ

บริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นตน้ ให้โครงการมีรูปแบบที่ตอบรับกับความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ

ผูป้ระกอบการอื่นๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยปั์จจุบนั ตลอดจนรับมือกบัสภาพเศรษฐกิจที่มีความผนัผวน เพื่อการด าเนิน

ธุรกิจไดอ้ย่างมีเสถียรภาพและมัน่คง สามารถพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือครองอยู่ให้มีศกัยภาพที่

เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหุ้นได ้ และบริษทัฯ ยงัมองถึงโอกาสในการพัฒนา

ท่ีดินและโครงการอสังหาริมทรัพยใ์หม่ๆ ในท าเลท่ีมีศกัยภาพสูงโดยหวังท่ีจะพฒันาและเพิ่มมูลค่าท่ีดินเหล่า น้ีใน

อนาคต อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมองหาโอกาสท่ีจะร่วมงานกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีแข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
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ของบริษัทยิ่งข้ึนไป  ส่ิงส าคัญท่ีสุดอีกประการคือการปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในฐานะผู ้

ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยช์ั้นน าให้กบัลูกคา้และผูล้งทุน ควบคู่ไปกบัการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายไดแ้ละความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในระยะยาว ต่อไป 

(3) กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

(3.1)   กลยทุธ์การพฒันาซอฟตแ์วร์ดา้นการติดต่อส่ือสารที่มีแนวคิดแตกต่าง เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีจะท าให้

ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่ท่ีท  าการพฒันาไดรั้บความนิยมและมีโอกาสประสบความส าเร็จ โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นการ

พฒันาซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ท่ีมีรายละเอียดหรือรูปแบบ แตกต่างจากซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ท่ีมีเสนอขายอยู่

ในปัจจุบนั เพื่อน าเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผูบ้ริโภคตลอดจนลดการแข่งขนัโดยตรงกบัผูพ้ ัฒนาซอฟต์แวร์และ

แอพพลิเคชัน่รายอื่น ซ่ึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึน 

(3.2) นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัท าการวิจัยความตอ้งการของตลาด เพื่อศึกษาแนวโนม้ความนิยมของผูใ้ชง้าน

อยา่งสม ่าเสมอและน าผลวิจยัมาปรับปรุงการด าเนินงานตลอดจนรูปแบบท่ีจะท าการพฒันา เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูใ้ชง้านใหม้ากที่สุด 

(3.3) กลยุทธ์การให้ความส าคญักบัคุณภาพของซอฟต์แวร์ บริษทัฯ ตระหนักดีว่าคุณภาพของซอฟตแ์วร์

และแอพพลิเคชัน่ดา้นการติดต่อส่ือสาร รวมถึงลกัษณะการใชง้าน, ระบบความปลอดภยั, ระบบควบคุมการจดัเกบ็ขอ้มูล

, ความหลากหลายในวิธีการส่ือสารที่แตกต่างกนัตามความต้องการของผูใ้ช้งานและรูปแบบภาพกราฟิกที่มีความ

สวยงามนั้น มีส่วนช่วยให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษทัฯ ท าการพฒันาไดรั้บความนิยม  ตลอดจนสามารถเพิ่ม

มูลค่าของซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ไดเ้ป็นอยา่งดี บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของซอฟตแ์วร์และ

แอพพลิเคชัน่ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การวิจัยพฒันารูปแบบ การเขียนโปรแกรม รวมทั้งการตรวจสอบ

คุณภาพของซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่โดยระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

(3.4) กลยุทธ์การบริหารตน้ทุนในการพฒันาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน่ึงปัจจัยส าคญั ที่จะ

ส่งผลต่อความสามารถในการท าก  าไรของบริษทัผูพ้ ัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่โดยทัว่ไป โดยบริษทัฯ มีการ

ด าเนินงานหลากหลายแนวทาง เพื่อบริหารตน้ทุนในการพฒันาซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่ให้ลดลง โดยส่วนใหญ่แลว้

จะมีความเกี่ยวพนักบัการบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพฒันาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่เป็นหลกั เน่ืองจาก

ค่าจา้งแรงงานถือเป็นตน้ทุนหลกัของการพฒันาซอฟตแ์วร์และแอพพลิเคชัน่โดยรวม 

(3.5) กลยุทธ์การก าหนดช่องทางการจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้

ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชัน่ท่ีบริษทัฯ ท าการพฒันา กระจายไปสู่ผูใ้ชง้านในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดราชการในประเทศ

ไทย, ตลาดเอกชนในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ โดยบริษทัฯ มีนโยบายที่จะหาพนัธมิตรทางการคา้ เพื่อช่วยดา้น

การตลาด ผลกัดนัใหมี้ศกัยภาพในการกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคปลายทางใน

ตลาดดงักล่าวเขา้ถึงสินคา้ของบริษทัฯ ไดม้ากข้ึนและน ามาสู่โอกาสการเพิ่มยอดจ าหน่ายและรายไดข้องบริษทัฯ ใน

อนาคต 

ในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษทัฯ ไดเ้ป็นผูถ้ือลิขสิทธ์ิผลิตภณัฑด์า้นการส่ือสารผ่าน Mobile platform ที่มี

โครงสร้างของผลิตภณัฑ์การส่ือสารที่รองรับการเช่ือมต่อกบัขอ้มูล ระบบเทคโนโลยต่ีางๆ ได ้เน่ืองจากมีความยืดหยุ่น

รองรับขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ เป็นปัจจัยส าคญัที่ ท  าให้เกิดความร่วมมือกบัเทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมยั คือ 
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Biometrics  และ Image Processing (License Plate Recognition ) และท าให้มีความสามารถในการท าตลาดร่วมกนั เกิด 

Solution ทางการใชง้านที่ครบถว้น สมบูรณ์กว่าผลิตภณัฑอ์ื่นๆในตลาด 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

ปี 2558 

บริษทัฯ มีการปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจจากเดิมมี 2 ธุรกิจ ประกอบดว้ยธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

ธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์เกม มาเป็น 3 ธุรกิจ ประกอบดว้ย ธุรกิจพลงังาน, ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจพฒันา

ซอฟตแ์วร์ดา้นเทคโนโลยกีารส่ือสาร รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศกัยภาพตามระเบียบของบริษทั

ฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ เพื่อการเติบโตท่ีมัน่คงและสร้างผลตอบแทน

สูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือท่ีดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ 

(7,577.6 ตารางวา) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลโคกกลอย อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา ในราคารวมค่าโอนและค่าพฒันาท่ีดินเท่ากบั 369 

ลา้นบาท โดยการซ้ือท่ีดินดงักล่าว มีวตัถุประสงคเ์พื่อน ามาพฒันาและจดัสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพฒันา

อสังหาริมทรัพยใ์หมี้ศกัยภาพและสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯ ในอนาคต 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2558 ผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมติัการซ้ือหุน้

สามญัของ APU จ านวน 3,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 340 ลา้นบาท (คิด

เป็นร้อยละ 100) ทั้งน้ี APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine 

ก าลงัผลิต 6-20 เมกะวตัต ์ ตั้งอยู ่ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากน้ีผูถ้ือหุน้ยงั

มีมติใหเ้ปลี่ยนช่ือบริษทัฯ เป็น บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และแกไ้ขช่ือยอ่หลกัทรัพยเ์ป็น “UPA” 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ 

ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 28 สิงหาคม 2558 ผูถ้ือหุน้ไดมี้มติอนุมติัการแกไ้ข

จ านวนหุน้สามญัของ APU ท่ีบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัที่ 30 

เมษายน 2558 จากจ านวน 3,400,000 หุน้ เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของหุน้สามญัจ านวน 3,400,000 หุน้ (ไม่นอ้ย

กว่า 2,550,000 หุน้) ของ APU โดยเม่ือวนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ APU จ  านวน 3,162,000 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 93 ของหุน้สามญัของ APU โดยไดช้ าระเงินค่าหุน้งวดแรกเป็นจ านวน 232.5 ลา้นบาท 

ปี 2559 

เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (Myanmar UPA 

Co., Ltd.: “MUPA”) ข้ึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

และจดัจ าหน่ายไฟฟ้า  

เม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อที่ประชุม

ผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบนัในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) 

(“สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า”) ระหว่าง MUPA ในฐานะบริษัทที่จะด าเนินโครงการ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(Myanmar Electric Power Enterprise หรือ “MEPE”)  



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                    หนา้ 8 
 

ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2559 คู่สัญญาได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวและในวันท่ี 2 

ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัการรับรองหรือให้สัตยาบนัในการลงนามในสัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้า 

ในระหว่างปี พ.ศ.2559 ภายหลงัจากการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ระหว่าง MUPA และ MEPE มีการ

ควบกระทรวงพลงังาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power หรือ “MOEP”) เขา้ดว้ยกนั 

กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลงังาน (Ministry of Electricity and Energy หรือ “MOEE”) โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว

ส่งผลให้ MEPE ท่ีเป็นคู่สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบับริษัทย่อย เปลี่ยนไปเป็น (Electric Power Generation Enterprise หรือ 

“EPGE”) ซ่ึง MOEE จะด าเนินการแกไ้ขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีมีผลบงัคบัอยู่ในปัจจุบนัเพื่อให้คู่สัญญาเปลี่ยนจากเดิมคือ 

MEPE มาเป็น EPGE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจดัจ าหน่ายไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2”) ต่อไป 

ในการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ผู ้ถือหุ้นมีมติการรับรองหรือให้

สัตยาบนัในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ระหว่างบริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากดั กบัการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในการเขา้ท ารายการดงักล่าว บริษทัฯ ตอ้งยื่นค าขอให้รับ

หลกัทรัพยใ์หม่ต่อตลาดหลกัทรัพยห์ลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลว่าจะยืน่ค  าขอให้พิจารณารับ

หลกัทรัพยใ์หม่ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทนัทีท่ีมีความพร้อม ซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนนับจาก

วนัท่ีลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า แต่จะไม่ชา้กว่าท่ีเง่ือนไขของการมีผลบงัคบัของสัญญาทุกขอ้จะส าเร็จ  

อยา่งไรกต็าม ปัจจุบนัคู่สัญญาอยูร่ะหว่างการด าเนินการ เพื่อใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนการบรรลุผลส าเร็จ สัญญา

ซ้ือขายไฟฟ้าจึงยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั จึงยงัมีความไม่แน่นอนหลายประการ บริษทัฯ จึงไดแ้จ้งต่อผูถ้ือหุ้นในการประชุม

พิจารณาว่าบริษทัฯ จะยืน่ค  าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ในช่วงที่เงื่อนไขบงัคบัก่อนส่วนใหญ่ใกลเ้ป็นผลส าเร็จหรือไดรั้บการ

ยกเวน้ เพื่อให้ค  าขอและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งสมบูรณ์และชดัเจนเพื่อประโยชน์ในการยืน่ค  าขอให้รับหลกัทรัพยใ์หม่มาก

ที่สุด 

ปี 2560 

เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยเขา้ซ้ือหุน้ของ

บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (“APS”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยมีก  าลงัการผลิต 8 เมกะ

วตัต ์รวมมูลค่าเงินลงทุน 22 ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ APS และเขา้ซ้ือหุน้

ของบริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ส์ 2 จ ากดั (“SES2”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานขยะ โดยมีก  าลงัการผลิต 

16 เมกะวตัต ์และจากพลงังานความร้อน ก  าลงัการผลิต 27 เมกะวตัต ์ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 26.10 

ลา้นบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ SES2 โดยปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

ขยะอยูร่ะหว่างการขออนุญาตขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2560 APU ไดท้  าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยวิธีการลดจ านวนหุน้

สามญัจ านวน 238,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจะท าให้จ  านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 

316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท ทั้งน้ีการลดทุนจด

ทะเบียนใน APU ดงักล่าว มีเหตุผลเน่ืองมาจาก ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญ
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ทั้งหมดของ APU นั้น บริษทัฯ ไดป้ระสบปัญหาในการด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกบั เอ็นเนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเต็ด 

(Energy Central Limited) ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ร้อยละ 7 ใน APU  

ทั้งน้ีเน่ืองจาก เอน็เนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ (Energy Central Limited) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ลอนดอน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎและระเบียบของตลาดหลกัทรัพยล์อนดอน ฝ่ายจดัการไดเ้คยขอเจรจาซ้ือหุน้ของ APU จาก เอน็

เนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเตด็ (Energy Central Limited) ตามท่ีไดมี้มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 15/2559 ประชุมเม่ือวนัที่ 13 

ธนัวาคม 2559 ซ่ึงอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัท่ีเหลืออยูข่อง APU จ านวน 238,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวน

หุน้ทั้งหมดของ APU แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีความคืบหนา้ใดๆ  

ดงันั้น เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าว บริษทัฯ จึงไดท้  าการลดทุนใน APU ตามรายละเอียดขา้งตน้ ภายหลงั

จากการลดทุนจดทะเบียน ปัจจุบนั บริษทัฯ ถือหุน้ใน APU ในอตัราส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ APU 

เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2560 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ จ าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั และ บริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ส์ 2 จ  ากดั ท่ีบริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมด โดยมี

รายละเอียดที่ส าคญัของการเขา้ท ารายการดงักล่าว ดงัน้ี  

1. วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ  
บริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุน้ของบริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั (“APS”) และบริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี 

ซิสเทม็ส์ 2 จ  ากดั (“SES2”) แลว้เสร็จเม่ือวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวขอ้งและความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

ผูข้าย : บริษทัฯ 

ผูซ้ื้อ : บริษทั ฟูลไซเคิล 5 จ  ากดั (“FC5”) ส าหรับหุน้ของ APS 
: บริษทั ฟูลไซเคิล 3 จ  ากดั (“FC3”) ส าหรับหุน้ของ SES2 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ : ผู ้ซ้ือแต่ละรายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่จัดเป็น
บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ จึงส่งผลให้การเข้าท ารายการ
ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้  าหน่ายหุน้สามญั 220,000 หุน้ใน APS มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท ซ่ึงไดช้  าระราคา

ค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวน 25 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ APS ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม

220,000 บาท และหุ้นสามญั 261,000 หุ้นใน SES2 มูลค่าหุ้นที่ตราไว ้หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงไดช้  าระราคาค่าหุ้นแลว้เป็น

จ านวน 25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุน้ทั้งหมดของ SES2 ในราคาขายหุน้ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 261,000 บาท 
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บริษทัฯ ไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการจ าหน่ายหุน้ของ APS และ SES2 ท่ีบริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมดในคร้ังน้ี ในรูป

ส่ิงตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 481,000 บาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บการช าระค่าหุน้ของ APS และ SES2 ที่

บริษทัฯ จ าหน่ายไปครบถว้นแลว้ เม่ือวนัที่ 28 ธนัวาคม 2560 

ขณะเดียวกนับริษทัฯ ไดช้  าระเงินส าหรับการซ้ือหุ้นใน APS และ SES2 เป็นจ านวน 5,500,000 บาท และ 

6,525,000 บาท ตามล าดบั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,025,000 บาทเท่านั้น โดยบริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การจ่ายเงินเพิ่มเติมใน

โครงการ APS และ SES2 นอกเหนือจากค่าหุน้จ านวน 12,025,000 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุน้

ของ APS และ SES2 ท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ทั้งหมดในคร้ังน้ีจ านวน 11,544,000 บาท โดยค านวณจากราคาซ้ือหุ้น APS และ 

SES2 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 12,025,000 บาท หกัดว้ย ราคาขายหุน้ APS และ SES2 ที่บริษทัฯ ไดรั้บจ านวน 481,000 บาท  

ส่วนตวัเลขผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้นของ APS และ SES2 ท่ีบริษทัฯ ถืออยูท่ ั้งหมดดงักล่าวอาจไม่ตรง

กบัตวัเลขในงบการเงินของบริษทัฯ ที่จะไดจ้ดัท าและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อมาคณะกรรมการบริษทัฯ 

มีความเห็นว่าการจ าหน่ายเงินลงทุนในรายการน้ี เป็นการจ ากดัและลดความเส่ียงของ บริษทัฯ ในการลงทุนในโครงการ 

APS และ โครงการ SES2 โดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริง ปัจจัยความเส่ียงและขอ้กฎหมาย โดยผูด้  าเนินโครงการ APS และ 

โครงการ SES2 ยงัไม่ไดด้  าเนินการยืน่ค  าร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวขอ้ง เป็นเหตุใหก้ารลงนาม

ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าล่าชา้ ไม่เป็นไปตามภายในเวลาท่ีก  าหนด คือ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และไม่มีขอ้เท็จจริง

ใดๆ ยืนยนัหรือพอที่จะประเมินไดว้่าโครงการ APS และ โครงการ SES2 จะไดรั้บการพิจารณาใหย้ื่นขอ้เสนอขายไฟฟ้า

ใหแ้ก่หน่วยราชการ แต่โครงการทั้งสองมีค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการด าเนินโครงการเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มข้ึนเกินกว่าท่ี

ประมาณการและแจง้เป็นขอ้มูลประกอบการลงทุนของบริษทัฯ เกิดความล่าชา้และไม่แน่นอนในการเจรจาซ้ือขายหุน้ของ

บริษทั พาโนว่า จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อด  าเนินการรับซ้ือขยะจากหน่วยงานทอ้งถิ่น เพื่อส่งเขา้เป็นเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้าของโครงการ APS และ โครงการ SES2 ซ่ึงเดิมบริษทัฯ ไดค้าดการณ์ไวว้่าจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จ

ก่อนก าหนดวนัลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโครงการ APS และ โครงการ SES2 (ภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560)  

ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ย ังไม่ได้มีการซ้ือหรือช าระค่าหุ้นในส่วนของบริษัท พาโนว่า จ ากัด แต่อย่างใด อน่ึง 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าความล่าชา้และไม่แน่นอนในการเจรจาซ้ือขายหุ้นของบริษทั พาโนว่า จ ากดั 

ดงักล่าว จะก่อให้เกิดปัญหาจัดหาขยะให้เพียงพอแก่ก  าลังการผลิตของโครงการ APS และ โครงการ SES2 และจาก

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดหาขยะจากแหล่งอื่นในบริเวณจังหวดัอยุธยา จังหวดัสระบุรี และจังหวดัใกลเ้คียง 

รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขนส่งขยะจากแหล่งอื่นๆ เพื่อใชแ้ทนการจดัหาขยะจากบริษทั พาโนว่า จ ากดั พบว่า การจดัหาขยะ

จากแหล่งอื่นจะท าใหต้น้ทุนส าหรับขยะ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งยงัมีความ

เส่ียงท่ีปริมาณขยะจะไม่เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า 

เม่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นและเพื่อเป็นการจ ากดัความเส่ียงในการลงทุนของบริษทัฯ ในโครงการ 

APS และ โครงการ SES2 ที่จะถูกเรียกค่าหุน้ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 75 บาท คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีมติใหจ้ าหน่ายเงิน

ลงทุนในรายการน้ีใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ในราคาท่ีผูซ้ื้อเสนอ โดยมีเง่ือนไขส าคญัก  าหนดใหผู้ซ้ื้อตกลงรับผิดชอบชาระค่าหุน้ส่วนที่

เหลือทั้งหมดเองหาก APS หรือ SES2 เรียกใหช้ าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือและตกลงท่ีจะปลดเปลื้องบริษทัฯ จากความรับผิด

ดงักล่าว หาก APS หรือ SES2 ใชสิ้ทธิเรียกใหบ้ริษทัฯ ช าระค่าหุน้ส่วนที่เหลืออีกหุน้ละ 75 บาท 
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เม่ือวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดร้ายงานผลการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่ม

ทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 หรือ UPA-W1 โดยมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิจ านวน 175 หน่วย และจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ านวน 279,974,141 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 ราคาการใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุน้ 
 

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) หรือ UPA 
 

 

กลุ่มธุรกิจพลังงาน 
 

 

กลุ่มธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ 
 

 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

1.บริษทั อนัดามนั เพาเวอร์ 
แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั (“APU”) 

1.บริษทั โดมแลนด ์ เอสเตท จ ากดั 
(“DML”) 

1.บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั 
(“INF”) 

2.บริษทั ยพูีเอ กรีน เอเนอร์ยี ่
จ  ากดั (“UPA-G”) 

  

3.บริษทั ยพูีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 
จ ากดั (“UPA-P”) 

  

4.บริษทั ยพูีเอ โซลา่ร์ จ  ากดั 
(“UPA-S”) 

  

5.บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั 
(“MUPA”)** 

  

 

(1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ธุรกิจพลงังาน ประกอบดว้ย บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ  ากดั (“APU”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่

บริษทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ

ธรรมชาติ (Gas Engine) ซ่ึงมีก  าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ  าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ ภายใตส้ัญญาใหเ้ช่าเคร่ืองจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental of 

Gas Engines and Power Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) 

และ APU ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยเร่ิมผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะท่ีเมืองทวายและเมืองใกลเ้คียงมาตั้งแต่

วนัที่ 17 มิถุนายน 2558 นอกจากน้ี APUยงัไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างกรมพลงังานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า 

ประเทศเมียนมาร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก  าลังการผลิต 200 เมกกะวัตต์ (Memorandum of 

Agreement (MOA)  for Build, Operate, and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant)  ลงวันที่  27 สิงหาคม 

2557 ต่อมาเม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ MUPA ข้ึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์ และโดยไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าลงัการผลิต 200 เมกะวตัต์ ระหว่าง MUPA กบั EPGE ใน วนัที่ 28 

มีนาคม 2559  

ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าว จะยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบงัคบัของสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าทุกขอ้จะไดส้ าเร็จครบถว้นหรือไดรั้บการยกเวน้ โดยเง่ือนไขดงักล่าวที่ส าคญั ไดแ้ก่ 
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1. คู่สัญญาที่เกี่ยวขอ้งลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2.  EPGEได้เบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู ้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

(Transmission Facilities) 

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

ใหแ้ก่ MUPA 

4.  MUPA ไดรั้บใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาจดัหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าไดรั้บการปฏิบติัส าเร็จลุล่วงแลว้   

ในการยกเวน้เง่ือนไขการมีผลบงัคบัของสัญญาดังกล่าวในขอ้ 5 ขา้งตน้นั้น (เกี่ยวกบัสัญญาจัดหาสินเช่ือ

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเวน้ร่วมกัน ดังนั้ น หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเวน้

เง่ือนไขดงักล่าว EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเวน้เง่ือนไขดงักล่าวได ้นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้

แลว้ บริษทัฯ ยงัไดท้  าการศึกษาโครงการดา้นธุรกิจพลงังานและพลงังานทางเลือกอื่นๆ ตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบนั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายโครงการ 

เพื่อสรรหาโครงการท่ีมีศกัยภาพและสามารถสร้างผลก าไรใหก้บับริษทัฯไดอ้ยา่งมัน่คงและต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งน้ีหาก

มีความคืบหนา้เป็นประการใด บริษทัฯ จะน าเร่ืองดงักล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น

ตามที่ก  าหนดในกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

(2) กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“UPA”) 

จ านวน 2 โครงการคือ โครงการพงังา และโครงการพีโน่ ฮิลล์ และผ่านบริษทัย่อย ไดแ้ก่ บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท 

จ ากดั (“DML”)  จ  านวน 1 โครงการคือ โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่   

(3) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

กลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศผ่าน IFP โดยด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์แล

ใหบ้ริการทางดา้น ICT แบบครบวงจร โดยเร่ิมตั้งแต่เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การวางระบบเครือข่ายส่ือสาร

และระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลทุกประเภท และเป็นผูติ้ดตั้งระบบ ส าหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะ เช่นระบบ 

MOBILE APPLICATION, SKY LPR และ ระบบ BIOMETRICS โดยการให้บริการดงักล่าวสามารถปรับเปลี่ยนไดต้าม

ความตอ้งการของลูกคา้และความเหมาะสมในการใชง้าน โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้องค์กร ที่ตอ้งคานึงถึงในปัจจัยดา้นต่างๆ 

เช่น ความปลอดภยัของขอ้มูล การควบคุม และการตรวจสอบ 

ปัจจุบัน IFP เป็นเจ้าของซอฟท์แวร์ด้านส่ือสารและโทรคมนาคม ภายใต้ช่ือ Mozer เป็นนวัตกรรมดา้น

ระบบส่ือสารบนโมบายลแ์พลทฟอร์ม  ท่ีเนน้จุดเด่นดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส าหรับตอบโจทยห์น่วยงานความมัน่คง  

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  ท่ีตอ้งการเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวเป็นระบบ

ปิดออกแบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการตามโครงสร้างขององค์กร ป้องกนัขอ้มูลส าคญั หรือขอ้มูลที่เป็นความลบัของ

องคก์รร่ัวไหล สะดวกในการบริหารจดัการและรวบรวมจดัเกบ็ขอ้มูลส าหรับภารกิจขององคก์ร พร้อมทั้งฟีเจอร์เด่นๆ    ท่ี

จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่ือสารไดห้ลากหลาย  เช่น การถ่ายทอดสดผ่าน Smartphone   และใชง้านส่ือสารแบบวิทยุ

ส่ือสาร(Trunked Mobile) ไดท้ัว่ประเทศ  โดยเช่ือมต่อกบัระบบวิทยุส่ือสารเดิมเครือข่าย VHF, CB ได ้ รวมถึงฟังก์ชัน่
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ต่างๆ เช่น การก าหนดกลุ่มเพื่อการส่ือสารขององค์กร  ส่งขอ้ความ ขอ้มูลมลัติมีเดีย ภาพ วีดีโอ สต๊ิกเกอร์  โทรฟรีผ่าน

อินเตอร์เน็ต ทั้งน้ี IFP ไดมี้การพฒันาระบบเทคโนโลยรัีกษาความปลอดภยัอีก 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1. Sky License Plate Recognition (SKYLPR) คือระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนตอ์อนไลน์ ใชส้ าหรับงาน

รักษาความปลอดภยัทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในอาคารส านกังาน สถานท่ีราชการ หา้งสรรพสินคา้ โรงเรียน สถานที่

พกัอาศยั ธุรกิจขนส่งสินคา้ โดยระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลทะเบียนรถเขา้ - ออก นบัจ านวนรถ สถิติการเขา้ออก แบ่งกลุ่ม

รถยนตต์ามความตอ้งการ ตรวจสอบการเขา้ออกยอ้นหลงัจากทะเบียนรถยนต ์แทนการใชพ้นกังานจดบนัทึกและแจง้เตือน

เม่ือพบรถที่อยูใ่นบญัชีด า (Blacklist) ผ่านแอพพลิเคชัน่มือถือ โดยมีการประมวลผลแบบทนัที (Real Time) 

2. Biometric เป็นเทคโนโลยรีะบุตวัตนดว้ยขอ้มูลชีวภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย การระบุตวัตนดว้ย 1) ภาพใบหนา้ 

(Face Recognition System) 2) ภาพม่านตา (Iris Recognition System) และ 3) ลายน้ิวมือ (Fingerprint Recognition System) 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ก  าลงัอยู่ในระหว่างการพฒันาระบบ Video Analytics เป็นระบบวิแคราะห์ภาพที่น าภาพ

วีดีโอจากกลอ้งวงจรปิดมาวิเคราะห์ประมวลผลแจ้งเตือนตามเง่ือนไขที่ก  าหนดไว ้ซ่ึงจะเป็นระบบที่เขา้มาช่วยอ านวย

ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวงัตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน และคอยเฝ้าระวงั จดัเกบ็ขอ้มูล การ

คน้หาและคดักรอง เช่น การคดักรองจากสี , การคดักรองจากช่วงเวลา, การคดักรองจากเส้นทางเดิน, การคดักรองจาก

ขนาดวตัถุ เป็นเคร่ืองมือใหก้บัเจา้หนา้ที่ไดใ้ชค้น้หา เหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ส่วนกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าหรับเทคโนโลยดีงักล่าวไดแ้ก่ องค์กรที่ตอ้งการสร้างความประทบัใจและความ

มัน่ใจให้แก่ลูกคา้ในดา้นความปลอดภัย อาทิเช่น อาคารส านักงาน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และความปลอดภยั สถาบนั

การเงิน ธนาคารและศูนยบ์ริการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถตรวจจับความผิดปกติและป้องกนัการเกิด

เหตุร้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากบุคคลท่ีผ่านเขา้ออกอาคารและสถานท่ีดงักล่าว 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม จ านวน 8 บริษทั ใน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษทัยอ่ยจ านวน 8 บริษทั 

เป็นบริษทัจ ากดัซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และ 1 บริษทันั้นเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งข้ึนในประเทศ

สหภาพเมียนมาร์ ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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หมายเหตุ 

* หุน้ส่วนที่เหลือถือโดยบุคคล 4 ราย คือ นายรัชพล ศรีทอง นายธีรยทุธ เหรียญชยัยุทธ นายชิติพทัธ์ กล่อมจิตเจริญ และ
นายอนุพงศ์ วศัรากิจ โดยผูถ้ือหุ้นดงักล่าวแต่ละราย ถือหุ้นรายละ 5,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ทั้งหมด 

1.4 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้นคร้ังล่าสุด เม่ือ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 2 ราย 
คือ  นายอุปกิต ปาจรียางกูร ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 25.68  ของหุ้นสามญัของบริษทัฯทั้งหมด และ EFG BANK AG ซ่ึงถือหุ้น
ร้อยละ 16.04  ของหุน้สามญัของบริษทัฯทั้งหมด โดยความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มบริษทัฯ และบุคคลดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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1. นายอุปกิต ปาจรียางกรู 

นายอุปกิต ปาจรียางกูรมีต าแหน่งเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทัฯ APU และ MUPA โดยนายอุป
กิต ปาจรียางกูรเป็นผูถ้ือหุน้เดิมของ APU ก่อนท่ีบริษทัฯ ซ้ือหุน้ของ APU จากนายอุปกิต ปาจรียางกูร นอกจากน้ี นายอุป
กิต ปาจรียางกูรไดมี้การใหเ้งินกูย้มืแก่ APU เพื่อใชเ้ป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ APU โดย ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 APU มียอดเงินกู ้คงค้างจากนายอุปกิต ปาจรียางกูร เป็นจ านวน 5.38 ล้านบาท (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหวัขอ้ “รายการระหว่างกนั”) 

2.  EFG BANK AG  

กลุ่มบริษทัยอ่ยไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบั EFG BANK AG 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

โครงสร้างรายได้  

กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัมาจากการประกอบธุรกิจจ านวน 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจพลงังาน  กลุ่มธุรกิจ

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ซ่ึงในระหว่างปี 2559 -2560 โดยโครงสร้างรายไดต้ามสาย

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทัในระยะเวลาดงักล่าว สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกจิพลงังาน         

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า APU*  48.37 41.17 99.87 47.38 25.71 22.43 

รวมรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิ    99.87 47.38 25.71 22.43 

กลุ่มธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์        

รายไดจ้ากการขายท่ีดิน UPA - - 26.81 12.72 - - 

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด DML 8.72 7.42 35.48 16.84 27.53 24.02 

รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง I-Pino,Pino-

Con** 

- - 3.27 1.55 31.44 27.44 

รวมรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิ  8.72 7.42 65.56 31.11 58.97 51.46 

กลุ่มธุรกจิเทคโนโลยีและสารสนเทศ        

รายไดจ้ากสถาบนัเสริมทกัษะ IFP** - - - - 0.01 0.01 

รายไดจ้ากธุรกจิเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
IFP 

60.39 51.41 26.60 12.62 - - 

รวมรายไดจ้ากกลุ่มธุรกจิ  60.39 51.41 26.60 12.62 0.01 0.01 
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รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดอ้ื่น*** - - - 18.74 8.89 26.58 23.19 

ก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - - - - 3.33 2.91 

รวมรายได้  117.48 100.00 210.78 100.00 114.60 100.00 

 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในปี 2560 มีจ  านวนเงิน 48.37 ลา้นบาท โดยในคร่ึงปีหลงัไม่มีรายได ้และตน้ทุนจาก

การขายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย (บริษทั อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั) แลว้ หลงัจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6 - 20 MW 

ไดห้มดลง ในขณะที่ปีก่อนมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 99.87 ลา้นบาท 

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด ในปี 2560 มีจ  านวนเงิน 8.72 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการรับรู้รายไดข้องบริษทัย่อย 
(บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โดยไดโ้อนขายห้องชุดจ านวน  2 ห้อง ลดลงจากปี
ก่อนที่โอนขายหอ้งชุดจ านวน 9 หอ้ง และจดัสรรที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล ์ซ่ึงเป็นที่ดินที่พฒันาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงที่ 
เน้ือท่ี 8,460 ตารางวา ท าใหมี้รายไดจ้  านวนเงิน 62.29 ลา้นบาท 

รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

รายไดจ้ากการพฒันาซอฟต์แวร์ในปี 2560 มีจ  านวนเงิน 60.38 ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายไดจ้ากการขายของ
บริษทัยอ่ย (บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั) ซ่ึงรับรู้รายไดล้ิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม รายไดจ้าก
การขายโทรศพัท์ และรายไดค่้าบริหารโครงการจ้างเหมาต่างๆ ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการ
พฒันาซอฟตแ์วร์อยูท่ี่ 26.60 ลา้นบาท 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพลังงาน 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจพลังงานผ่าน APU ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) มีก  าลงัผลิต 6-20 เมกะวตัต์ ณ เมืองกนับก อ  าเภอทวาย เขตทะนินทายี 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเคร่ืองจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า 

(Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU และ TRG ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2557  

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region)  ซ่ึงรู้จักกนัในภาษาไทยภายใตช่ื้อ “เขตตะนาวศรี” มี

ท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนดา้นเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ดา้นตะวนัตกติดกบัทะเล

อนัดามนัและดา้นตะวนัออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อนัเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกบัประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะนินทายี 

ไดแ้ก่ ทวาย (Dawei) เป็นพื้นท่ีคาดว่าจะมีการด าเนินการพฒันาโครงการท่าเรือน ้ าลึกและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนใน
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อนาคต โดยพื้นท่ีดังกล่าวจัดเป็นพื้นท่ี ท่ีมีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาข้ึนเป็นเมือง

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนมากในอนาคต 

ทั้งน้ีตามสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น APU ไดรั้บสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวตัต ์ใหก้บั TRG 

โดย TRG จะรับผิดชอบตน้ทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง หากปริมาณก๊าซ

ธรรมชาติเกินกว่าจ านวนดงักล่าว APU จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบภาระตน้ทุนส่วนเกิน ส าหรับอตัราค่าไฟฟ้านั้น คิดท่ี 0.057 

เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวตัต ์โดย APU ไดเ้ร่ิมผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะท่ีเมืองทวายและเมืองใกลเ้คียงมาตั้งแต่วนัท่ี 

17 มิถุนายน 2558 รายละเอียดสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้ง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

สัญญาให้เช่าเคร่ืองจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า 

คู่สัญญา TRG : ผูเ้ช่า 
 APU : ผูใ้หเ้ช่า 
วนัที่ท  าสัญญา 26 มิถุนายน 2557 
วตัถุประสงคข์องสัญญา เพื่อใหผู้ใ้หเ้ช่าไดรั้บสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW เพื่อให้

ผูใ้หเ้ช่าไดรั้บสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 MW เพื่อผลิตและจดั
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ TRG ในฐานะผูใ้หเ้ช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์
ทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ก  าลงัการผลิต 6-20 MW ที่ก่อสร้างโดย APU 

ขอ้สัญญาที่ส าคญั TRG 

 
- TRG จะจัดเตรียมที่ดินขนาดประมาณ 3 เอเคอร์ หรือประมาณ 7.5 ไร่ ใน
อ าเภอกนับก (Kanbauk City) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของกระทรวงพลงังานไฟฟ้า 
(Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ แก่ผูใ้หเ้ช่า โดย
ไม่มีค่าเช่า เพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งของโครงการ 

 
- TRG จะรับผิดชอบต้นทุนก๊าซธรรมชาติ โดยมีเ ง่ือนไขว่าปริมาณก๊าซ

ธรรมชาติที่ผูใ้ห้เช่าใชจ้ะตอ้งไม่เกิน 0.0141 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวตัต์-
ชัว่โมง ซ่ึงปริมาณก๊าซดงักล่าวเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า หากผูใ้ห้เช่า
ใชก้๊าซเกินกว่าปริมาณที่ก  าหนด ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับภาระตน้ทุนส่วนเกินของ
ก๊าซธรรมชาติในอตัราที่ TRG ช าระใหแ้ก่ EPGE 

 - อตัราค่าไฟฟ้า 0.057 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
 APU 
 - ผูใ้ห้เช่าจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง ค่าติดตั้ง ค่าด  าเนินงาน และ

ค่าบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจัดหาท่ีพกัและประกนัสุขภาพ
ใหแ้ก่พนกังานของโรงไฟฟ้า 

 - ขนาดของโรงไฟฟ้าสูงสุดตามสัญญาจะต้องมีขนาดขั้นต ่า 5 MW โดย
สามารถเพิ่มไดถ้ึง 20 MW 

 - หากมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเกินกว่า 5 MW และหาก TRG 
ตอ้งการติดตั้งเคร่ืองจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งด าเนินการติดตั้ ง
เคร่ืองจักรภายในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่ไดรั้บแจง้จาก TRG วนัท่ีเร่ิมขาย
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ไฟฟ้า (“COD”) 
 - ผูใ้หเ้ช่าจะทดสอบระบบของโรงไฟฟ้าในวนัที่ 19 ธนัวาคม 2557 และจะเร่ิม 

COD ในวนัที่ 26 ธนัวาคม 2557 
 - หากผูใ้ห้เช่าไม่สามารถ COD ได ้เน่ืองจากความล่าชา้ของการจัดหาก๊าซ

ธรรมชาติ และ/หรือ ความล่าชา้จากการสร้างสถานียอ่ยขนาด 66/11 kV และ
หรือความล่าชา้จากการติดตั้ งสายส่งกะแสไฟฟ้าขนาด 66 kV จาก EPGE 
วนัท่ีเร่ิมด าเนินการ COD จะยงัคงเป็นวนัที่ 26 ธันวาคม 2557 เช่นเดิม และ 
TRG จะตอ้งช าระค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่านบัจากวนัดงักล่าว 

 - หากเกิดความล่าชา้ในการ COD เน่ืองจากสาเหตุจากทางผูใ้ห้เช่า ผูใ้ห้เช่า
จะตอ้งจ่ายค่าปรับในอตัรา 5,000 เหรียญสหรัฐฯต่อวนัแก่ TRG 

การช าระเงินมดัจ า - TRG จะตอ้งวางเงินมดัจ าเป็นจ านวน 492,480 เหรียญสหรัฐฯ แก่ผูใ้ห้เช่า
ภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารผูใ้หเ้ช่า 

 - ค่าไฟฟ้างวดสุดทา้ยจะถูกหกัดว้ยเงินมดัจ าก่อนจ่ายใหผู้ใ้หเ้ช่า 
การเลิกสัญญา - 24 เดือนหลงัจากการ COD จริง 

 
 

นอกจากน้ี MUPA บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เม่ือวนัท่ี 

17 มีนาคม 2559  ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าลงัการผลิต 200 เมกะวตัต ์กบั EPGE ในวนัที่ 28 มีนาคม 2559 

โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซธรรมชาติ ก  าลงัผลิต 200 เมกะวตัต ์ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอกนับก อ  าเภอ

ทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

(Combined Cycle System) เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นท่ีของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร์ (ประมาณ 

59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก EPGE ภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวนัส้ินสุดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ระยะเวลา

เช่า 30 ปีนบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยต์ามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า) เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีก  าลงัผลิต

ติดตั้งประมาณ 210 เมกะวตัต์ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE ดว้ยก าลงัผลิตตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวตัต ์ ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดจ้ากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลงังานไฟฟ้าที่

จ  าหน่ายจริง ในอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก  าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเท่ากบั 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง  

โดยโครงการดงักล่าวมีก  าหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี

นบัจากวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวจะยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัจนกว่าเง่ือนไขการมีผลบังคบั

ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าทุกขอ้จะไดส้ าเร็จครบถว้นหรือไดรั้บการยกเวน้ โดยเง่ือนไขดงักล่าวที่ส าคญั ไดแ้ก่ 

1.  คู่สัญญาที่เกี่ยวขอ้งลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

2.  EPGE ไดเ้บิกสินเช่ือกอ้นแรกจากผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเพือ่ใชก้่อสร้างสายส่ง         

กระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 

3.  กระทรวงพลงังานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of 

Comfort ใหแ้ก่ MUPA 

4.  MUPA ไดรั้บใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

5. เง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาจดัหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าไดรั้บการปฏิบติัส าเร็จลุล่วงแลว้ 
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ในการยกเวน้เง่ือนไขการมีผลบงัคบัของสัญญาดงักล่าวในขอ้ 5 ขา้งตน้นั้น (เกี่ยวกบัสัญญาจัดหาสินเช่ือ

ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเวน้ร่วมกนั ดังนั้ น หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเวน้

เง่ือนไขดงักล่าว EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเวน้เง่ือนไขดงักล่าวได ้ทั้งน้ีรายละเอียดของสัญญาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

วนัที่ลงนาม : วนัที่ 28 มีนาคม 2559    
คู่สัญญาผูข้าย : บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (Myanmar UPA Co., Ltd.)  

  (“MUPA”) 
ผูซ้ื้อ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Electric Power Generation Enterprise ) 

  (“EPGE”)        
ก าลงัการผลิต : 200 MW 
ประเภทโครงการ : BOT (Build-Operate-Transfer)   
เช้ือเพลิงการผลิต : ก๊าซธรรมชาติ 
ท่ีตั้งโครงการ : Kanbuak, Tanintharyi Region, Myanmar 
หนา้ที่ความรับผิดชอบหลกัของ 
MUPA Facility 

: ออกแบบ พฒันา ก่อสร้าง จดัหาเงินทุน ด าเนินงาน และซ่อมบ ารุง 
: รับผิดชอบตน้ทุนในการจดัหาและก่อสร้างระบบ New Fuel Supply Infrastructure 

 : วางหลกัประกนัส าหรับการก่อสร้าง (Construction Security) กบั EPGE ในจ านวน      
  และแนวทางที่ตกลงในสัญญา 

 : จดัเตรียมให ้Facility มีก  าลงัการผลิตท่ีมีความคงที่ (Dependable Contracted   
  Capacity) ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 

 : โอนสิทธิใน Facility ใหแ้ก่ EPGE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 
หนา้ที่ความรับผิดชอบหลกัของ
ท่ีตั้ง  EPGE 

: จดัให ้MUPA มีสิทธิในการผ่านเขา้-ออก และใชป้ระโยชน์ 
: จดัหาเช้ือเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Zawtika หรือจากแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่นๆ   
  ที่มีลกัษณะใกลเ้คียง ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 : ด  าเนินการใหร้ะบบสายส่ง (Transmission Facilities) พร้อมใชง้านภายในวนัที่  
  ก  าหนด 

 : ด  าเนินการใหมี้การออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของระบบ New Fuel   
  Supply Infrastructure เสร็จสมบูรณ์ตามคุณสมบติั (Spec) และระยะเวลาที่ก  าหนด 

 : วางหลกัประกนัส าหรับการช าระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ MUPA ในจ านวนและแนวทาง   
  ที่ตกลงในสัญญา 

 : ช าระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ MUPA 
 : ช าระเงินค่ายกเลิกสัญญาใหแ้ก่ MUPA (ถา้ไดรั้บการร้องขอ) ตามเง่ือนไขที่ก  าหนด 
เง่ือนไขบงัคบัก่อนการมีผลใช้
บงัคบัสัญญา  
(Conditions Precedent) 

: คู่สัญญาที่เกี่ยวขอ้งลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินของโครงการ   
  โรงไฟฟ้า 
: EPGE ไดเ้บิกสินเช่ือกอ้นแรกจากผูใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินเพื่อใชก้่อสร้าง 
  สายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 

 : กระทรวงพลงังานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียน   
    มาร์ออก Letter of Comfort ใหแ้ก่ MUPA  

 : MUPA ไดรั้บใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
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 : เง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาจดัหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าไดรั้บการ  
  ปฏิบติัส าเร็จลุล่วงแลว้ ทั้งน้ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตอ้งบรรลุเง่ือนไขบงัคบัก่อน  
  การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาดงักล่าวภายใน 24 เดือนหลงัจากวนัที่คู่สัญญาลงนาม  
  ในสัญญา  

วนัที่สัญญามีผลใชบ้งัคบั : เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุขา้งตน้เป็นผลส าเร็จครบทุกขอ้ 
วนัก  าหนดเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า 
(Scheduled Commercial 
Operation Date) 

: ภายใน 45 เดือนนบัจากวนัที่สัญญามีผลใชบ้งัคบั 

วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า : วนัท่ีโรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า    
  (Commercial Operation Date)โดยสามารถผลิตไฟฟ้าและส่งไปยงัระบบของ   
  EPGE ได ้30 ปี นบัจากวนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) โดย  
  คู่สัญญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาออกไปได ้

กฎหมายที่ใชบ้งัคบั : กฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 

ทั้งน้ีท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัที่ 2 ธันวาคม 2559 ไดมี้มติรับรองหรือให้สัตยาบนัใน

การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยคู่สัญญารวมถึง MUPA อยูใ่นระหว่างด าเนินการตามเง่ือนไข

บงัคบัก่อน เพื่อให้สัญญามีผลบงัคบัใชโ้ดยเร็วที่สุดต่อไป อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จะไม่เขา้ท าโครงการโรงไฟฟ้าดงักล่าว

ก่อนที่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะพิจารณาค าขอใหรั้บหลกัทรัพยใ์หม่ของบริษทัฯ แลว้เสร็จ (เน่ืองจากรายการดงักล่าวเป็นการ

เขา้ท ารายการประเภทท่ี 4 ซ่ึงตอ้งมีการยืน่ค  าขอใหพ้ิจารณารับหลกัทรัพยใ์หม่กบัตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

2.1.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ผ่านบริษทัฯ และ DML โดยเนน้การพฒันา

และจดัสรรท่ีดิน เพื่อขายและในอนาคตใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดิน  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึน ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ และ DML ในปัจจุบนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ที่ดินที่พัฒนาเพ่ือขาย 

1. โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล ์ท่ีดิน ท่ีต  าบลปากช่อง อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา รวมเน้ือท่ี 114-2-13 ไร่ 

หรือ 45,813 ตารางวา  

2.  โครงการพฒันาที่ดินและจดัสรรแบ่งขาย จงัหวดัพงังา ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืนเดียวกนั) ท่ีตั้งติด
ถนนสายบา้นตน้แซะ-บา้นไร่ด่าน (พง.3006) ต  าบล โคกกลอย อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เน่ือท่ีรวม 18-3-
77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) 

โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผู ้ด  าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพักอาศัยสูง   5 ชั้น 

จ านวนหอ้งชุดท่ีพกัอาศยัทั้งหมด 40 ยนิูต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดโ้อนขายและรับรู้รายไดแ้ลว้ จ านวน 19 หอ้ง 
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2.1.3 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยแีละสารสนเทศผ่าน IFP โดยในปี 2558 IFP ไดด้  าเนินการซ้ือซอฟตแ์วร์

ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม หรือ “Mozer” จากบริษทั อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ  ากดั เป็นจ านวนเงิน 150.00 ลา้นบาท โดย

เป็น MOBILE COMMUNICATION PLATFORM ท่ีเป็นพื้นฐานเช่ือมต่อของเทคโนโลยีต่างๆ มาให้บริการ และเปิด

โอกาส เพื่อน าไปสู่การเช่ือมโยงเขา้ร่วมกบัผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีดา้นต่างๆ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการเจริญเติบโตสูง ดา้น

การตลาดและยงัมีความร่วมมือดา้น BIOMETRIC และ IMAGE PROCESSING ซ่ึงเป็นสินคา้ที่มีความทนัสมยั มาบริการ

ร่วมกบั MOBILE COMMUNICATION PLATFORM ท่ีสามารถเปิดตลาดไดท้ั้งในและต่างประเทศอีกจ านวนมาก 

(1) ผลิตภัณฑ์ด้านการส่ือสารโทรคมนาคมบน Platform Mozer 

แอปพลิเคชัน่ Mozer เป็นนวตักรรมดา้นระบบส่ือสารบนโมบายล์แพลทฟอร์ม  ที่เน้นจุดเด่นดา้นความ

ปลอดภยัของขอ้มูลส าหรับตอบโจทยห์น่วยงานความมัน่คง  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ท่ีตอ้งการเคร่ืองมือส่ือสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวเป็นระบบปิดออกแบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการตามโครงสร้างของ

องคก์ร ป้องกนัขอ้มูลส าคญั หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัขององค์กรร่ัวไหล สะดวกในการบริหารจดัการและรวบรวมจดัเก็บ

ขอ้มูลส าหรับภารกิจขององค์กร พร้อมทั้งฟีเจอร์เด่นๆ    ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่ือสารไดห้ลากหลาย  เช่น การ

ถ่ายทอดสดผ่าน Smartphone   และใชง้านส่ือสารแบบวิทยส่ืุอสาร(Trunked Mobile) ไดท้ัว่ประเทศ  โดยเช่ือมต่อกบัระบบ

วิทยส่ืุอสารเดิมเครือข่าย VHF, CB ได ้ รวมถึงฟังกช์ัน่ต่างๆ เช่น การก าหนดกลุ่มเพื่อการส่ือสารขององค์กร  ส่งขอ้ความ 

ขอ้มูลมลัติมีเดีย ภาพ วีดีโอ สต๊ิกเกอร์  โทรฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต 
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(2) ผลิตภัณฑ์ด้าน Biometric System 

เทคโนโลยรีะบุตวัตนดว้ยขอ้มูลชีวภาพ (Biometric) ดว้ย ภาพม่านตา (Iris Recognition System), ลายน้ิวมือ 

(Fingerprint Recognition System), ภาพใบหนา้ (Face Recognition System) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีี่พฒันาโดยคนไทย ที่ผ่าน

มาตรฐานการทดสอบ โดย บริษทั อินฟอร์เมติกซ์พลสั จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายในประเทศไทย (Distributor) ด  าเนิน

กิจกรรมทางดา้นการตลาดและจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความตอ้งการของตลาดสูง เน่ืองจากแนวโนม้

ความตอ้งการของการตรวจสอบและพิสูจน์อตัลกัษณ์ขอ้มูลบุคคลมีความจ าเป็นมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ ในส่วน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความมัน่คง, ความปลอดภยัและภาคเอกชน ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจประเภท การเงินและธนาคาร 

เป็นตน้ โดยบริษทั อินฟอร์เมติกซ์พลสั จ ากดั จะน าเทคโนโลยดีา้น Biometric มาใชใ้นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจและ

สร้างโอกาสทางธุรกิจบนความตอ้งการของตลาด 
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(3) ผลิตภัณฑ์ด้าน Image Processing 

(3.1) เทคโนโลยี License Plate Recognition (SKYLPR) โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อตัโนมติั ที่ใช้

กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัตามห้างสรรพสินคา้และหน่วยงานราชการต่างๆ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในดา้นการรักษาความ

ปลอดภยั โดยการตรวจจบัป้ายทะเบียนและลกัษณะทางกายภาพของรถท่ีเขา้ออกหรือสัญจรไปมาอยูใ่นบริเวณนั้น ทั้งน้ี

การตรวจจบัป้ายทะเบียนดูเหมือนจะเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ท่านั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ว่าหากตอ้งการจะน าขอ้มูลภาพ

ที่บนัทึกไดม้าใชป้ระโยชน์ในดา้นการขนส่ง การคมนาคม การป้องกนัการโจรกรรมต่างๆ จะสามารถท างานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3.2) Video Analytics ระบบประมวลผลวีดีโอ วิเคราะห์เหตุการณ์และแจ้งเตือนอัตโนมัติระบบวิเคราะห์

ภาพ (Video Content Analytic) จาก AGENT VI เป็นระบบวิแคราะห์ภาพที่น าภาพวีดีโอจากกลอ้งวงจรปิดมาวิเคราะห์

ประมวลผลแจง้เตือนตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงจะเป็นระบบท่ีเขา้มาช่วยอ  านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเฝ้าระวงัตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ระบบวิเคราะห์ภาพจะท างานวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึน

ไปยงัผูดู้แลระบบผ่านทาง E-mail หรือ SMS ท าให้สามารถตดัสินใจจดัการรับมือเหตุการณ์ไดอ้ย่างทนัท่วงทีและการที่

ระบบวิเคราะห์ภาพเป็นระบบที่แยกการท างานออกจากระบบบนัทึกภาพ จึงท าให้ระบบวิเคราะห์ภาพมีความยดืหยุน่ใน

การท างานโดยจะสามารถตั้งเง่ือนไขการแจง้เตือนต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ 
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VMS VIDEO MANAGEMNT SOFTWARE เม่ือระบบกลอ้งวงจรปิดถูกติดตั้ งเป็นจ านวนมาก ผลท่ีตามมาคือขนาด

และความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ตลอดจนการท างานของเจ้าหน้าที่ ผูค้อยเฝ้าระวงั และจัดเก็บขอ้มูล ไฟล์ภาพ

เหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้ นการท่ีจะให้ระบบกลอ้งวงจรปิดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นเคร่ืองมือให้กบั

เจา้หนา้ที่ ไดใ้ชค้น้หาเหตุการณ์อยา่งรวดเร็ว โดยการคน้หาและคดักรอง เช่น การคดักรองจากสี, การคดักรองจากช่วงเวลา

, การคดักรองจากเส้นทางเดิน, การคดักรองจากขนาด 

           
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานนโยบายด้านการตลาด 

กระทรวงพลงังานก าหนดยทุธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนในปี 2558-2579 ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยพีลังงานทดแทน 

เป้าประสงค ์การพฒันาความสามารถในการผลิต บริหารจดัการวตัถุดิบ ดว้ยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

กลยทุธ์ 1.1 พฒันาวตัถุดิบทางเลือกอื่นและพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพเพื่อผลิตพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 1.2 พฒันาการรูปแบบการบริหารจดัการและการใชว้ตัถุดิบพลงังานทดแทนใหมี้ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ 1.3 ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยใีหท้ี่เหมาะสมกบัความสามารถการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค ์การผลกัดนัความสามารถในการผลิตและความตอ้งการพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 2.1 สนบัสนุนครัวเรือนและชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนดา้นพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสมแก่ผูผ้ลิตและผูใ้ชท้ั้งในและต่างประเทศ 

กลยทุธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 2.4 พฒันากฎหมายดา้นพลงังานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริม

การพฒันาพลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 

เป้าประสงคก์ารสร้างความตระหนกัและความรู้ความเขา้ใจต่อการผลิตการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งมีประสิทธิภาพและ

ยัง่ยนื 

กลยทุธ์ 3.1 พฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจดัการฐานขอ้มูลดา้นพลงังานทดแทน 

กลยทุธ์ 3.2 เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้และขอ้มูลสถิติพลงังานทดแทน 
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กลยุทธ์ 3.3 พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถในการใชป้ระโยชน์จาก

พลงังานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

กลยทุธ์ 3.4 พฒันาเครือข่ายดา้นพลงังานทดแทนท่ีเกี่ยวขอ้งและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งในระดบัประเทศ

และในระดบันานาชาติ 

ทั้งน้ีพลงังานทดแทนถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับการด าเนินชีวิต โลกจึงจ าเป็นตอ้งมีแหล่งพลงังานอย่าง

เพียงพอเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยปัจจุบนัพลงังานสามารถแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือพลงังานที่มีอยู่

อยา่งจ ากดั ใชแ้ลว้หมดไป (Conventional Energy) ไดแ้ก่น ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นตน้ และพลงังานหมุนเวียน

หรือพลงังานทดแทน (Renewable Energy) หมายถึงแหล่งพลงังานที่มีอยูใ่นธรรมชาติ สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไม่มีวนัหมด 

ประกอบดว้ย พลงังานจากแสงอาทิตย ์น ้า ลม ชีวมวล เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัความตอ้งการพลงังานสะอาดมีการเติบโตอยา่งกา้วกระโดด โดยเฉพาะในกลุ่มยโุรปและญ่ีปุ่ น ซ่ึง

ใหก้ารสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งจริงจงั ส่วนประเทศไทยเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ให้ความส าคญักบัการพัฒนา

พลงังานทดแทน จึงออกระเบียบ เพื่อสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยรัฐบาลรับซ้ือใน

อตัราพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของบริษทัฯ ที่ไดเ้ลือกเขา้ลงทุนในธุรกิจดงักล่าว โดย เป็นผูส้นับสนุน

โครงการของสหกรณ์ผูผ้ลิตและผูใ้ชปุ้๋ ยอินทรีย ์ อ  าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวตัต ์ ซ่ึงโครง

ดงักล่าวเป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขอขายไฟฟ้าและมีสิทธิเขา้ท าสัญญากบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย

ตามประกาศที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองรายช่ือผูผ้่านการพิจารณาค าร้องและขอ้เสนอขอขายไฟ

มีสิทธิเขา้ท าสัญญากบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับ

หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560  

โดย บริษทัฯ ในฐานะผูส้นับสนุนโครงการเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่าย

จ าหน่ายภายในวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าท่ี 4.12 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 25 ปี และมีก  าหนดจ่ายไฟฟ้า

เขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(SCOD) ไม่เกินวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองการ

จัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 โดยบริษทัฯ จะเป็นผูข้ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายโดยตรงตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ตอ้งด าเนินโครงการโดยสถานท่ีตั้งโครงการอยูใ่นท่ีดินท่ีสหกรณ์ฯ เป็นเจา้ของ หรือท่ีดินท่ีสมาชิกสหกรณ์ฯ 

เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

รายงาน Power Sector Development in Myanmar โดย Asian Development Bank ฉบบั 460 เม่ือเดือนตุลาคม 

2558 (“รายงานจาก ADB”)  ไดอ้ธิบายถึงแนวโนม้สถานการณ์พลงังานในสหภาพเมียนมาร์ ดงัน้ี 

การผลิตและก าลงัการผลิต (Capacity and Generation)   

ในระหว่างปี 2543-2557 ก  าลงัการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้า (Installed Capacity) ในสหภาพเมียนมาร์

เพิ่มข้ึนถึงส่ีเท่า โดยมีก  าลงัการผลิตติดตั้งเท่ากบั 4,422 เมกะวตัต์ในปี 2557 และมีสัดส่วนของก าลงัการผลิตติดตั้งของ

โรงไฟฟ้าพลงัน ้ า มากกว่า 2 ใน 3 ของก าลงัการผลิตติดตั้งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อย่างไรก็ดีถึงแมก้  าลงัการผลิตติดตั้งจะเพิ่ม
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สูงข้ึนมาก แต่ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Available Capacity) นั้นยงัคงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั โดยมีจ านวนเพียง 1,655 เมกะวตัต์

ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของก าลงัการผลิตติดตั้งของการผลิตไฟฟ้าในปีเดียวกนั  

โดยเป็นผลมาจากการหยุดซ่อมบ ารุงตามก าหนดการและขอ้จ ากดัดา้นความพร้อมของน ้าท่ีกกัเก็บเพื่อใชใ้น

การผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในช่วงฤดูแลง้ ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าลดลงเหลือเพียง 1,560 เมกะวตัต ์หรือคิดเป็นร้อย

ละ 36 ของก าลงัการผลิตติดตั้ งของการผลิตไฟฟ้าในดา้นการผลิตไฟฟ้านั้น พบว่าการผลิตไฟฟ้าในสหภาพเมียนมาร์

เพิ่มข้ึนประมาณ 2 เท่า เม่ือเปรียบเทียบปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างปี 2543/2544 ซ่ึงมีจ านวน 5,100 กิโลวตัตช์ัว่โมง 

กบัปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างปี 2556/2557 มีจ านวน 12,200 กิโลวตัตช์ัว่โมง หากพิจารณาโดยเฉลี่ยอาจกล่าวไดว้่า

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของสหภาพเมียนมาร์เพิ่มข้ึนปีละประมาณร้อยละ 6.4 ตลอดช่วงเวลาดงักล่าว  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาตามประเภทของโรงไฟฟ้าท่ีท าการผลิตไฟฟ้า พบว่าสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าคิด

เป็นร้อยละ 72 ของความตอ้งการพลังงานไฟฟ้าในประเทศพม่าในระหว่างปี 2556/2557 โดยส่วนท่ีเหลือนั้นมาจาก

โรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากแก๊สและถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และร้อยละ 5 ของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าใน

ประเทศพม่าในช่วงเวลาดงักล่าว ตามล าดบั ขณะท่ีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลงัน ้าในปี 2556/2557 นั้นจดัว่าเพิ่มสูงข้ึนมาก

จากที่เคยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 37 ในระหว่างปี 2543/2544 

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุด   

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2552-2557 ความตอ้งการ

พลงังานไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี เม่ือเทียบกบัค่าเฉลี่ยของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงดงักล่าว

โดยในปี 2555 - 2557 ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 1,790 เมกะวตัต ์2,001.3  เมกะวตัต ์ และ 2,400 เมกะวตัต์ 

ตามล าดบั  

เหตุการณ์ที่ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดสูงกว่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้าของระบบ รวมถึงการขาด

เสถียรภาพของการควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้า (Frequency Control)  และการเกิดไฟฟ้าดบัหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง 

(Load Shedding) นั้ น เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า  โดยในบางพื้นท่ีเคยเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้าง (Blackouts) 

ติดต่อกนัเป็นเวลานานถึง 12-16 ชัว่โมง 

รายงานจาก ADB ซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงไฟฟ้า  (Ministry of Electric Power: MOEP)  ของ

สหภาพเมียนมาร์ระบุว่า ในปี 2553-2554 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 42 ของการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 36 และ

ร้อยละ 20 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทั้งหมดตามล าดบั การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ในช่วงดงักล่าว ในอตัราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ต่อปี รองลงมาไดแ้ก่ ภาคพาณิชยกรรม และภาคการขนส่ง มีอตัราการ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี และร้อยละ 2.3 ต่อปี ตามล าดบั 

การจดัหาแหล่งพลงังานไฟฟ้า 

รายงานจาก ADB ไดร้ะบุว่า การจัดหาแหล่งพลงังานไฟฟ้าเพิ่มเติมนั้นยงัคงจัดเป็นงานท่ีมีความส าคญัใน

ล าดบัตน้ๆ ของกระทรวงไฟฟ้า ของสหภาพเมียนมาร์ ไดใ้ห้ความส าคญักบัซ่ึงในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมานั้น ไดมี้การส ารวจ

และใชป้ระโยชน์จากแหล่งพลงังานน ้า จนท าใหโ้รงไฟฟ้าพลงังานน ้ากลายเป็นแหล่งของพลงังานไฟฟ้าหลกัของประเทศ  

โดยกระทรวงพลงังานไฟฟ้าไดร้ะบุถึงท าเลท่ีมีศกัยภาพส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน ้าถึง 302 ท าเล มีก  าลงัการผลิต



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                   หนา้ 27 
 

รวม 46,331 เมกะวตัต ์โดยประมาณ 40,000 เมกะวตัต ์ เป็นแหล่งท่ีใกลก้บัพรมแดนที่ติดต่อกบัประเทศไทยและจีน ซ่ึงมี

ศกัยภาพในการพฒันาก าลงัการผลิตและส่งออก  

นอกจากน้ี สหภาพเมียนมาร์ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน

ทางเลือก เช่น ก๊าซชีวภาพ  พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม โดยไดมี้การติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ท่ีก  าลงัการผลิต

ต่างๆ ไดแ้ก่ 5 กิโลวตัต ์15 กิโลวตัต ์และ25 กิโลวตัต ์รวมทั้งส้ิน 185 แห่ง ทัว่ประเทศ  และติดตั้งระบบแปรรูปก๊าซชีวมวล

จากเศษไม ้(Biomass) ท่ีก  าลงัการผลิต 30 กิโลวตัต์ และ50 กิโลวตัต์ ในเขตชนบทของประเทศ รวมทั้งติดตั้งเพื่อการวิจยั

ของสถาบนัอุดมศึกษา ส าหรับการจัดหาแหล่งพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานลมนั้น ยงัอยู่ในช่วง

เร่ิมตน้  

ระบบส่งไฟฟ้า 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า ปัจจุบนัระบบส่งไฟฟ้าในสหภาพเมียนมาร์

เป็นลกัษณะผูกขาด โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดจะถูกส่งมาท่ีสายส่งของ EPGE จะถูกส่งไปใหบ้ริษทัผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าคือ 

Yangon City Electricity Supply Board (YESB)  และ Electric Supply Enterprise (ESE) ซ่ึง YESB จะขายไฟใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้า

ในเมืองยา่งกุง้ และ ESE จะขายใหผู้ใ้ชไ้ฟในเมืองอื่นๆ ต่อไป สายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีแรงดนั 230 kV 132 kV และ 66 

kV ในปี พ.ศ. 2555 ความยาวสายส่งในสหภาพเมียนมาร์มีความยาวรวมทั้งส้ิน 9,000 กิโลเมตร 

แผนในอนาคต 

ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระบุว่า จากสถิติความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่มากกว่า

ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได ้ท าใหส้หภาพเมียนมาร์ตอ้งเพิ่มก  าลงัผลิตไฟฟ้า โดยรายงานจาก ADB ไดร้ะบุว่าสหภาพเมียนมาร์

มีโครงการพฒันาพลงัน ้ าอีก 20 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่มีจีนและญ่ีปุ่ นเขา้มาลงทุน และมีความพยายามลดการ

พึ่งพาพลงังานน ้า โดยหนัไปลงทุนพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ  

ในช่วงปี 2558-2559 มีแผนจะเพิ่มก  าลงัผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอีก 2,500 เมกะวตัต ์พร้อมทั้งมีแผนเพิ่ม

ก  าลงัผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอีก 300 เมกะวตัต ์เน่ืองจากสหภาพเมียนมาร์มีแหล่งพลงังานหมุนเวียนจ านวนมาก แต่ขาดเงิน

ลงทุนและขาดการสนบัสนุนในการคน้ควา้วจิยัและพฒันา  ดงันั้นสหภาพเมียนมาร์จึงมีแผนจะปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 

ดว้ยการสร้างและติดตั้งสายส่งแรงดนั 500 กิโลโวลต ์ (kV) ท่ีจะเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าท่ีตั้งอยูท่างเหนือของประเทศกบั

ศูนยก์ลางระบบไฟฟ้าในภาคใต ้  โดยโครงการต่างๆ ของสหภาพเมียนมาร์นั้น มีการสนบัสนุนใหช้าวต่างชาติเขา้มาลงทุน

อยา่งกวา้งขวาง 

ภาวะการแข่งขนั 

โดยทัว่ไปการจดัซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชนในสหภาพเมียนมาร์จะตอ้งผ่านการเจรจาตกลงระหว่างผูผ้ลิตไฟฟ้า

กบัภาครัฐ โดยภาคเอกชนสามารถยืน่ขอ้เสนอไปยงัภาครัฐไดโ้ดยตรง โดยขอ้มูลจากรายงานของ VDB Loi ที่ปรึกษา

กฎหมายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ลงวนัที่ 3 พฤษภาคม 2559 ไดแ้สดงว่า ในปี 2559 รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์มีการ

จดัซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชนถึงอยา่งนอ้ย 5 ราย ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือโครงการ เจา้ของโครงการ ปริมาณไฟฟ้า  
(MW) 

ท่ีต ั้งโครงการ 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) 
200 Dawei Combined Cycle Gas Turbines 

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

ท่ีมา: VDB Loi 

นอกจากน้ี ขอ้มูลจากรายงานฉบบัเดียวกนัยงัไดร้ะบุว่า ในอดีต คือ ช่วงระหว่างปี 2554-2556 นั้น การท า

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนกบัสหภาพเมียนมาร์ จะตอ้งมีการร่างรายละเอียดขอ้เสนอต่างๆ เพื่อเจรจากบั

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง คือ EPGE เป็นรายกรณีไป ซ่ึงการเจรจา เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปส าหรับการท าสัญญาดงักล่าวนั้น ใชเ้วลา

ค่อนขา้งนานและไม่มีรูปแบบมาตรฐาน โดยภาคเอกชนที่ไดเ้ขา้ท าสัญญากบั EPGE ในช่วงดงักล่าว เช่น Toyo Thai Power 

Myanmar Co., Ltd.  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซที่เมือง Ahlone ในเขตย่างกุง้ และ UPP & Zeya & Associates ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าที่เมือง Thaketa ในเขตยา่งกุง้     เป็นตน้   

ในช่วงกลางปี 2557 World Bank ไดเ้สนอร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบบัหน่ึง เพื่อประกอบการจดัซ้ือไฟฟ้าใน

โครงการ  Myingyan โดยมีขอ้เสนอหลายประการที่อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ส าหรับผูย้ื่นขอ้เสนอรายอื่นๆ อย่างไรก็ดี

ภายหลงัการด าเนินการดงักล่าว รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ก็ยงัไม่ไดป้ระกาศให้ร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีเสนอโดย 

World Bank เป็นร่างสัญญาฉบบัมาตรฐาน  

จากการที่ VDB Loi ไดมี้โอกาสพิจารณาร่างสัญญาฉบบัต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคมปี 2559 นั้น เห็นว่าร่าง

สัญญาของโครงการในช่วงดงักล่าวมีส่วนที่เหมือนกนัในหลายดา้น จึงมีความเป็นไปไดท้ี่ EPGE จะก าหนดรูปแบบของ

สัญญามาตราฐานข้ึนมาเองในอนาคต อย่างไรก็ดีร่างสัญญาดงักล่าวยงัมีขอ้แตกต่างท่ีมีนัยส าคญัอยู่หลายประเด็น ซ่ึงใน

อนาคตประเด็นดังกล่าวจะเป็นส่ิงท่ีผู ้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และผู ้ให้สินเช่ือแก่โครงการ (Lenders) จะต้อง

พิจารณาอยา่งรอบคอบในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่อไป 
 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

นโยบายด้านการตลาด 

กลุ่มเป้าหมายหลกัของผลิตภณัฑข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ระดบับน (Premium) ที่มีก  าลงั

ซ้ือสูงและมีความต้องการบ้านหลังท่ีสองในท าเลท่ีโครงการของบริษัทตั้ งอยู่ โดยบริษัทฯและ DML มีทีมขายที่ มี

ประสิทธิภาพและมีความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี DML ยงัไดมี้การว่าจ้างบริษทับริหาร

ทรัพยสิ์น เจแอนด์พี จ  ากดั (“J&P”) เพื่อท าหน้าเป็นตวัแทนบริหารงานขาย ที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขายของ

โครงการ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยงัไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ส าหรับ J&P เป็น

บริษทัท่ีมีความรู้ความช านาญในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นท่ี และสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน

ของทีมขายของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ช่ือสัญญา : สัญญาว่าจา้งตวัแทนบริหารงานขาย 
คู่สัญญา   DML:  ผูว้่าจา้ง หรือ เจา้ของโครงการ 
   J&P:  ผูรั้บจา้ง หรือ ตวัแทนขาย 
วนัที่ลงนาม : 1 มีนาคม 2560 
ขอ้สัญญาที่ส าคญั - ผู ้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู ้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู ้บริหารงานขาย การโอน

กรรมสิทธ์ิ และการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการขายอาคารชุดทั้ งหมด ภายใต้ช่ือ
โครงการ The Pino Khaoyai โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

 - จดัพนกังานขายประจ าหน่วยงานของผูว้่าจา้ง 
 - มีหนา้ที่บริหารงานขาย การตลาด และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ อนัเป็นประโยชน์

ต่อการขาย 
 - วางแผนงานและส่งเสริมพนกังานขายใหท้  าการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 - เป็นผูป้ระสานงานในเร่ืองเกี่ยวกบัการท าสัญญาจองสิทธิและสัญญาจะซ้ือจะ ขาย 

พร้อมทั้งด  าเนินเร่ืองเกี่ยวกบัการโอนกรรมสิทธิหอ้งชุด 
 - ผูว้่าจ้างตกลงช าระค่าคอมมิชชัน่จากการขายให้แก่ผูรั้บจ้าง โดยคิดเป็นร้อยละจาก

ราคาขายระยะเวลาของสัญญา 1 มีนาคม 2560 จนถึง 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
 - ผูว้่าจา้งตกลงว่าจา้ง และผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งบริหารจัดการอาคารชุดรวมทั้งทรัพย์

ส่วนกลางของอาคาร The Pino Khaoyai ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังานของ
ผูรั้บเหมารายอื่นซ่ึงปฏิบติังานในฐานะผูรั้บจา้งและ/หรือ ลูกจา้งในอาคารชุดของผู ้
ว่าจา้ง เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ระยะเวลาของสัญญา : 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนถึงวนัที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
  (มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแลว้เสร็จ ณ ส้ินปี 2560) 

 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย (กระแสทรรศน์ ฉบบัท่ี 2813) ประเมินภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยใ์นปี  2560 ว่า

เป็นปีที่ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยย์งัเผชิญความทา้ทายในการขายโครงการที่อยูอ่าศยัโดยอตัราดอกเบ้ียในปี 

2560 ท่ีคาดการณ์ว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน ยงัสะทอ้นถึงขอ้จ ากดัดา้นความสามารถในการเขา้ถึงสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

รวมถึงภาระ ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเพิ่มสูงข้ึนของผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัท่ีก  าลงัผ่อนช าระสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อีกทั้งผูป้ระกอบการพฒันา

อสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณารูปแบบการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ จากท่ีแต่เดิมนิยมร่วมมือกบัสถาบันการเงิน น าเสนอ

โปรโมชัน่ดา้นอตัราดอกเบ้ียในระดบัต ่า หรืออตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0 ในช่วงเวลาจ ากดั สถานการณ์ดงักล่าว เป็นปัจจัย

กดดนัการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูอ่าศยัในปี 2560 โดยคาดว่า น่าจะส่งผลใหจ้ านวนท่ีอยูอ่าศยัคงคา้ง ณ ส้ินปี 2560 ขยายตวัร้อย

ละ 4-8 เม่ือเทียบกบั ณ ส้ินปี 2559                  

ขณะเดียวกนัจากภาวะชะลอตวัของตลาดที่อยู่อาศยัในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ผูป้ระกอบการพฒันา

อสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่น าโครงการที่อยูอ่าศยัคงคา้งกลบัมาท าการตลาดใหม่ ในขณะเดียวกนั กช็ะลอเปิดตวัที่อยู่อาศยั

เปิดขายใหม่ สถานการณ์ดงักล่าว น่าจะส่งผลให้เกิดการปรับตวัสู่สมดุลระหว่างจ านวนและความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั 

อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยย์งัตอ้งรักษาระดบัอตัราการเติบโตของรายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในอนาคต 

ดงันั้น ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งยงัคงวางแผนเปิดตวัโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม่ เพื่อก่อใหเ้กิดการรับรู้รายได้

อยา่งต่อเน่ืองในระยะต่อไป 
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ภาวะการแข่งขัน 

ในปี 2560 แนวโน้มการแข่งขนัในตลาดท่ีอยู่อาศยัเป็นไปอยา่งรุนแรงมากข้ึน ในภาวะท่ีมีความทา้ทายจาก

ก าลงัซ้ือของผูซ้ื้อท่ีอยู่อาศยัท่ีอาจยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัไดม้ากนกั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่ 

และกลุ่มทุนรายใหญ่ ใชข้อ้ไดเ้ปรียบท่ีมีอยูต่่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ยกตวัอย่างเช่น การรับจ้างบริหารโครงการที่อยูอ่าศยั 

การพฒันาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อกระจายการสร้างรายไดใ้นรูปแบบอื่นๆ เช่น ค่ารับจา้งบริหารโครงการ 

ค่าเช่าพื้นท่ี เป็นตน้ ส าหรับผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายกลางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ดว้ยการ

ร่วมทุนเป็นพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการชาวต่างชาติ 

2.2.3 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร ซ่ึงความต้องการ

ประสานงานกบัพนกังานจ านวนมาก โดยตอ้งการให้ขอ้มูลท่ีส่ือสารนั้นมีความปลอดภยั สามารถควบคุมและตรวจสอบ

ได ้ในดา้นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภณัฑ์หรือบริการนั้น IFP มีทีมงานฝ่าย [การตลาด] ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นการตลาด

และการขาย โดยทีมงานฝ่าย [การตลาด] จะตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ ลกัษณะการใชง้านจริง ตลอดจนขอ้จ ากดั

ต่างๆ เพื่อน ามาออกแบบลกัษณะของบริการที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด 

ส าหรับแผนงานในประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 IFP มุ่งเนน้การจ าหน่ายและสร้างความแขง็แรงของฐานลูกคา้ใน

ประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกบั Partner ในธุรกิจ ดา้นสารสนเทศและผู ้ผลิต Hardware และ Software ดา้นต่างๆ เพื่อ

น าผลิตภณัฑ ์Mozer ของบริษทัไปใหบ้ริการในภาคส่วนต่างๆ พร้อมกบัเร่ิมเปิดการเจรจาร่วมธุรกิจควบคู่กนัไป  

ส าหรับในต่างประเทศไดมี้การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้และด าเนินการเร่ืองลิขสิทธ์ิเพิ่มเติมในประเทศ

ลาว, กมัพูชา, เมียนมาร์, บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และในปี พ.ศ.2560 ไดข้ยายไปยงั

ประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสและมีความตอ้งการผลิตภณัฑ ์Mozer 

 

 

 

ช่องทางการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานราชการ โดยจดัประชาสัมพนัธ์และสนบัสนุนการทดสอบระบบใชง้านและหน่วยงานเอกชน  โดย

จดัประชาสัมพนัธ์ ออก Event และ PR วางสินคา้ Mozer Phone ร่วมกบั Partner ต่างๆ ไดแ้ก่ 
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-  AIS ซ่ึงเป็น Operator รายใหญ่ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาไดร่้วมมือกบั IFP ออกผลิตภณัฑ์ AIS Live & 

Talk Power by Mozer และท าการประชาสัมพนัธ์ด  าเนินการขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้องค์กรต่างๆ และฐาน

ลูกคา้ของ AIS เอง ซ่ึงผลิตภณัฑไ์ดผ้่านการทดสอบแลว้ว่า Mozer เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 

-  CAT telecom ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายของประเทศไทยที่มีสถานะเป็นหน่วยงานภาครัฐและมีช่องทางใน

การขาย Solution ของผลิตภณัฑ์ Mozer ของ IFP และมีช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

รวมถึงการเสริมผลิตภณัฑข์อง CAT เอง เช่นระบบ TRUNK และ SIM 3G MY 

-  Oracle ซ่ึ ง เ ป็นบริษัทท่ี มี เค รือ ข่ายทั่วโลก โดย IFP ได้เ ป็น Oracle Partner Network Company ID 4-

441206151022 และที่ผ่านมา Oracle ไดน้ าเสนอผลิตภณัฑ์ Mozer ของ IFP ร่วมกบัฐานขอ้มูล ผลิตภัณฑ์ 

ของ Oracle เองใหแ้ก่ลูกคา้ที่เป็นฐานลูกคา้ของ Oracle ในกลุ่มประเทศ AEC และจะขยายไปในประเทศอื่นๆ 

ต่อไป 
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แผนการส่ือสารทางการตลาด 

  1. Awareness: มีแผนการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณา การออกบูธกิจกรรมและร่วมมือกบั Partner เช่น AIS, 

CAT Telecom ในส่วนของการน าเสนอการรับรู้ผลิตภณัฑ์ 

  2. Interest: มีการจดัทีมประชาสัมพนัธ์ในการน าเสนอสินคา้และเพิ่มจุดวางจ าหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายที่

มีจุดขายหรือมีช่องทางการขายท่ีกระจายทัว่ประเทศ 

  3. Evaluation: มีการจดัทีมประชาสัมพนัธ์ไปพบลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม เพื่อ

ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ 

 4. Trial: ใหลู้กคา้สามารถทดลองการใชง้านของผลิตภณัฑ์ 

  5. Adoption: มีการส ารวจความคิดเห็นของตลาด สรุปผลประจ าเดือน เพื่อท าการปรับปรุงบริการ มีการวางแผน

การตลาดระยะสั้นและระยะยาว 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

รายงาน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 (“รายงานจาก SIPA”) ได้อธิบายถึงแนวโน้มสถานการณ์

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของประเทศไทยในปี 2558 ดงัน้ี 

อุปทานตลาดซอฟตแ์วร์ 

ตามรายงานจาก SIPA พบว่ามูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการ ซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทยมีมูลค่า

ประมาณ 54,980 ลา้นบาทในปี 2557 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตภายในประเทศจะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2558 และ 

2559 โดยเติบโตในอตัราร้อยละ 11.1 และร้อยละ 12.8 ตามล าดบั ทั้งน้ีมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ภายในประเทศสามารถ

แบ่งเป็น ตลาดซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปประมาณ 15,031 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 6.3 และร้อยละ 7.4 ในปี 

2558 และ 2559 ตามล าดบั และเป็นตลาดบริการซอฟตแ์วร์ ประมาณ 39,949 ลา้นบาทในปี 2557 ซ่ึงคาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอตั

ตราร้อยละ 13.0 และร้อยละ 14.7 ในปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั 

ส าหรับตลาดซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ส่วนใหญ่เป็นการผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งติดตั้งในเคร่ืองผูใ้ชง้าน ซ่ึงเป็นการ

จ่ายค่า ซอฟตแ์วร์ License เพียงคร้ังเดียว โดยในปี 2557 การผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งติดตั้งในเคร่ืองผูใ้ชง้าน คิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 85 ของมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป โดยเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 0.4 จากปี 2556 โดยมีอตัราการเติบโตที่

ชะลอตวัลงตามความตอ้งการ PC และ Notebook ที่ชะลอตวัลงในช่วงที่ผ่านมา ในขณะที่การผลิตซอฟตแ์วร์ที่ใชผ้่านเว็บ 

(Software as a Service- SAAS) ซ่ึงเป็น ซอฟตแ์วร์ประเภท Subscription License ที่ส่วนใหญ่ใชใ้น Mobile Application ซ่ึง

คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าการผลิตซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ในปี 2557 ไดเ้พิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 34.4 จากปี 2556 

เน่ืองจากแนวโนม้ในการใชง้านคลาวด์ (Cloud Computing) และ ตลาด Smart Phone ท่ีเพิ่มข้ึน 

ส าหรับตลาดบริการซอฟตแ์วร์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใหบ้ริการโดยบริษทัขนาดเลก็หลายราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

การให้บริการ ประเภทจัดท าซอฟต์แวร์ตามความต้องการ (Custom Software) ประเภทบริการซ่อมบ ารุงซอฟต์แวร์ 

(Software Maintenance Service) และประเภทบริการเฉพาะส่วนของซอฟต์แวร์ (Software Interface Service) ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 42.1 ร้อยละ 30.7 และร้อยละ 13.7 ของ มูลค่าบริการซอฟตแ์วร์ตามล าดบั  
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อุปสงคต์ลาดซอฟตแ์วร์ 

จาการคาดการณ์การบริโภคซอฟตแ์วร์และบริการซอฟตแ์วร์ ในประเทศไทยพบว่าในปี 2557 มีมูลค่า

ประมาณ 97,600 ลา้นบาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ที่ถูกพฒันาเพื่อใชใ้นองคก์ร (Non-Market 

Inhouse Software) เป็นจ านวน 13,441 ลา้นบาท  ซอฟตแ์วร์ที่ผลิตในประเทศ ซ่ึงถูกพฒันามาเพื่อการคา้ในเชิงพาณิชย ์

(Market Software)  เป็นจ านวน 50,408 ลา้นบาท  และซอฟตแ์วร์ที่น าเขา้จากต่างประเทศเพื่อการบริโภค เป็นจ านวน 

33,751 ลา้นบาท  

ในปี 2557 ธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะจากธุรกิจขนาดกลางไดมี้การบริโภคซอฟต์แวร์การบริโภคซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปประมาณร้อยละ 77.20 ของมูลค่าซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทั้งหมด ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากในปี 2556 ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 66.50  นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในดา้นการใช้บริการซอฟต์แวร์แลว้ จะเห็นไดว้่าธุรกิจเอกชนมีการใช้บริการ

ซอฟต์แวร์ถึงประมาณร้อยละ 64.30 และ  ร้อยละ 76.60 ของมูลค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทั้ งหมดในปี 2556 และ 2557 

ตามล าดบั โดยคาดว่าความตอ้งการใช ้ซอฟตแ์วร์ โดยธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะส าหรับซอฟตแ์วร์ส าหรับธุรกิจการเงิน การ

ธนาคาร โทรคมนาคม คา้ปลีก ท่องเท่ียว และโรงแรม ท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน รวมถึงการท่ีบริษทัขนาดกลางเร่ิมมีความ

สนใจในซอฟตแ์วร์ที่ใชผ้่านเวบ็ (Software as a Service- SAAS) ท่ีมากข้ึน และ การเพิ่มข้ึนของธุรกิจท่ีด  าเนินผ่านระบบ

ซอฟตแ์วร์  จะท าใหมี้การบริโภค ซอฟตแ์วร์ ในประเทศ ท่ีสูงข้ึน และมีแนวโนม้ที่เติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากการเติบโตของ

ตลาดบริการอินเตอร์เน็ต ตลาดโทรศพัทมื์อถือ ตลาด Smart Phone และเศรษฐกิจดิจิทลั 

ภาวะการแข่งขนั 

โดยทั่วไป ธุรกิจซอฟต์แวร์มีการแข่งขันกันในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคที่มีความหลากหลาย จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทย เม่ือ 2 พฤศจิกายน 2559 (กระแสทรรศน์ ฉบบัท่ี 2788) ได้

คาดการณ์ว่า ในปี 2560 ธุรกิจซอฟตแ์วร์ท่ีเกี่ยวขอ้งการให้บริการบนัเทิงออนไลน์และการให้บริการโซลูชัน่ทางดา้นไอที

อาจมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน จากความตอ้งการลงทุนในบริการท่ีเกี่ยวเน่ืองอื่นๆของกลุ่มผูป้ระกอบการโทรคมนาคมแบบไร้

สายเพื่อเพิ่มแหล่งรายไดจ้ากธุรกิจอื่น และชดเชยรายไดจ้ากการให้บริการเสียงท่ีลดลงเป็นอยา่งมาก โดยคาดว่าในปี 2560 

ตลาดโทรคมนาคมแบบไร้สายของไทยน่าจะยงัมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 2559 ในอตัราประมาณร้อยละ 3.6 – 5.5 โดย

ได้รับปัจจัยผลักดันหลักจากตลาดการให้บริการส่ือสารข้อมูลที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะที่มูลค่าตลาดด้านการ

ใหบ้ริการเสียงในปี 2560 นั้น คาดว่าจะหดตวัในอตัราประมาณร้อยละ 14.5 – 15.5  

นอกจากน้ี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบบัท่ี 3) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2557-

2561) ไดอ้า้งถึงผลการศึกษาของ TDRI และ SIPA ซ่ึงระบุว่าปัญหาส าคญัของอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย คือ การขาด

บุคลากรที่มีคุณภาพทุกแขนง หลักสูตรของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

พนกังานรุ่นใหม่นิยมเปลี่ยนงานบ่อย ผูป้ระกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเลก็ประสบปัญหาการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การ

ขาดการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง การขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบริษัทท่ีตั้ งอยู่นอก

กรุงเทพมหานคร 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจพลังงาน 

ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของ APU นั้น ได้ท  าสัญญาเช่าเคร่ืองจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าจาก Aggreko 

International Project Limited (“AGGREKO”) โดยมีสัญญาท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ช่ือสัญญา สัญญาเช่าเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตไฟฟ้าชัว่คราวก าลงัการผลิต 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”) *: ผูใ้หเ้ช่า 
- APU: ผูเ้ช่า 

วันที่ลงนาม 24 มิถุนายน 2557 

ข้อสัญญาที่

ส าคญั 

- ผูเ้ช่าจะเช่าเคร่ืองก าเนิดพลงังานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติก  าลงัการผลิต 6 เมกะวตัต์ 
(เพิ่มข้ึนไดสู้งสุด 20 เมกะวตัต)์ จาก  AGGREKO โดยระยะเวลาการเช่าเคร่ืองจักร
มีอาย ุ104 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัเร่ิม COD 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าเคร่ืองจักรล่วงหน้า (Advance Payment) 13 สัปดาห์ ซ่ึง
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 588,370 เหรียญสหรัฐฯ ใหแ้ก่ AGGREKO 

- ผูเ้ช่าจะตอ้งเสียค่าเช่าเคร่ืองจกัรโดยรวมภาษี ณ ที่จ่าย 3.5% ในอตัราคงที่จ  านวน 
46,910 ดอลลาร์ ต่อสัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิม COD จนหมดอายสุัญญา 

- AGGREKO จะจัดพนักงานเพื่อด าเนินการให้เคร่ืองจักรสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ตามปกติ 

- ผูเ้ช่าจะเป็นผูรั้บผิดชอบวตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 
- AGGREKO จะตอ้งรับประกนัว่าเคร่ืองจกัรสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามที่ก  าหนด 
- ในกรณีที่เคร่ืองจกัรที่เช่าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ผูเ้ช่าได ้ AGGREKO 

จะตอ้งเสียค่าปรับในกรณีต่างๆ ดงัน้ี 
▪ กรณีท่ีไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ั้งแต่ 3 ชัว่โมง ถึง 3 วนั  AGGREKO จะตอ้งจ่าย

ค่าปรับใหแ้ก่ผูเ้ช่าซ่ึงคิดจากจ านวนวนัที่ไม่สามารถใหบ้ริการได ้x ค่าเช่าที่ผูเ้ช่าจ่าย
ให ้ AGGREKO 

▪ กรณีที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่า 3 วนั AGGREKO จะตอ้งจ่ายค่าปรับใหแ้ก่
ผูเ้ช่า ซ่ึงคิดจาก 1.2 x จ านวนวนัที่ไม่สามารถใหบ้ริการได ้ x ค่าเช่าที่ผูเ้ช่าจ่ายให ้
AGGREKO 

การส้ินสุดของ

สัญญา 

- ผูเ้ช่าไม่สามารถจ่ายค่าบริการได ้ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดสัญญา 
- ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงลม้ละลาย 
- ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีการกระท าท่ีละเม่ิอสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้ และไม่มีการแกไ้ขให้

เสร็จส้ินภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้เตือนจากอีกฝ่าย 

 นอกจากน้ีในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของ APU นั้น วตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นตน้ทุนการผลิตของ APU ในปี 2558 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 ตามล าดบั  ตามสัญญา ระหว่าง APU และ 

TRG นั้น TRG จะเป็นผูรั้บผิดชอบตน้ทุนก๊าซธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขว่าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผูใ้หเ้ช่าใชจ้ะตอ้งไม่เกิน 

0.0141 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง ซ่ึงปริมาณก๊าซดงักล่าวเพียงพอส าหรับการผลิตไฟฟ้า โดยหาก APU ใชก้๊าซเกิน

กว่าปริมาณที่ก  าหนด APU จะตอ้งรับภาระตน้ทุนส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติในอตัราที่ TRG ช าระใหแ้ก่ EPGE ในปี 2558 

จนถึง 9 เดือนแรกของปี 2559 นั้น APU ไม่มีการใชก้๊าซเกินกว่าปริมาณท่ีก  าหนดดงักล่าว ในดา้นก าลงัการผลิตนั้น นบัตั้งแต่

เร่ิมผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะเม่ือ 17 มิถุนายน 2558 APU มีอตัราการใชก้  าลงัการผลิตเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.6 ของ
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ก าลงัการผลิตทั้งหมด โดยเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตนั้น มีการบ ารุงรักษาอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ ตามตารางการบ ารุงรักษาซ่ึงมี

การก  าหนดไวล้่วงหนา้ 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

APU มีการปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ Myanmar’s Ministry of 

Natural Resources Environmental Conservation (MONREC) ซ่ึงที่ผ่านมา APU ไม่มีการท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

ส่ิงแวดลอ้ม และไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกลเ้คียง  
 

2.3.2 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

ในการคดัเลือกท าเลที่ดินส าหรับพฒันาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการศึกษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการควบคู่กบัฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื่อก  าหนดลกัษณะ ประเภทของแต่ละโครงการและท าการส ารวจ

ศึกษาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม อาทิเช่น ท าเลแนวรถไฟฟ้า เขตผงัเมือง เส้นทางคมนาคมหลกัที่เดินทางสะดวกสบายและ

ขอ้บงัคบัทางดา้นกฎหมายต่างๆ  นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ฝ่ายพฒันาธุรกิจจะเป็นผูว้ิเคราะห์

และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาโครงการผ่านการท างานร่วมกนักบัฝ่ายอื่นๆ เช่น ส านกักฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่าย

พฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายพฒันาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มตน้ทุนการก่อสร้าง ปัญหาที่อาจจะเป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ ท าการศึกษาวิจยัในดา้นความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่อยูอ่าศยั รายละเอียดของ

คู่แข่งในท าเลท่ีตั้ง ท่ีฝ่ายบริหารก าหนดมา เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและศกัยภาพในการขาย ความ

ตอ้งการและก าลงัซ้ือของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ส่วนฝ่ายพฒันาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการก่อสร้างโครงการ การประมาณการตน้ทุนการ

ก่อสร้างจากผงัโครงการท่ีก  าหนด นอกจากน้ีฝ่ายพฒันาธุรกิจจ าเป็นตอ้งประมาณการยอดขาย โดยใชข้อ้มูลการตลาดจาก

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการส ารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นย  าในการคาดการณ์และก าหนดราคาขายให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้ ฝ่ายบริหารจะเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาอนุมติัในการจัดซ้ือท่ีดิน โดยบริษทัฯ จะซ้ือท่ีดินเอง หรือซ้ือผ่าน

นายหน้า ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นหลกัของบริษทัฯ โดยค านึงถึงตน้ทุนค่าที่ดิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยหลกั

ของตน้ทุนโครงการและจะเปรียบเทียบราคาซ้ือ-ขายที่ดินกบัราคาประเมิน ราคาตลาด เพื่อใหไ้ดร้าคาที่เหมาะสมและจาก

การท่ีบริษทัฯ มีทีมงานท่ีศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ท าเลท่ีตั้งและการจัดซ้ือท่ีดินอย่างเขม้งวด จึงมัน่ใจไดถ้ึง

ศกัยภาพของโครงการท่ีจะจัดตั้ งว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้าง

ประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั 

  

การจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 

บริษทั มีขั้นตอนในการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างท่ีโปร่งใสและรัดกุม เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ภายใตว้สัดุ

ก่อสร้างท่ีไดม้าตรฐานมีคุณภาพสูงตามท่ีก  าหนดไว ้ นอกจากน้ีบริษทั ยงัมีแผนรองรับความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง

อยา่งรัดกุม โดยก าหนดราคาส่งมอบล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความผนัผวนของราคา และก าหนดผูรั้บผิดชอบในการดูแลการ

เปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้ในแต่ละหมวดที่ส าคญัอยา่งใกลชิ้ด 
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การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินท่ีพฒันาเพื่อขาย ของกลุ่มบริษทัฯ จะเป็นผูด้  าเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างเอง ส าหรับใน

กรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคตนั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการสรรหาและคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดี ซ่ึงถือไดว้่า

เป็นปัจจัยส าคญัในการประกอบธุรกิจที่บริษทัคดัเลือกผูรั้บเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัดงักล่าวเป็นส าคญั  เพื่อให้

มัน่ใจไดว้่าโครงการอสังหาริมทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการพฒันาข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง 

บริษทัน าเทคโนโลยกีารก่อสร้างดว้ยระบบที่ทนัสมยัไดม้าตรฐาน   มีจุดเด่นหลายดา้นที่ไดรั้บการยอมรับกนั

อย่างกวา้งขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ความสามารถในการตา้นทานต่อแรงกระท าจากลมพายหุรือแผ่นดินไหว 

การควบคุมคุณภาพที่สม ่าเสมอไดต้ามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคุม

ตน้ทุนที่เหมาะสม เป็นตน้ เพื่อใชใ้นกรณีของการพฒันาโครงการบา้นจดัสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

การพฒันาท่ีดิน เพื่อขายของกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 

เป็นโครงการคอนโดมิเนียมท่ีพกัอาศยั ไดมี้การออกแบบให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนกลางท่ีดีและไดม้าตรฐานตามท่ี

กฎหมายก าหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ าสาธารณะ รวมทั้งไดอ้อกแบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม เพื่อมิให้

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ปัจจุบนั ซอฟทแ์วร์ที่ใชใ้นการใหบ้ริการของ IFP จดัซ้ือจากบริษทั อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ  ากดั ในปี 2558 คิด

เป็นจ านวนเงิน 150.00 ลา้นบาท โดยซอฟทแ์วร์ดงักล่าวน ามาพฒันาปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัตามความตอ้งการและความ

เหมาะสมกบัลูกคา้ โดยทีมงานของ IFP ซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญเป็นอย่างดี  ส าหรับเคร่ืองลูกข่ายที่ใชใ้นการ

ใหบ้ริการนั้น อาจจ าหน่ายใหลู้กคา้เฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้มีความตอ้งการในผลิตภณัฑด์งักล่าว โดยสามารถสั่งซ้ือจากผูจ้ัด

จ าหน่ายในต่างประเทศใหก้บัลูกคา้เป็นรายๆ ไป โดยในปัจจุบนั ผูจ้ดัจ  าหน่ายเคร่ืองลูกข่ายท่ีใชใ้นการใหบ้ริการนั้น มีอยู่

หลายราย ซ่ึงมีผลิตภณัฑท์ี่ใกลเ้คียงกนัและสามารถใชท้ดแทนกนัได  ้

นอกจากน้ี ในการพฒันาตลอดจนจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ ฝ่ายบริหารของ IFP จะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการพฒันาหรือจัดหาเทคโลโลยใีหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ อาทิ แนวโนม้ของตลาด

ซอฟต์แวร์ อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง ความเป็นไปไดข้องเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน ามาใชไ้ดจ้ริง ขอ้บงัคับ

ทางดา้นกฎหมายต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ โดยเม่ือ

ท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้ ฝ่ายบริหารของบริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั จะเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั ในการพิจารณาอนุมติัในการเขา้ลงทุน หรือในกรณีที่

เกินอ  านาจอนุมติั จะตอ้งน าเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัการเขา้

ลงทุนดว้ย 
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2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ธุรกิจพลงังาน 

- ไม่มี-     

ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

- ไม่มี-     

ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 IFP มีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัต่อไปน้ี 

ล าดับที่ โครงการ มูลค่างาน 
มูลค่างานที่ยงั

ไม่ส่งมอบ 

% ของมูลค่างาน

ที่ยงัไม่ส่งมอบ 
ก าหนดส่งมอบ 

1 โครงการระบบตรวจบูรณาการและ

เช่ือมต่อขอ้มูล กรมสรรพสามิต 

18,671,500.00 15,418,700.00 82.58% 8 สิงหาคม 2561 

2 พฒันาระบบเครือข่ายบูรณาการ (พฐ.) 14,014,000.00 12,742,335.88 90.93% 31 มีนาคม 2561 

3 ระบบส่ือสารภยัพิบติั  ส่ือสารทหารบก 

(ทบ.) 

11,000,000.00 11,000,000.00 100.00% 31 มีนาคม 2561 

4 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ.นครปฐม 28,240,000.00 5,647,999.99 20.00% 27 มกราคม 2561 

5 โครงการจดัซ้ือ Serverการประปานคร

หลวง 

3,049,500.00 3,049,500.00 100.00% 4 กุมภาพนัธ์ 2561 

6 ระบบตรวจจบัใบหนา้ (การไฟฟ้านคร

หลวง) 

1,926,000.00 124,754.18 6.48% 31 ตุลาคม 2561 

7 KTBCS: โครงการจดัหา License ส าหรับ

การ Monitor (Foglight) 

5,141,885.00 128,400.00 2.50% 31 ธนัวาคม 2561 

8 โครงการ LPR/Land & House Public 

company Limited 

1,333,059.50 266,611.90 20.00% 26 มกราคม2561 

9 โครงการ Face Surveillance /Land & 

House Public company Limited 

846,744.50 846,744.50 100.00% 26 มกราคม 2561 

 
รวม 84,222,689.00 49,225,046.45 
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บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการประกอบธุรกิจ โดยในช่วงเวลาท่ีผ่าน

มาไดป้รับปรุงโครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  ส่วนปัจจัยความเส่ียง

หลกัๆ ที่อาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจและแนวทางการป้องกนัความเส่ียง เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษทัฯ สามารถ

จ าแนกได ้ดงัน้ี 
 

(1) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 

(1.1) ความเส่ียงจากการท่ีรัฐบาลเมียนมาร์อาจไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ใหแ้ลว้เสร็จ ภายในก าหนดเวลาตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น ฝ่ายสหภาพเมียนมาร์ โดยหน่วยงานราชการต่างๆ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  EPGE จะต้องด าเนินการเบิกสินเช่ือก้อนแรกจากผู ้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่ง
กระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities)  

2)  กระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของสหภาพเมียนมาร์จะตอ้งออก Letter of Comfort 
เพื่อยนืยนัความความมัน่ใจในการช าระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก่บริษทัยอ่ย   

3)  คู่สัญญาฝ่ายภาครัฐได้เขา้ท าสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ทั้งน้ี หาก
ฝ่ายรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้ป็นผลส าเร็จ ภายในก าหนดเวลาตามที่ระบุใน
สัญญา การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะยงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นผลให้
สัญญาดงักล่าวถูกบอกเลิกได ้ซ่ึงอาจกระทบต่อโอกาสในการไดรั้บรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ตามโครงการ
โรงไฟฟ้าเฟส 2 ในอนาคต (สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดไวว้่า ภายใน 24 เดือน นบัจากวนัที่ลงนามตามสัญญา 
หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่ส าเร็จใหท้ั้งสองฝ่ายด าเนินการเจรจากนัภายใน 30 วนันบัจากส้ินสุดระยะเวลา 24 
เดือนดงักล่าว หากการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยจะถือว่าสัญญาส้ินสุด

ลงใน 60 วนันบัจากไดรั้บแจง้การบอกเลิกสัญญา) 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในปัจจุบนัการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศสหภาพเมียนมาร์ ยงัไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการใช ้ประกอบกบัรัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ในปัจจุบนันั้น ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ เพื่อรองรับการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ในช่วงท่ีผ่านมานั้น รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์

ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัภาคเอกชนหลายราย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์

ในการพฒันาก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ จึงมีความเป็นไปไดว้่า รัฐบาล

สหภาพเมียนมาร์ จะเร่งด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 เพื่อให้

แลว้เสร็จ ภายในก าหนดเวลา 

(1.2) ความเส่ียงจากการที่ MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดเวลาตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการ
โรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น MUPA มีหนา้ท่ี ท่ีจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

1)  ด าเนินการเพื่อใหไ้ดรั้บใบอนุญาตที่จ  าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2  
2)  ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2   

3.ปัจจัยความเส่ียง 



                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                   หนา้ 39 
 

3)  MUPA จะตอ้งด าเนินการเพื่อใหเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนในสัญญาจัดหาสินเช่ือส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 
ได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วง ทั้ งน้ีหาก MUPA ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เป็นผลส าเร็จ ภายใน
ก าหนดเวลาตามที่ระบุในสัญญา การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะยงัไม่
เกิดข้ึน ซ่ึงอาจเป็นผลใหส้ัญญาดงักล่าวถูกบอกเลิกได ้ อนัอาจกระทบต่อโอกาสในการไดรั้บรายไดจ้ากการ
ขายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ในอนาคต (สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก  าหนดไวว้่า ภายใน 24 เดือนนบัจาก
วนัที่ลงนามตามสัญญา หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนไม่ส าเร็จให้ทั้งสองฝ่ายด าเนินการเจรจากนัภายใน 30 วนันบั
จากส้ินสุดระยะเวลา 24 เดือนดงักล่าว หากการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
โดยจะถือว่าสัญญาส้ินสุดลงใน 60 วนันบัจากไดรั้บแจง้การบอกเลิกสัญญา) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงความเส่ียงดังกล่าวและที่ผ่านมาได้จัดให้ MUPA ว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเพิ่มเติม รวมทั้งมีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อให้ค  าแนะน าเกี่ยวกบัการด าเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้และอยู่ระหว่างด าเนินการที่จ  าเป็น เพื่อให้เง่ือนไขบังคบัก่อนดงักล่าวเป็นผลส าเร็จ โดยบริษทัฯ เช่ือว่า 

MUPA จะสามารถด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ตามโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ไดแ้ลว้เสร็จ 

ภายในก าหนดเวลา 
 

(1.3) ความเส่ียงจากการที่ MUPA อาจไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ภายใน
ก าหนดเวลา ในการจ าหน่ายไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น MUPA จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าข้ึน
ใหม่ ซ่ึงอาจมีความเส่ียงจากการที่  MUPA ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ ภายในก าหนดเวลา 
ปัจจุบนั MUPA ไดว้่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค ไดแ้ก่ บริษทั วอเล่ยพ์าร์สันส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“Worley Parsons”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้ค  าปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมในการเร่ิมต้น
โครงการ วางแผนและควบคุมการก่อสร้าง ใหก้บัโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่าจากประสบการณ์และความรู้
ความช านาญของบริษทัที่ปรึกษาดงักล่าว จะท าให้การด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต เป็นไปตามก าหนดการที่
วางไว ้

 

(1.4) โครงการ MUPA1 ขนาดก าลงัการผลิต 200 เมกะวตัต ์มีความเส่ียงท่ีส าคญัจากปัจจยัภายนอก 
เน่ืองจากรัฐบาลเมียนมาร์ตอ้งท าสายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์  (kV) เขา้มายงัท่ีตั้งของโครงการ ซ่ึงรัฐบาล

พม่ามีก  าหนดจะไดเ้งินทุนจาก ADB ปลายปี 2560 (ล่าชา้จากก าหนดการเดิม 1 ปี) ขณะที่การเมืองของเมียนมาร์มีความไม่
แน่นอนและอาจจะล่าช้าต่อไปได้ ในส่วนของบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านของโครงการ เช่น การ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสังคม (Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)) , คดัเลือกผูรั้บงาน
วิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง (EPC -Engineering Procurement Construction), การคัดเลือกและสรรหาที่ปรึกษาการเงิน 

(Financial Advisor), ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) และผูเ้ช่ียวชาญดา้น Technical ทุกๆดา้น เป็นตน้ เพื่อใหพ้ร้อม
ต่อการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าในเวลาที่สอดคล้องกับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยในแผนงาน
ปัจจุบนัมีก  าหนดการก่อสร้างภายในปี 2562 และแลว้เสร็จจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) อย่างชา้ที่สุดภายในปี 
2565 ในระหว่างท่ีรอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าวนั้น บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์ 
จ านวน  3 โครงการ ก  าลงัการผลิตรวม 7.95 เมกะวตัต ์ ซ่ึงคาดว่าจะรับรู้รายไดภ้ายในไตรมาส 4/2561 นอกจากน้ีบริษทัฯ 
ยงัไดม้องหาการลงทุนดา้นพลงังานในโครงการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงหากมีความคืบหนา้ใดๆ บริษทัฯ 
จะน ามาแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 
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(1.5) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจพลงังานในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ในปัจจุบนั ประเทศสหภาพ
เมียนมาร์อยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพฒันาประเทศในหลายๆ ดา้น มีการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐหลาย
องค์กร ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อย จึงอาจมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจพลงังานในประเทศสหภาพ
เมียนมาร์ ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตระหนกัดีถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีการศึกษาและหาขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจพลงังานของสหภาพเมียนมาร์อยูเ่สมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งและรายงานใหผู้บ้ริหาร
ทราบ เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ใหพ้ร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

(1.6) ความเส่ียงจากสัญญาเคร่ืองจกัรเพื่อผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการเฟส 1 บริษทัฯ ท าสัญญาเช่าเคร่ืองจักร
เพื่อผลิตไฟฟ้าชัว่คราวก าลงัการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental Agreement for Generation of 20 MW of Installed 
Capacity) ในวนัที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อเช่าเคร่ืองจักรและจ้างพนักงานส าหรับการด าเนินงานเคร่ืองจักรดังกล่าวใน
โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1  โดยระยะเวลาการเช่าเคร่ืองจักรมีอาย ุ 104 สัปดาห์ นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการของโรงไฟฟ้า
เฟส 1 ทั้งน้ีหากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีการกระท าละเมิดสัญญาท่ีตกลงกนัไว ้บริษทัฯ ท่ีท  าให้สัญญาดงักล่าวจบลงก่อนวนัท่ี
ก  าหนด บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากการที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการเฟส 1 ได ้MUPA มีแผนว่าในอนาคต
บริษทัฯ จะเร่ิมด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ดว้ยเคร่ืองจกัร และบุคคลากรของบริษทัฯ เอง เพื่อลดการพึ่งพิงในการเช่า
เคร่ืองจกัรในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการใชบุ้คลากรจากผูใ้หเ้ช่าอีกดว้ย  

 

(1.7) ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 จะด าเนินการอยูใ่นประเทศ
สหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงอาจมีจ านวนบุคลากรที่มีคุณสมบติัที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของ MUPA อยู่ในจ านวนจ ากดั ใน
อนาคต MUPA จึงอาจมีความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากร เพื่อด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ได ้อยา่งไรกต็ามที่
ผ่านมา บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ คือ APU มีการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยบุคคลากร
ของบริษทัฯ ไดร่้วมด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 1 พร้อมกบับุคลากรที่ผูใ้ห้เช่าเคร่ืองจกัรส่งมาปฏิบติังานภายใตส้ัญญา
เช่าเคร่ืองจักร เพื่อผลิตไฟฟ้าชัว่คราวก าลงัการผลิต 20 MW (Temporary Power Rental Agreement for Generation of 20 
MW of Installed Capacity) มาตั้งแต่ปี 2558 จึงมีบุคลากรบางส่วนที่มีความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าอยู่
แลว้ ทั้งน้ีในอนาคต บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมจากประเทศไทยเพิ่มเติม รวมทั้ง
สรรหาบุคลากรในทอ้งถิ่นท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม 

 

(1.8) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ ในระหว่างปี 2558 และ 6 เดือนแรกของปี 2559 APU ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดผ้ลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาใหเ้ช่าเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการ
ซ้ือไฟฟ้า  (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase)  ระหว่าง  หน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี  
(Tanintharyi Regional Government: “TRG”)  และ APU ลงวนัที่ 26มิถุนายน 2557 โดยปัจจุบนัมีระยะเวลาของสัญญา 24 
เดือนนบัแต่วนัเร่ิมตน้ซ้ือขายไฟฟ้า (Commercial Operation Date) ตามสัญญาฉบบัน้ี เวน้แต่คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลา
ออกไปในระหว่างปี 2558 และ 6 เดือนแรกของปี 2559 รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญากบั TRG คิดเป็น
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ร้อยละ 100 ของรายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 22.43 และร้อยละ 53.59 ของรายไดร้วมใน
ปี 2558 และ 6 เดือนแรกของปี 2559 

บริษัทฯ มีแผนว่าในอนาคตนอกเหนือจากการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 แลว้ บริษทัฯ ยงัมีความสนใจลงทุนในธุรกิจพลงังานและพลงังานทางเลือกอื่นๆ โดยจะศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการอยา่งละเอียดก่อนพิจารณาเขา้ลงทุนและจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หากในอนาคต บริษทัฯ สามารถลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกอื่นๆ ไดเ้ป็น
ผลส าเร็จ และ/หรือมีรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจซอฟตแ์วร์ไดเ้พิ่มข้ึน กจ็ะสามารถช่วยลดความเส่ียง

จากการพึ่งพิงลูกคา้รายใหญ่ คือ TRG ลงได ้
 

(1.9) ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค การด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้านั้น ตอ้งอาศยั
ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคสูง ปัจจุบนั นอกเหนือการจากว่าจา้งบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิค
ภายในองค์กรแลว้ MUPA มีการจัดจ้าง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคจากภายนอก คือ Worley Parsons ให้เป็นที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมในการด าเนินการโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 

ทั้งน้ี ส าหรับบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคภายในองค์กรนั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการ

ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรดงักล่าวให้อยู่กบัองค์กรต่อไปในอนาคตในกรณีที่
บุคลากรดงักล่าวไม่ประสงคจ์ะปฏิบติังานใหก้บัองคต่์อไป บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคในตลาดแรงงานภายในประเทศ ซ่ึงยงัมีจ านวนที่เพียงพออยู่ในปัจจุบนั นอกจากน้ี ส าหรับท่ี

ปรึกษาดา้นเทคนิคท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาตินั้น ในส่วนของท่ีปรึกษาทางดา้นวิศวกรรมและ
ควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษทัย่อย ไดท้  าสัญญาจา้ง  Worley Parsons เพื่อเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรม ซ่ึงมีขอบเขตงาน
และรายละเอียดการว่าจา้งที่ชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

 

(1.10)  ความเส่ียงดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการต่อตา้นจากชุมชน ในการด าเนินงานดา้นธุรกิจ
พลงังานของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ นั้น อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนโดยรอบและอาจไดรั้บการต่อตา้นจาก
ชุมชนทอ้งถิ่น ตั้งแต่ขั้นตอนการเขา้ศึกษาโครงการ, การพฒันาโครงการ, การก่อสร้าง จนกระทัง่การด าเนินงานเม่ือ
ก่อสร้างแลว้เสร็จที่ผ่านมา บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดใ้หค้วามส าคญัในการลดผลกระทบดงักล่าว ดว้ยการมีนโยบายดา้น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรของบริษทัฯ ใหต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิ่นในทุกๆท่ี ท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินงาน โดยส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 นั้น บริษทัฯ 
ว่าจา้งบริษทั อีอาร์เอม็-สยาม จ ากดั เพื่อจดัท ารายงานผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Social Impact 
Assessment Report (รายงาน ESIA)) ทั้ งน้ีในส่วนของส่ิงแวดล้อมนั้ นบริษัทฯ ยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมายทอ้งถิ่นและมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก  าหนดในรายงาน ESIA หรือรายงานอื่นใดตามที่
กฎหมายของประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก  าหนด  ซ่ึงรวมถึงการเขา้พบปะชุมชนทอ้งถิ่น เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และการ
จดักิจกรรมการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) นอกจาก
จะลดปัญหาการต่อตา้นจากชุมชนแลว้ยงัส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษทัฯ อีกดว้ย  
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(1.11) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ียธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ เป็น
ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากการเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้
เงินลงทุนสูง จึงจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินลงทุนจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

ต่างๆ ท าให้ความผันผวนของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารด้านการเงิน 

โดยเฉพาะบริษทัฯ ที่มีโรงไฟฟ้าที่ด  าเนินงานอยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนก่อสร้างและด าเนินการรวมถึงรายได้

จากการผลิตไฟฟ้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จึงอาจไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ผนัผวน 

(2) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

(2.1) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบัและ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศ โดยภาคอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหน่ึงในเคร่ืองช้ีวดั
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ดงันั้นในการก าหนดนโยบายดา้นเศรษฐกิจท่ีผ่านมานั้น ในบางคร้ังมีการก าหนดนโยบายท่ี
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภายในประเทศ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ จึงมีความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศดงักล่าว อยา่งไรกดี็ ที่ผ่านมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การศึกษาและหาข้อมูลเกี่ยวกบั
แนวโนม้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบั
การ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยภ์ายในประเทศอยู่เสมอ รวมทั้ งมีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและรายงานให้

ผูบ้ริหารทราบ เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ใหพ้ร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน 

(2.2) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน ในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์นั้ น 

จ าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางช่วงเวลาจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานอาจมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย ์ ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัย่อยจึงมีความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน

ดงักล่าว  

(2.3) ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้าง ในส่วนของวสัดุก่อสร้างที่ใชใ้นการด าเนินโครงการ
ต่างๆ นั้น ในบางช่วงเวลา ราคาวสัดุบางประเภทมีความผนัผวนดา้นราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด และการ

เพิ่มข้ึนของราคาวสัดุก่อสร้างดงักล่าว อย่างไรก็ดี เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติให้เลิก
บริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวแลว้ รวมทั้งในปัจจุบัน บริษทัฯ ไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพยใ์ดๆ ที่อยูร่ะหว่างการด าเนินการ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงคลายความกงัวลจากความเส่ียงดงักล่าว 

(2.4) ความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์ป็นธุรกิจที่ไดรั้บผลกระทบโดยตรง
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง โดยปัจจัยดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก าลังซ้ือและการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่อาศัยของ

ผูบ้ริโภค อย่างไรก็ดี เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ระดับกลางถึงระดบับน จึงได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการชะลอตวัของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนกั 

(2.5) ความเส่ียงจากภาวการณ์แข่งขนัดา้นราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นคร่ึงปีหลงั 2560 ยงัคงมีการแข่งขนั

ดา้นราคาที่รุนแรง เน่ืองจากมีสต๊อกคงคา้งและโครงการเปิดใหม่จากคร่ึงปีแรก 2560 ที่ตอ้งเร่งท าการตลาดในช่วงคร่ึงปี
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หลงั ในขณะเดียวกนัคร่ึงปีหลงัเอง กมี็โครงการเปิดตวัใหม่อีกเป็นจ านวนมาก โดยดีเวลอปเปอร์มีแนวโนม้เปลี่ยนไปเกาะ
กลุ่มตลาดกลาง-บน ท่ีมีราคา 3 ลา้นบาทข้ึนไป เพราะกลุ่มน้ีจะมีก  าลงัซ้ือและส่วนใหญ่เป็นเป็นโครงการท่ีตั้งอยู่ในกลาง
เมือง จึงมีความตอ้งการอยูอ่าศยัอยา่งแน่นอน ส่วนตลาดคอนโดรีเซลกไ็ดรั้บความสนใจจากดีมานดจ์ริงอยา่งต่อเน่ืองและ

มีราคาที่ถูกกว่าดว้ย ผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยจึ์งกระตุน้ยอดขาย ดว้ยการแข่งขนัดา้นราคาจนส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของผูป้ระกอบการแต่ละราย อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เป็นกลุ่มผูมี้รายไดป้านกลางจนถึงมีรายไดสู้ง ประกอบกบัท าเลท่ีตั้งของโครงการอยูใ่นพื้นท่ีเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศ ที่ถูกเปรียบเป็นสวิตเซอร์แลนดเ์มืองไทย ติดชาร์ตเป็นแหล่งท่ีมีโอโซนในอากาศมากเป็นอนัดบั 7 
ของโลก  ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากภาวการณ์แข่งขนัดา้นราคามากนกั 

(2.6) ความเส่ียงดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการต่อตา้นจากชุมชน ในการด าเนินงานดา้นธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพยน์ั้น อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือชุมชนโดยรอบ และอาจไดรั้บการต่อตา้นจากชุมชนทอ้งถิ่น 
ตั้งแต่ขั้นตอนการเขา้ศึกษาโครงการ, การพฒันาโครงการ, การก่อสร้าง, และการด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จ ดงันั้น

บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญัในการลดผลกระทบดงักล่าว ดว้ยการมีนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงปลูกฝังจริยธรรมแก่บุคลากรของบริษทัฯให้ตระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิ่นในทุกๆท่ี ท่ี

บริษทัฯ เขา้ไปด าเนินงาน ในส่วนของส่ิงแวดลอ้มนั้นบริษทัฯ ยึดหลกัการด าเนินงานตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย
ทอ้งถิ่น และมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก  าหนดในรายงาน Environment Impact Assessment (EIA) (หากมี) ซ่ึง
รวมถึงการเข้าพบปะชุมชนท้องถิ่นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซ่ึงนอกจากจะลดปัญหาการต่อตา้นจาก
ชุมชนแลว้ยงัส่งผลใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษทัฯ อีกดว้ย 

(2.7) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากลูกค้าในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่ มกัซ้ืออสังหาริมทรัพยโ์ดยการขอสินเช่ือ หากธนาคารพาณิชยไ์ม่มีนโยบายในการขยายการ
ปล่อยสินเช่ือในดา้นอสังหาริมทรัพย ์อาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้และจะมีผลกระทบต่อรายไดข้อง

บริษทัฯ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง   

นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ อาจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย เงินกู ้ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะลด

ความเส่ียงดงักล่าว โดยการใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการทางการเงิน, ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใชเ้คร่ืองมือ
ทางการเงินต่างๆ รวมถึงหารือกบัที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอควบคู่ ไปดว้ย เพื่อให้บริษทัฯ สามารถ
ลงทุนและด าเนินงานโครงการต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดังกล่าวให้น้อยที่สุด 

ขณะเดียวกนัยงัเช่ือมั่นว่า นโยบายส่งเสริมการขายของบริษทัฯ จะสามารถท าให้ยอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ด  าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย  

(3) ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

(3.1) ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูบ้ริหารและการขาดแคลนบุคคลากร เน่ืองจากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ของ
บริษทัฯ ยอ่ยของบริษทันั้น ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์สูง ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณสมบติั
ดงักล่าวมีจ านวนไม่มากนักในตลาดแรงงาน ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ของบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
นั้นมีการพึ่งพาความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารและบุคลากรบางราย ค่อนขา้งสูง อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยได้
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จัดมีการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรดงักล่าวให้อยู่กบัองค์กรต่อไปในอนาคต 
รวมถึงไดมี้การฝึกฝนและอบรมบุคลากรที่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับใหม่เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ส าคญั
ของบริษทัฯ 

(3.2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี ธุรกิจพฒันาซอฟตแ์วร์ของบริษทัฯ ยอ่ยของบริษทั เนน้การ
พฒันาแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีใหเ้หมาะกบัการใชง้านของลูกคา้ (Mobile Solutions) โดยการพฒันาแอพลิเคชัน่
บางส่วนตอ้งอาศยัเทคโนโลยซ่ึีงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ ย่อยของบริษทัมีการศึกษา

และคน้ควา้ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งอยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถเตรียมการให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึน 

(3.3) ความเส่ียงจากการสร้างความยอมรับผลิตภณัฑ์ให้กบัผูบ้ริโภค เน่ืองจากธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์ของ
บริษทัฯ ย่อยของบริษทั เป็นผลิตภณัฑ์และบริการที่ค่อนขา้งใหม่ แตกต่างจากผลิตภณัฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีอยู่แลว้ใน
ตลาด ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงอาจที่จะยงัไม่รู้จกัหรือยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์และบริการของบริษทัฯ 

ย่อยของบริษทัอยา่งดีพอ ที่ผ่านมา บริษทัฯ ย่อยของบริษทัมีการให้พนักงานขายติดต่อไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
เพื่อใหส้ามารถแนะน ารายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการใหก้บัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี ยงัมีการ

ขายผ่านผูใ้ห้บริการรายใหญ่ในตลาด เพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงเช่ือว่าบริษทัฯ ย่อยของบริษทัจะมี
ความเส่ียงจากการสร้างยอมรับผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้ริโภคไม่มากนกั 

(4) ความเส่ียงจากการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ  

(4.1) ความเส่ียงจากการที่บริษทัฯ มีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ถือหุน้เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดโดย 
ณ วนัที่ 21 มีนาคม 2560 นายอุปกิต ปาจรียางกูร ถือหุน้ในบริษทัฯ จ านวน 1,670,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  25.04 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น การพิจารณาในเร่ืองใดๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก  าหนด
ตอ้งใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้น อาจไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจของนายอุปกิต ปาจรียางกูร ใน
กรณีท่ีผูถ้ือหุน้ดงักล่าวออกเสียงไม่เห็นชอบในเร่ืองนั้นๆ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ดงักล่าวมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ซ่ึงผูถ้ือ
หุน้ดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

(4.2) ความเส่ียงจากการที่บริษทัฯ มีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก ตามงบการเงินรวม 9 เดือนแรกของปี 
2560 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน 123.76 ลา้นบาท เป็นผลใหมี้ขาดทุนสะสมจ านวนมากในช่วงหลาย

ปีท่ีผ่านมานั้น เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างปรับโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ จึงส่งผล
ท าใหไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดต้ามกฎหมายและผูถ้ือหุน้มีความเส่ียงที่จะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลท่ีก  าหนดไวจ้นกระทัง่บริษทัฯ จะเร่ิมมีก  าไรสะสม โดยคาดว่าการด าเนินงานตามกลยทุธ์ในปัจจุบนั จะ
ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเร่ิมมีก  าไรสุทธิ จนสามารถลดการขาดทุนสะสมไดห้มดโดยเร็ว ซ่ึงจะท าให้สามารถกลบัมา
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ไดใ้นอนาคต 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 

งบการเงินรวม  

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้

ประเมิน 
ภาระผูกพัน 

1.โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ 

ท่ีดิน จ านวน 5 โฉนด ท่ีตั้งติดซอย

สาธารณประโยชน์ แยกจากซอยเทศบาล 

3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ต าบลปาก

ช่อง อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

   - ท่ีดิน  เน้ือท่ี 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 

ตารางวา 

   - ตน้ทุนการพฒันา 

บริษทัเป็น

เจา้ของ 

 

 

 

 

 

107.48 

 

25.60 

ราคาประเมินใน

เดือน กนัยายน 

2559 เน้ือท่ี 135-2-

73ไร่ หรือ 54,273 

ตารางวา (ก่อน

จ าหน่ายบางส่วน) : 

147.87 ลา้นบาท 

ไม่มีภาระ

ผูกพนั 

2.โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 

ท่ีดินและอาคารชุดพกัอาศยัสูง 5 ชั้น 

จ านวน 1 อาคาร และส่วนพฒันาอื่นๆ 

ท่ีตั้งติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจาก

ถนนธนะรัชต ์(ทางหลวงหมายเลข 2090) 

บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ต าบลหมูสี อ  าเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  

บริษทั โดม

แลนด ์เอสเตท 

จ ากดั (บริษทั

ยอ่ย) เป็น

เจา้ของ 

 

 

 

ไม่ไดท้  าการ

ประเมินเม่ือ

โครงการเสร็จ 

100% 

 

ไม่มีภาระ

ผูกพนั 

 

   - ท่ีดิน จ านวน 1 โฉนด เน้ือท่ี 1-3-57.0 

ไร่ หรือ757.0 ตารางวา 

3.04 

   - ตน้ทุนการพฒันา (ตน้ทุนค่าก่อสร้าง

อาคารและระบบสาธารณูปโภค

โครงการ) คงเหลือจากการรับรู้ตน้ทุน

ขายอาคารชุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

63.58 

     

     

4.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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3.โครงการพัฒนาที่ดิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 

ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน

เดียวกนั) ท่ีตั้งติดถนนสายบา้นตน้แซะ-

บา้นไร่ด่าน (พง.3006) ต าบล โคกกลอย 

อ  าเภอตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา เน่ือท่ีรวม 

18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) 

บริษทัเป็น

เจา้ของ 

328.56 (สุทธิจากค่า

เผื่อการปรับปรุง

มูลค่าที่ดิน จ านวน 

4.01 ลา้นบาท) 

ราคาประเมินเดือน

กนัยายน 2559: 

340.99 ลา้นบาท 

ไม่มีภาระ 

ผูกพนั 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัรับรู้ภายใต ้ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ในงบการเงิน  

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
ลักษณะ

กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-

สุทธิ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้

ประเมิน 
ภาระผูกพัน 

1.หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 1 ยนิูต ตั้งอยู่

หอ้งชุดเลขท่ี 93/352 ชั้น 8 อาคารชุด ดิ 

เอม็โพริโอ เพลส ซ. สุขมุวิท 24 ถ.

สุขมุวิท แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 

บริษทั 

อินฟอร์เมติกซ์ 

พลสั จ ากดั 

(บริษทัยอ่ย) เป็น

เจา้ของ 

11.02 ราคาประเมินจากผู ้

ประเมินจ านวน 2 ราย 

ในเดือน ธนัวาคม 

2560: 20.00 ลา้นบาท

และ 19.09 ลา้นบาท 

ไม่มีภาระ

ผูกพนั 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัรับรู้ภายใต ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ในงบการเงิน  

รูปแบบลิขสิทธ์ิ  ช่ือเจ้าของ 

มูลค่าตามบัญชี-

สุทธิ 

งบการเงินรวม 

 (ล้านบาท) 

เลขทะเบียน/ประเทศ

ที่จดทะเบียน 
ภาระผูกพัน 

2.ลิขสิทธ์ิโปรแกรม ระบบส่ือสารผ่าน

แอพพลิเคชัน่ Whereteamtalk (ภายหลงั

เปลี่ยนเป็นช่ือ โปรแกรมระบบส่ือสาร

ผ่านแอพพลิเคชัน่ Mozer) 

บริษทั 

อินฟอร์เมติกซ์ 

พลสั จ ากดั 

(บริษทัยอ่ย) เป็น

เจา้ของ 

51.88 เลขที่ ว.1 4932 จด

ทะเบียนที่ประเทศ

ไทย 

ไม่มีภาระ

ผูกพนั 

ทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัรับรู้ภายใต ้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในงบการเงิน 
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 โปรแกรมระบบส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ Mozer จัดเป็นซอฟต์แวร์ที่พฒันาแลว้ ที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 

จะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ซอฟต์แวร์ที่พฒันาแลว้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อยซ่ึงสามารถใชง้านไดไ้ม่

จ ากดั โดยมีอายกุารใหป้ระโยชน์ทางบญัชีที่ทราบไดแ้น่นอนและวดัมูลค่าที่ราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม การตดัจ าหน่าย

ค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายทุี่คาดว่าจะใหป้ระโยชน์ของซอฟตแ์วร์ที่พฒันาแลว้เป็นระยะเวลา 8 ปี 

ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม

บัญชี-สุทธิ  

งบการเงินรวม

(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้

ประเมิน 
ภาระผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ – งานระหวา่ง

ก่อสร้างและโรงไฟฟ้า 20 MW 

ตั้งอยูรั่ฐทนินทย ีสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาเพื่อผลิตไฟฟ้าตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 6-20 เม

กะวตัต ์ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัที่

เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์(17 

มิถุนายน 2558) และ 200 MW ที่อยู่

ระหว่างการด าเนินการท า PPA 

งานระหว่างก่อสร้างและ

โรงไฟฟ้า 20 MW รับรู้

ภายใตบ้ริษทั อนัดามนั

เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี 

จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็น

สินทรัพยท์ี่สร้างอยูบ่น

ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ

ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงสถานที่

ส าหรับประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย

น้ี เป็นของรัฐบาล

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมา 

169.09 (สุทธิ

จากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า จ านวน 

3.78 ลา้นบาท)  

- ไม่มีภาระ

ผูกพนั 

 

ปัจจุบนักลุ่มกิจการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต ์และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัตท์ี่ไดรั้บ

จากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ผู ้บริหารได้ด  าเนินการตามแผนการเร่ิม

ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า

และท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใชส้ าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต ์ต่อไป  

จากการที่อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต์ ซ่ึงไดแ้ก่ โรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส สามารถใชไ้ดก้บัโรงไฟฟ้า

ขนาด 200 เมกะวตัต์ ผูบ้ริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต์ที่กลุ่มกิจการไดรั้บโดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

โดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลงังาน เช่น 

ธุรกิจโรงไฟฟ้า และธุรกิจพลงังานทดแทน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน และร่วมทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการของ

บริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของ

บริษทัฯ และผูถ้ือหุ้นเป็นส าคญั และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั

หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 ขอ้ 12 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยไดร่้วมลงทุนในบริษทั พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั โดยมีสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 99.99 

ในเร่ืองของการควบคุมดูแลบริษทัย่อย และบริษทัร่วมนั้น โดยส่วนใหญ่จะมีขอ้ตกลงกบัผูร่้วมลงทุน เช่น จะส่ง
กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนมากกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  หากการด าเนินการมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั  จะตอ้งขออนุมติัจากที่ประชุมกรรมการของบริษทัฯ ก่อน 
  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่บริษทัฯและบริษทัย่อย เป็น

คู่ความหรือคู่กรณี ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทที่อาจเกิดค่าเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบดา้นลบ

ต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีคดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  : บริษทั  ยไูนเตด็  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
เลขทะเบียนบริษทั   : 0107552000120 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : พฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อจ าหน่าย, พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์และพลงังาน 
ทุนจดทะเบียน      : 3,475,000,000  บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6,950,000,000 หุน้ มูลค่า 

  หุน้ละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2558) 
ทุนที่ออกและช าระเตม็มูลค่า      : 3,335,000,087.50 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 6,950,000,175 หุน้  มูลค่า 

  หุน้ละ 0.50 บาท (ณ 31 ธนัวาคม 2560) 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   :  เลขที่ 1  อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี  ชั้นท่ี  11  หอ้งเลขท่ี  1103   

    ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 
เวบ็ไซตบ์ริษทั    :   http://www.unitedpowerofasia.com 
โทรศพัท ์ :   02-677-7151-4 
โทรสาร :   02-677-7155 
บุคคลอา้งอิง  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เลขที่ 93  ชั้น  14   
  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10400  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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เวบ็ไซต ์   :   http://www.tsd.co.th 
โทรศพัท ์ :   02-009-9000 
โทรสาร :   02-009-9992 
ผูส้อบบญัชี : บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  

   เลขที ่179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 15  
   ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท ์ :   1000-344-02  
โทรสาร :   02-286-5050 

 
 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

      -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsd.co.th/
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ส่วนที่  2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

-   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 3,475,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 3,335,000,087.5 
บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 6,950,000,175 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท   

-   บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 
2553 

-   หุน้ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุน้สามญั 
  - ไม่มี – 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

       รายช่ือผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 23 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 

รายช่ือ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกูร 1,726,333,900  25.882 
2. EFG BANK AG 1,070,000,000 16.042 
3. น.ส. วราภรณ์ พนัธ์ุวงศก์ล่อม     326,267,900 4.892 
4. นายสมศกัดิ์  รังสิวฒันศกัดิ์       253,000,000 3.793 
5. Good Resources Holdings Limited  250,000,000 3.748 
6. ทนัตแพทยย์รรยง พนัธ์ุวงศก์ล่อม 148,847,100 2.232 
7. นายวเิชียร เอื้อสงวนกุล 100,000,000 1.499 
8. นายชุติไชย นภาศพัท ์ 79,409,000 1.191 
9. นายธนิศร คล่องประมง 71,300,000 1.069 
10. นายธนยศ คล่องประมง 71,000,000 1.064 
     รวมล าดบั 1-10 4,096,157,900 61.412 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,573,842,275 38.588 
ยอดรวม 6,670,000,175 100.00 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

      - ไม่มี 

 

 

 

7.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจ าเป็นในการใชเ้งินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุน้เป็นส าคญั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูก
น าเสนอเพื่อขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไดแ้ละใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1)  คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 คน ไดแ้ก ่

รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม การเขา้ร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  กรรมการอิสระ 

/ประธานกรรมการ 
15 14 

นายชุมพร  พลรักษ ์ กรรมการอิสระ 15 15 
นายสุพฒันกิจ  นาคเสวต กรรมการอิสระ 15 14 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  กรรมการ 15 14 
ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์* กรรมการ 14 14 
ดร. สมพรต สาระโกเศศ กรรมการ 15 14 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 15 14 

หมายเหตุ : 
* -  ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์  เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2560     
  

กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั มีดงัน้ี 

 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร   ดร. สมพรต  สาระโกเศศ และนายกวิน  เฉลิมโรจน์  กรรมการสองในสามคนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
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2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมตรวจสอบของบริษทั ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี  

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม การเขา้ร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายชุมพร  พลรักษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 14 14 
นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 14 11 
นายสุพฒันกิจ  นาคเสวต* กรรมการตรวจสอบ 14 14 

* หมายเหตุ: เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถดา้นการบญัชีและการเงิน  
 

3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั  ประกอบดว้ย 3 ท่าน  ดงัรายนาม
ต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ 

นายสุพฒันกิจ นาคเสวต* ประธานกรรมการ 2 2 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร*    กรรมการ 2 2 
นายวนัชยั  อ  า่พึ่งอาตม ์*  กรรมการ 3 3 
ดร. สมพรต  สาระโกเศศ* กรรมการ 2 2 
ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ*์ กรรมการ 2 2 
นายติรวฒัน์ สุจริตกุล* กรรมการ 3 3 

หมายเหตุ : 
* -  นายสุพฒันกิจ นาคเสวต เขา้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 
* -  นายอุปกิต  ปาจรียางกูร ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัที่15 พฤษภาคม 2560 
* -  นายวนัชยั  อ  ่าพึ่งอาตม ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2560 
* -  ดร. สมพรต  สาระโกเศศ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 
* -  ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 
* -  นายติรวฒัน์ สุจริตกุล ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 

และ เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ เม่ือวนัที่ 14 กรกฏาคม 2560 
 

4)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั  ประกอบดว้ย 3 ท่าน  ดงัรายนามต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการบริหารความเส่ียง ต าแหน่ง จ านวนคร้ังการประชุม 
คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ 

ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ ประธานกรรมการ 4 4 
นายวนัชยั  อ  า่พึ่งอาตม*์ กรรมการ 4 3 
ดร. สมพรต  สาระโกเศศ  กรรมการ 4 4 
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นายสิทธิชยั กฤชวิวรรธน์* กรรมการ 3 2 
นายณพชัร สุพฒันกุล* กรรมการ 1 1 
นายชุมพร พลรักษ*์ กรรมการ 1 1 

หมายเหตุ : 
* -  นายวนัชยั  อ  ่าพึ่งอาตม ์  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัที่ 8 ธนัวาคม 2560 
* -  นายสิทธิชยั กฤชวิวรรธน์  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 
* - นายณพชัร สุพฒันกุล   ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัที่20 ตุลาคม 2560 
* - นายชุมพร พลรักษ ์   เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 

 

8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัประกอบดว้ย 8 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

ล าดบั รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2. ดร. สมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นปฏิบติัการ 
3. นายสิทธิชยั  กฤชวิวรรธน์  รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน 
4. ดร. เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ดา้นเทคนิค 
5. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นอสังหาริมทรัพย ์
6. นางกฤตนนัท ์ สังขท์อง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ-จดัซ้ือ 
7. น.ส. ฑิตฐิตา  สระทองพูน ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  
8. น.ส. ธนทัภทัร พลศกัดิ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้ 

  
  
  

โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน)

กรรมการบริษทั

ปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร

รองปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้นป ิบ ิัการ

  อ้  านว การ
  า ทรั  ากรบ คค 
แ  ธ รการ - จดั  ้อ

  อ้  านว การ
  า การ  าดแ  การขา 

  อ้  านว การ
  า   ันาธ รกิจ

รองปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้น ทคนิค

  อ้  านว การ
  า บริหารโครงการ

  อ้  านว การ
  า  ทคนิค

รองปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้นบ ั ีแ  การ งิน

  อ้  านว การ
  า การบ ั ี

  อ้  านว การ
  า การ งิน

   ้ ว ปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้น ทคนิค

   ้ ว ปร ธาน จา้หนา้ท่ีบริหาร
ดา้นอสงัหาริมทรั   

  ขาน การ

คณ กรรมการบริหารความ ส่ี ง
คณ กรรมการสรรหาแ   ิจารณา

ค า อบแทน
คณ กรรมการ รวจสอบ

  ขาน การบริษทั

คณ กรรมการการ งท น

ส านกั รวจสอบ า  น
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท ์ สังข์ทอง  ด  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่

วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2557  โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1  

หนา้ที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  เกี่ยวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั   
2. ประสานงานกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
3. ก ากบัดูแลใหก้ารปฏิบติัตามกฎหมายเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
4. ดูแลรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และบนัทึกรายงานการประชุม 
5. ดูแลรับผิดชอบในการจดัประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัและบนัทึกรายงาน

การประชุม 
6. ดูแลรับผิดชอบในการจดัเกบ็เอกสารส าคญัดงัต่อไปน้ีไวใ้นท่ีปลอดภยั อยา่งนอ้ย 10 ปี 

6.1  ทะเบียนกรรมการ 
6.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษทั 
6.3  หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานประชุมผูถ้ือหุน้  

7. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
8. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก  าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
1.   ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบ้ียประชุมประจ าปี 2560 มีดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการบริษทั/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  
  - ประธานกรรมการบริษทั 
 - กรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการสรรหาฯ   

280,000 165,000 55,000 - 

นายชุมพร  พลรักษ ์ 
  -  กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการบริหารความเส่ียง 

225,000 280,000 - 15,000 

นายสุพฒันกิจ  นาคเสวต 
  -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 

210,000 210,000 40,000 - 
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รายช่ือกรรมการบริษทั/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
 คณะกรรมการ 

บริษทั 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  
  -  กรรมการบริษทั 
  -  กรรมการสรรหาฯ 

210,000 - 30,000 - 

ดร.สมพรต  สาระโกเศศ  
  -  กรรมการบริษทั 
  -  กรรมการสรรหาฯ 
  -  กรรมการบริหารความเส่ียง 

210,000 - 30,000 60,000 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์   
  -  กรรมการบริษทั  

210,000 - - - 

นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์
  -  กรรมการบริษทั 
  -  กรรมการสรรหาฯ 
  - กรรมการบริหารความเส่ียง 

210,000 - 30,000 80,000 

นายวนัชยั  อ  า่พึ่งอาตม*์ 
  -  กรรมการสรรหาฯ 
  -  กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - 45,000 45,000 

นายสิทธิชยั  กฤชวิวรรธน ์
  - กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - 30,000 

นายณพชัร สุพฒันกุล 
  - กรรมการบริหารความเส่ียง 

- - - 15,000 

หมายเหตุ : 
* -  นายวนัชยั  อ  า่พึ่งอาตม ์  ลาออกจากการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการสรรหาและกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือ 8 
ธนัวาคม 2560 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   ในปี 2560  บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ยค่าตอบแทนเงินเดือน เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ ใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน  8  ราย  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  20,009,663.13  บาท 

 

2.   ค่าตอบแทนอื่น (ถา้มี) 
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

  - ไม่มี – 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร 

-   เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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บริษัทจัดตั้ งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ท าหนา้ที่จัดการและบริหารกองทุนดงักล่าว โดยบริษทัจ่ายสมทบเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนกังาน 

8.5 บุคลากร   

8.5.1  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560   พนักงานบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 13  คน ประกอบดว้ย พนักงานฝ่ายบญัชี
และการเงิน  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนกังานจะไดรั้บผลตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนตามอัตราของกรมแรงงานและบริษัทจัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพส าหรับพนักงานตาม
พระราชบญัญติักองทุนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานมีสิทธิในส่วนท่ีบริษทัจ่ายสมทบในกรณีที่
พนักงานถึงแก่กรรม ปลดเกษียณ  ไม่สามารถท างานได ้ลาออกหลงัจากที่พนักงานไดท้  างานกบับริษทัไม่น้อยกว่า 1  ปี 
นอกจากน้ีบริษทัไดส้มทบเขา้กองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซ่ึงพนกังานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจาก
การท างานหรือทุพพลภาพจากส านกังานกองทุนเงินทดแทน  

ค่าตอบแทนพนกังานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพและอื่นๆ ในปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  รวมเป็นเงิน 4,992,838.68  บาท 

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

    - ไม่มี - 

8.5.3 ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส าคญัในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

8.5.4 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

บริษทัมีนโยบายอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในแต่ละระดบัชั้นให้มีความรู้  ความช านาญ
และความสามารถในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษทั โดยแบ่ง
การพฒันาในระดบัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบับริหาร บริษทัมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาดา้นการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผูน้  าและวิสัยทศัน์
ในการเป็นผูน้  าขององคก์ร 

2. ระดบัหวัหนา้งาน บริษทัมุ่งเนน้เร่ืองการพฒันาดา้นการจดัการบริหารเบ้ืองตน้ ทกัษะการเป็นหวัหน้า
งาน การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการท างาน ทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งเสริมพฒันาความรู้ความเขา้ใจเฉพาะทาง 

3. ระดบัพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นเร่ืองการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและการมีทศันคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและ
บริษทั 
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9.1 นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ไดป้ฏิบติัตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษทั รวมทั้งไดย้ึดถือและปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และยงัท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี  

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  
บริษทัตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถ้ือหุ้น ทั้ งในฐานะของนักลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละเจ้าของบริษทั เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไร
จากบริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผูถ้ือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี การอนุมติัธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ
และขอ้บงัคบัของบริษทั เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัมีพนัธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี 

(1) บริษทัจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถ้ือหุ้น
รับทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศ
ก าหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบ รวมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมท่ี
เพียงพอเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวนัประชุม นอกจากน้ี บริษทัจะน าขอ้มูลดงักล่าวเผยแพร่
ลงในเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ย 

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบ
ฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดตามที่บริษทัได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

(3) ในการจัดประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัจะใชส้ถานที่ซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซ่ึงแสดง
สถานที่จดัการประชุมผูถ้ือหุน้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่ง
เพียงพอ ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีจะอ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทั 

(4) ก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นสามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ซักถามไดล้่วงหนา้ก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก  าหนด โดยบริษทัจะเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั 

(5) ในการประชุมผูถ้ือหุ้น บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้ งค  าถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งไดอ้ย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม  

(6) บริษทัจะสนับสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในการนบัผลการลงคะแนน 
 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
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(7) บริษทัจะจดัใหมี้บุคคลากรที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ช่วยในการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(8) ภายหลงัการประชุมผูถ้ือหุน้แลว้เสร็จ บริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมที่บนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้นในสาระส าคญั รวมทั้งจะมีการบนัทึกประเดน็ขอ้ซักถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัไวใ้นรายงาน
การประชุม เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัจะจัดให้มีการบนัทึกวีดีทศัน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้
และใชอ้า้งอิง นอกจากน้ี บริษทัจะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทัเพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดพ้ิจารณา 

(9) บริษทัจะอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในการไดรั้บเงินปันผล โดยบริษทัจะจ่ายเงินปันผลดว้ย
วิธีการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ทั้งน้ี เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดรั้บเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเร่ืองเช็คช ารุด สูญหาย 
หรือส่งถึงผูถ้ือหุน้ล่าชา้ 
 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษทัไดก้  าหนดให้มีการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผู ้
ถือหุน้รายย่อย  ผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้สัญชาติไทยหรือต่างดา้ว โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(1) บริษทัจะแจ้งก  าหนดการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้ งวาระการประชุมท่ีเกี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัอยา่งนอ้ย [28] วนัก่อนวนัประชุมผูถ้ือ
หุน้ รวมทั้งจะจดัท าและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเช่นกนั 

(2) บริษทัจะอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติม
ไดก้่อนวนัประชุมผูถ้ือหุน้ โดยบริษทัจะก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้เกี่ยวกบัวิธีการที่ใหผู้ถ้ือหุ้นรายย่อยจะ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลกัเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษทัจะเพิ่มวาระการประชุมท่ีผูถ้ือหุน้ราย
ยอ่ยเสนอหรือไม่ 

(3) ในการด าเนินการประชุมผูถ้ือหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 
โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการใชสิ้ทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ท่ีตอ้งลง
มติในแต่ละวาระ และยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที่เขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระท่ีก  าหนดไว ้รวมทั้งจะมิให้ผูบ้ริหารเพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้โดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคญัซ่ึงผูถ้ือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ  

(4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะสนบัสนุนใหมี้การเลือกตั้งเป็นรายคน 
(5) บริษทัไดก้  าหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมใด ๆ อยา่งนอ้ยก่อนการ

พิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดงักล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งหา้มมิให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งอิสระในวาระท่ีเกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ  

(6) บริษทัไดก้  าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการน าขอ้มูลภายในของบริษัทไปใช ้โดย
หา้มบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบขอ้มูลภายในน าขอ้มูลดงักล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ในกรณี
ท่ีบุคคลใดเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวหรือน าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น หรือกระท ารายการท่ีอาจ
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั นอกจากน้ี บริษทัยงัไดก้  าหนดให้
กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดงักล่าวให้แก่
เลขานุการบริษทัเป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุ้น
และพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้  โดยบริษทัตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้น บริษทัจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก  าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลอยา่งดี นอกจากน้ี ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัไดค้  านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี  

 

ผู้ถือหุ้น : บริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีและ
การเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด  าเนินการเปิดเผย
ขอ้มูลดว้ยความโปร่งใสและเช่ือถือไดต่้อผูถ้ือหุน้ 

พนักงาน : บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
บริษัทยงัให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงกบัพนักงานทุกคน 
และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยูก่บับริษทัเพื่อพัฒนาองค์กร
ต่อไป อีกทั้งยงัไดก้  าหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

คู่ค้า : บริษทัมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้โดยการให้คู่คา้แข่งขนับนขอ้มูลที่เท่าเทียมกนั และคดัเลือกคู่คา้
ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัได้
จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจดัใหมี้ระบบติดตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ไดมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษทัซ้ือสินคา้จากคู่คา้ตามเง่ือนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏิบติัตาม
สัญญาต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ครบถว้นและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัยงัให้บริการหลงัการขาย ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
เกี่ยวกบัสินคา้และบริการของบริษทั รวมทั้งยงัจดัให้มีช่องทางใหลู้กคา้ของบริษทัสามารถแจง้ปัญหาหรือ
การให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษทัจะได้ป้องกนั และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินคา้และบริการของ
บริษทัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เจ้าหน้ี : บริษทัจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีเป็นส าคญั รวมทั้ง การช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย
และการดูแลหลกัประกนัต่าง ๆ ภายใตส้ัญญาที่เกี่ยวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษทัประพฤติตามกรอบการแข่งขนัที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุน
และส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

สังคม
และ
ส่วนรวม 

: บริษทัใส่ใจและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของผูค้นท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั และส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษทัมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง
อยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้
ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มและสังคมตลอดจนส่งเสริมวฒันธรรมในทอ้งถิ่นท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

 



                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2560                                                                                                        หนา้ 61 
 

นอกจากน้ี ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งขอ้ร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทัได ้ทั้งน้ี ขอ้มูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจง้มายงับริษทัจะถูกเก็บไว้
เป็นความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หาก
มี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
โปร่งใส และทันเวลา ทั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัซ่ึงลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัจะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

(2) บริษทัจะจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท  าหนา้ที่ติดต่อส่ือสารกบั
นกัลงทุนหรือผูถ้ือหุ้น โดยบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ขอ้มูล
ของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดบัความ
น่าเช่ือถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้งรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษทั นอกจากน้ี บริษทัยงัให้
ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้ือหุ้นไดรั้บข่าวสารเป็นประจ าผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั โดยขอ้มูลที่อยูบ่นเว็บไซตข์องบริษทัจะมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษทัและผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือ
หุน้และผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษทั กฎบตัรต่าง ๆ เป็นตน้  

(3) บริษทัให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ และจะจัด
ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน
ประจ าปี นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัสนับสนุนให้มีการจัดท าค  าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

(4) บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั จ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการท า
หน้าท่ี รวมทั้งการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปีของบริษทั รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัและบริษทัยอ่ย (หากมี) ดว้ย 

(5) บริษทัจะเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ  
(6) บริษทัจะจดัใหมี้รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหาร

ความเส่ียง และนโยบายเกี่ยวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีไดใ้ห้ความเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ
ปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ท่ีสามารถเอื้อ

ประโยชน์ให้กบับริษทัโดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญั
ในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไว ้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัที่ เป็นผูบ้ริหารจ านวน 2 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษทัที่ไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน  5 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบติัเป็นอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะอนัจะท าใหเ้กิดการถ่วงดุล
ในการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่
เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน  9 ปี เว ้นแต่
คณะกรรมการบริษทัจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัสามารถเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัในเครือหรือ
บริษัทอื่นได ้แต่ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัใหรั้บทราบดว้ย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวนอยา่งน้อย  3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการบริหารจดัการกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และค าสั่ง
ใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายท่ีก  าหนดไวภ้ายใตก้รอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวนอยา่งน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่
ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งการจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัเป็นไปอยา่ง
โปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายภาพรวม และการก ากบัดูแลจากการบริหารงานประจ า โดยกรรมการอิสระจะได้รับการ
เลือกตั้งใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ีในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัโดยการให้ค  าแนะน าในเร่ือง
ขอ้ก  าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั 

 

2.  บทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และมีหน้าที่ก  าหนด

นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งก  ากบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชน์ระยะยาวแก่ผูถ้ือหุน้ภายใตก้รอบขอ้ก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนัก็
ค  านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดตามท่ีก  าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษทั 
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(1) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้ งน้ี การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว โดยบริษทัจะจัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษทัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทได้ก  าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติั ดงัน้ี  

(ก) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้  
(ข) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสัมพนัธ์ต่อลูกคา้ 
(ค) จรรยาบรรณว่าดว้ยความสัมพนัธ์ต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ี 
(ง) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อพนกังาน 
(จ) จรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
ทั้งน้ี บริษทัจะประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

(3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
บริษทัมีนโยบายขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต มี

เหตุผลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
หรือเกี่ยวโยงกบัรายการที่พิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งใหบ้ริษทัทราบ และตอ้งไม่เขา้
ร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอ  านาจอนุมติัในรายการดงักล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขดัแย ้งทางผลประโยชน์ที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ตลอดจนขอ้บงัคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ งจะ
เปิดเผยรายการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 

(4) การควบคุมภายใน 
บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับ

บริหารและระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัมีการจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัเพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว  ้

(5) การบริหารความเส่ียง 
บริษทัไดจ้ดัให้มีนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก  ากบัดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
(6) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู ้สอบบัญชีมา
ประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  
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3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษทัจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระประชุมชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษทัจะ
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วน และจะจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิง
และสามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกคร้ัง ควรจดัใหมี้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้มูลและ
รายละเอียดประกอบการตดัสินใจที่ถูกตอ้งและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึง
เสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
ปรับปรุงและแกไ้ขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวขอ้ที่จะประชุมชดัเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อ
รวบรวมความเห็นและน าเสนอต่อท่ีประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงาน
ประจ าปี 

4. ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ฉลี่ยเม่ือเทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

โดยจะค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ส่ว นผูบ้ริหารจะไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัเป็นส าคญั ทั้งน้ี ค่าตอบแทน
รายปีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารรวมกนัจะตอ้งไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกบัผลตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหารโดยเฉลี่ยของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้น
เป็นหลกั 

5. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่

ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็น
ตน้ เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษทั หรือใช้
บริการของสถาบนัภายนอกกไ็ด ้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู ้บริหารและ
พนกังาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและ
พิจารณาผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพื่อเป็นแผนพฒันาและสืบทอดงานของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้
มีความรู้ความสามารถในการท างานมากข้ึนและใหส้ามารถท างานแทนกนัได ้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย บุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ไดก้บั

บริษทั โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการใหค้วามเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการ
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ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของ
บริษทัและผูถ้ือหุน้โดยรวม ทั้งน้ีประกอบดว้ยคณะกรรมการยอ่ยทั้งหมด 4 ชุด ดงัน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัฯ  
นอกจากคณะกรรมการบริษทัมีอ  านาจและหนา้ที่ตามที่ก  าหนดในข้อบงัคบัของบริษทัแลว้ ใหค้ณะกรรมการ

บริษทัมีอ  านาจหนา้ท่ีตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษทั 
2) อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษทั 
3) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก  าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการจัดท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั และติดตามให้
มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

5) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า การท ารายการต่างๆ มีระบบท่ี
สามารถป้องกนัความเสียหาย ป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ มีการสอบทานและ
ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจตามขั้นตอน ตลอดจนมีการจดัท าบญัชีอยา่งถูกตอ้ง 

6) พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อยา่งรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและ
ผูถ้ือหุ้น โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดและเปิดเผย
ขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคดัเลือกเสนอแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อน
น าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบหรือสอบทานแลว้ และไดผ้่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

9) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือกรรมการยอ่ยชุด
อื่นใด พร้อมทั้งก  าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีใหส้นบัสนุนการปฏิบติังาน 

10)  พิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารตามค านิยามท่ีก  าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และเลขานุการบริษทั รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

11) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และให้
กรรมการท่ีตั้งใหม่มีวาระเท่าเวลาท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีพน้วาระ 

12) พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 
13) รับผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยการ  

- เชิญประชุมผูถ้ือหุน้ 
- น าเสนอขออนุมติังบการเงินประจ าปี 
- น าเสนอขออนุมติัจ่ายเงินปันผล 
- น าเสนอขออนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
- น าเสนอขออนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
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- และอื่นๆ 
14) ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
15) อนุมติักฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
16) ปฏิบติัการอื่นใด ที่เกินอ  านาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นๆ 
17) ปฏิบติัการอื่นใด ตามมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2559  ไดมี้การก าหนด

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบั
ผู ้สอบบัญชีภายนอกและผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจ าเป็น
และเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั้ งน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก  าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎ

บตัร 
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(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
ปฏิบติังานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานที่
ส าคญั ๆ ที่ตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้ เพื่อใหก้ารปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือ
เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้ งน้ีด้วยค่าใชจ่้ายของบริษัท โดยผู ้ท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษัทท าการสรรหาโดยพิจารณา
คุณสมบติั ใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติั ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ส านกังาน 
กลต. และตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 

7. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบทานผูท้ี่เกี่ยวขอ้งได้ตามขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

8. คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไวซ่ึ้งความลบัในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม  เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
บริษทั 

9. สอบทานและแก้ไข  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นปกติตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

  คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

1) ตอ้งเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรั้บเงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  

ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะที่
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผู ้
มีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
หรือ บริษทัยอ่ย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูมี้ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนวนัที่ยืน่ขออนุญาตต่อส านกังาน  
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  ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพย์
เป็นหลกัประกนัหน้ีสิน   รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือ
ตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไป
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี
ก่อนวนัที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ 

จ. บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงการเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผูจ้ัดการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ช. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

ฌ. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
ญ. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินงานของ

บริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้และไม่เป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนที่เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยในล าดบัเดียวกนั 
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง(ฌ) แลว้ 
กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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2) ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี  ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ได้มีการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการใหมี้ความเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทัฯ 
2)   ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือก ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หน้าที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/ หรือเสนอขออนุมติัต่อที่ประชุม ผูถ้ือหุน้แลว้แต่กรณี 

3)   พิจารณาสรรหา คดัเลือก และกลัน่กรองรายช่ือและประวติัของผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และเลขานุการบริษทั ในกรณีที่มี
ต  าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4)   เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาโดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

5)   ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
6)   จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ผูมี้อ  านาจในการจัดการ และผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั 

7)   ก าหนดหลกัเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

8)   จดัให้มีประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั เป็นประจ าทุกปี 
และรายงานผลการประเมินต่อต่อคณะกรรมการบริษทั 

9)   จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดว้ยตนเอง เป็น
ประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อพิจารณาอนุมติั 

10)  ปฏิบติัการอื่นใดที่เกี่ยวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษทั   
คณะกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั แลว้แต่กรณี 
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2)   เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร ใหมี้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

3)   เปิดเผยนโยบายเกี่ ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ โดย  
 เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 
4) ปฏิบติัการอื่นใดที่เกี่ยวกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

            ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม 2559 ไดมี้การก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

1) ทบทวนถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อบริษัท
(Identification of Risk) รวมทั้งก  าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเส่ียงทั้งจากภายนอก
และภายในองคก์รใหค้รอบคลุมอยา่งนอ้ย 4 ประการดงัน้ี 

     1) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
     2) ความเส่ียงดา้นการด าเนินการ (Operational Risk) 
     3) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์การด าเนินการ (Strategic Risk) 
     4) ความเส่ียงจากกฎหมาย บุคคลากรและขอ้ผูกพนัตามสัญญาต่างๆขององคก์ร (Compliance Risk) 
2)   ก าหนดกลยุทธ์ โครงสร้างและทรัพยากรที่ใชใ้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 
3)   ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการปฏิบติังานตาม  สถานการณ์

ความเส่ียงแต่ละประเภทเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 
4)   ก ากบัดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยทุธ์ และวิธีปฏิบติั เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากลยทุธ์การบริหารความเส่ียง

ไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
5) มีอ  านาจแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 
6) ด าเนินการอื่นใดตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้การก  าหนด

ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงัต่อไปน้ี 
       1)  เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษทั 
       2)  รับผิดชอบ ติดตาม ใหก้ารบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษทัท่ีได ้ 
            ก าหนดไว ้
       3)  พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีมีความส าคญั ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
       4)  ปฏิบติัการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

      ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้การก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงัต่อไปน้ี 



                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2560                                                                                                        หนา้ 71 
 

1) บริหารกิจการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ที่บริษทัไดก้  าหนดไว้ 
2) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั มติที่

ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบติัที่เกี่ยวขอ้ง 
3) ดูแล และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4) จดัการให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน(Internal  control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ

ป้องกนัการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
5) มีอ  านาจบังคบับัญชา บรรจุ แต่งตั้ ง ถอดถอน โอนยา้ย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย

ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั 

6) มีอ  านาจออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานต่างๆ ของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบันโยบาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก  าหนด 
กฎหมาย และไม่ขดัแยง้กบัมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั 

7) มีอ  านาจอนุมติั จดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง ตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัก  าหนด 
8) มีอ  านาจอนุมติั เงินลงทุน กูย้มื คืนเงินกูย้มื ใหสิ้นเช่ือ ใหกู้ย้มื ตามวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด 
9) ปฏิบติัการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย 
10) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก  าหนด และมีการ

ปฏิบติังานที่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หมายเหตุ      1.  การใชอ้  านาจของประธานเจา้หนา้ที่บริหารดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถกระท าได ้หากประธาน  
          เจา้หนา้ที่บริหารมีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทั 
     2.  ในการใชอ้  านาจใดๆ หากมีขอ้สงสัยหรือมีความไม่ชดัเจนใดๆ ใหเ้สนอคณะกรรมการบริษทั 
          พิจารณา 

9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด     
• การสรรหากรรมการบริษทั 

การคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหนา้ที่พิจารณาคดัเลือกกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร
หาและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เกี่ยวขอ้ง นอกจากน้ียงั
เนน้ถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษทั ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
2. ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามท่ีตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดกไ็ด ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนั เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปีของบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้ึน ซ่ึงก  าหนดให้มีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทั และผูท้ี่ไดรั้บ
คดัเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู้ดา้นบญัชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมี
จ านวนต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถ้ือหุน้แต่งตั้งใหค้รบจ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน
นบัจากวนัที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนนอ้ยกว่า 3 คน 

• การสรรหาและการแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุด 
ในการคดัเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ซ่ึงเป็นต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ

บริษทั คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งดงักล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถใน
ดา้นต่างๆ ประสบการณ์ในการเป็นผูน้  าขององค์กร ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ในดา้นต่างๆ อาทิเช่น 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจพลงังาน รวมถึงการไดรั้บการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ไดบุ้คคลที่มีความ
เหมาะสมและสามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษทัมาด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเน่ือง ใกลเ้คียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ
บริษทั เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง และผลการด าเนินงานของบริษทั  

นอกจากน้ี ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น บริษทัจะส่งตวัแทนของบริษทั
ซ่ึงมีคุณสมบติัและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บริษทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของ
บริษทัดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ
บุคคลใด ๆ ของบริษทัที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกิจของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเหล่านั้น ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ริษทั
สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั บริษทั
จึงก  าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ซ่ึงก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมนั้น ๆ 
นอกจากน้ี การส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
และ/หรือขอ้ตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษทัร่วม 

ทั้งน้ี บริษทัจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกลชิ้ด 
รวมถึงก  ากบัใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูลและบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมใหบ้ริษทัตรวจสอบ  

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษทั โดยบริษทัมีนโยบายหา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัน าความลบัและ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยใชข้อ้มูลภายใน ทั้งน้ี 
บริษทัไดก้  าหนดแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ดงัน้ี 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย  ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตร
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ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ
ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั้ งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
จัดท า และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องบริษัทต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่
บริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษทัย่อยที่ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพยจ์ะตอ้งงดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทันับแต่วนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสหรือวนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั (แลว้แต่กรณี) จนถึงวนัท่ีงบ
การเงินหรือขอ้มูลภายในท่ีเกี่ยวขอ้งนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีขอ้มูลดงักล่าว
ของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่า
จะไดมี้การแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ 
บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การ
ตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

ทั้ งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแนวทางที่ เกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้าม
กรรมการและผูบ้ริหารซ้ือขายหุน้ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าสอบบญัชีใหก้บับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั   ซ่ึง

เป็นส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560  สังกดั รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
ส านกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปีบญัชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 6.54 ลา้นบาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบ
บญัชีที่จ่ายโดยบริษทัร่วม ทั้งน้ีบริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย
ใด ๆ กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

1.ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จ านวนเงิน (บาท) 
บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากดั ( มหาชน). 

คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และงบ
การเงินรวม 

2,460,000.00 

บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ 
ยทิูลิต้ี จ ากดั 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั  

1,050,000.00 

บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จ ากดั 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

800,000.00 

บริษทั โดมแลนด์ เอสเตท จ ากดั คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

500,000.00 

บริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

200,000.00 
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บริษทั ไอ-พีโน่ จ ากดั คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

200,000.00 

บริษทั ยพูีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

75,000.00 

บริษทั ยพูีเอ โซล่าร์ จ ากดั 
 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

75,000.00 

บริษทั ยพูีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่  
จ ากดั 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

75,000.00 

บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั 

1,100,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  6,535,000.00 

 
2.  ค่าบริการอื่น   
 -ไม่มี- 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

บริษทัมีนโยบายน าหลกัการ การปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดี ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษทั เพื่อ
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมี
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อนัจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ข้ึนในกลุ่มผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุนและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ซ่ึง
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทั 

 
บริษทั ยไูนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต

อยา่งย ัง่ยนืภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยการดูแล
เอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจ
ภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษทัควบคู่กนัไปดว้ย  
โดยบริษทัไดจ้ดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเป็น 7 หมวด ดงัน้ี 

 

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษทัมุ่งเนน้ที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมัน่ท่ีจะแข่งขนัทาง
การคา้ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมายและหลกัการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ กต็ามที่ขดัขวางต่อการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม เช่น การแสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ 
การเรียก รับ และใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดเ้คารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของผูอ้ื่น โดยมีนโยบายใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา อาทิ การ
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีโครงการรณรงคก์ารส่งเสริมและปลูกจิต
ใตส้ านึกใหแ้ก่บุคลากรของบริษทัในทุกระดบัชั้นใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย 

 
 
 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ และ
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกบัเจา้หน้าที่ของรัฐ
หรือภาคเอกชน โดยบริษทัไดก้  าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสาย
การบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื่อใหมี้การถ่วงดุลอ  านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่าง
กนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบติัให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ดงัน้ี  

1.ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ  

2.กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั มีหนา้ที่ตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบถึงการกระท าที่เขา้ข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู ้บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ 

3.บริษทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองผูร้้องเรียนท่ีแจง้เร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งบุคคลท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน่  

4.คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสารไปยงัพนักงานและผู ้ที่
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก  าหนดของกฎหมาย  

5.ผูท้ี่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัก  าหนดไว  ้และ
อาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  

6.บริษทัจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัให้มี
ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ส่งเสริมดา้นคุณธรรม ความซ่ือสัตยค์วามรับผิดชอบ
และภาระหนา้ที่ของตน  

7.บริษทัสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัรายงานการละเมิด
นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั  

8.บริษทัมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล
การปฏิบติังาน การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษทัอย่างเป็นธรรมเพียงพอ  เพื่อป้องกนัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ภายในองคก์ร ซ่ึงเป็นการสร้างหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังานและลูกจา้งของบริษทั  

9.เพื่อความชัดเจนในการด า เนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัและตรวจสอบใหแ้น่ชดั  

-  การให้ มอบหรือรับของก านลัและการเลี้ ยงรับรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม  

-  การใหห้รือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้ง
มัน่ใจว่าการใหห้รือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอ  าพรางการติดสินบน  
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-  ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูลและการด าเนินการอื่น ๆ กบัหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย  นอกจากน้ี กรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัจะตอ้งไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการด าเนิน
กิจการ  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษทัมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน  โดยการปฏิบติัต่อผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งไม่ว่า
จะเป็นพนักงาน  ชุมชน และสังคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจดัให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริม
ใหเ้ฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชน โดยจดัใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการ
ร้องเรียนส าหรับผูท้ี่ไดรั้บความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด า เนินธุรกิจของบริษทัและด าเนินการเยยีวยา
ตามสมควร เพื่อใหก้ารเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนับริษทัไดด้  าเนินการสร้างองค์ความรู้
ดา้นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส านึกใหบุ้คลากรของบริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน  

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น
ปัจจยัท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยนืของบริษทัใน
อนาคต ซ่ึงบริษทัไดก้  าหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1.เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน  
2.จดัใหมี้กระบวนการจา้งงาน เง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก  าหนดค่าตอบแทนและการพิจารณา

ผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  
3.ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหมี้การจดัอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทศันคติที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร  

4.จัดให้มีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสังคม เป็นต้น และ
สวสัดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นตน้  

5.จดัใหมี้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทั โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียง
ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล 

6.ด าเนินการให้พนักงานปฏิบติังานได้อย่างปลอดภัย  และมีสุขอนามยัในสถานที่ท  างานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม ส่งเสริมให้
พนกังานมีสุขอนามยัที่ดี และดูแลสถานที่ท  างานใหถู้กสุขลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ  

7. เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกบัปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการ
กระท าที่ไม่ถูกตอ้งในบริษทัและใหก้ารคุม้ครองพนกังานที่รายงานเร่ืองดงักล่าว  
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการของบริษทัและบริษทัในเครือ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์

สูงสุดของลูกคา้ ยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยแ์ละเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลใน
ครอบครัวของบริษทั ดงัน้ี  

1.บริษทัยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลเกี่ยวกบัสินคา้
และบริการของบริษทัที่ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกคา้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้งและเพียงพอต่อ
การตดัสินใจ  

2.บริษทัค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบ 
สร้างสรรค ์พฒันาสินคา้และบริการอยู่เสมอ เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัของสินคา้และบริการ
ของบริษทั 

 3.บริษทัจดัให้มีระบบลูกคา้สัมพนัธ์ เพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทั เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็ว  

4.บริษทัจะรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัและจะไม่น าขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นทางที่มิชอบ  
 

6.การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษทัใหค้วามส าคญัและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยด าเนินการและควบคุม
ให้การผลิตสินคา้ การให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทยงัด  าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาส่ิงแวดล้อมตลอดทั้ ง
กระบวนการผลิต และเลือกใชว้สัดุที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ พฒันาสังคม
โดยมุ่งเนน้การบริจาค การสนบัสนุนการศึกษาและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้
ไปด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี   นอกจากน้ียงัไดส้นบัสนุนและเขา้ร่วมกิจกรรมการกุศลท่ีจัดข้ึน เพื่อช่วยเหลือผูป่้วยจาก
โรคมะเร็งในโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู ้ป่วยมะเร็ง 13 ,000 ราย” ซ่ึงจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) เม่ือวนัที่ 14 ธนัวาคม 2560  
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สรุปความเห็นของกรรมการบริษัท 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง       
โดยไดท้  าการซักถามขอ้มูลทั้งในระดบับริหาร   และ ปฏิบติังาน และเพื่อใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการ ด าเนินงานเพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ พนกังาน และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงไดก้  าหนดภาระหนา้ท่ี อ  านาจ
การด าเนินการของผูป้ฎิบติังานและผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน   

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บริษทัไดมี้การแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏิบติังาน ผู ้ติดตามควบคุมและผูป้ระเมินผลออกจากกนัซ่ึงการประเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง
ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในดา้นต่างๆ 5 ส่วนประกอบดว้ย 

• การควบคุมภายในองคก์ร  

• การประเมินความเส่ียง 

• การควบคุมการปฎิบติังาน 

• ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

• ระบบการติดตาม 

โดยบริษทัมีนโนบายที่จะใชผู้ต้รวจสอบภายในโดยว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อท าการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประ สิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัท โดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง  

บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบอิสระ เพื่อท า
หน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษทัฯ และ บริษทัย่อย โดยไดเ้ร่ิมจา้งบริษทัตั้งแต่ปี 2559 โดยการท าสัญญาจา้งใน
ลกัษณะปีต่อปี ผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวจะจดัท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั
และให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัใหมี้ความเหมาะสมและรายงานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้ริหารทราบโดยตรง  

โดยกลุ่มบริษทัมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผูต้รวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 
2560 บริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด  ได้ท  าการประเมินระบบควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

• ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทั้งจ่ายเงินสดและเชค็ 

• ตรวจสอบการรับเงิน 

• ตรวจสอบเร่ืองลูกหน้ี 

• ตรวจสอบเร่ืองเจา้หน้ี 

• ตรวจสอบสินทรัพยป์ระจ า 

• ตรวจสอบประกนัภยั 

• ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

• ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคล 

• Bank Reconciliation 
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• ตรวจสอบระบบ IT 

• ตรวจสอบการขาย 

• ตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงกนั 

• ตรวจสอบการปฎิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 

• ติดตามความคืบหนา้ของคดีความต่างๆที่มีอยู่ 

• ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  

• ดู ภ.ง.ด 50 ดูรายการบวกกลบั อนัเป็นรายการที่ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 

จากผลการพิจารณาคณะกรรมการพบว่าเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งของกลุ่มบริษทัฯให้ความส าคญัต่อการควบคุม

และตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฎิบติัตามระบบการปฎิบติังานและระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่รวมถึงขั้นตอนการ

อนุมติัรายการของกลุ่มบริษทัแลว้ การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย และขอ้ก าหนด

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัความเสียหาย รวมทั้งมีการจดัท ารายงานท่ีถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

การก ากบัดูแลการปฎิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบ
การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคับและขอ้ก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัท
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นไปตามรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
และผูถ้ือหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณของบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการท าธุรกรรมของ
บริษทั ดงัน้ี 

  

1.การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ในการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท า
ธุรกรรมระหว่างกนัของบริษทัดงักล่าว ตอ้งค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบ
และอ านาจด าเนินการของบริษทั ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีก  าหนดไวใ้นแต่ละทอ้งถิ่น  

2.การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอก จะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการที่ก  าหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐและนโยบายของบริษัท รวมถึงไดรั้บการอนุมติัตามอ านาจด าเนินการ
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษทัหรือบุคคลภายนอก   

บริษทัไดก้  าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบติัต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยก าหนดให้บริษทัปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที่สุจริต   นอกจากน้ีบริษทัไดก้  าหนด
แนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั รายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการและผูบ้ริหาร

12. รายการระหว่างกัน 
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จะแจ้งให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียก่อนและบริษทัพิจารณารายการต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะต ้องขออนุมติัตาม
หลกัเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น 
รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมติัรายการแต่อยา่งใด  

3.นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้งขอ้บงัคบั ประกาศและค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที่ก  าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

4.รายการที่เกี่ยวโยงกนั  
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั ตลอดจนกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

12.1  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ผูผู้ถ้ือหุ้นหลกัของบริษทัคือ ครอบครัว “ปาจรียางกูร” โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 25.61  ขอ้มูล ณ วนัที่  31 
ธนัวาคม 2560 ท่ีเหลือถือโดยบุคคลทัว่ไป   

รายช่ือบริษทัยอ่ย  ช่ือและลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

  
Civil Line Construction Co., Ltd. มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
Digital P.V. Co., Ltd. เป็นเจา้ของโดยสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดของกรรมการของ 

บริษทัยอ่ย 
     (กรรมการส้ินสุดวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

บริษทั พาราโบลิก ซิสเตม็ส์ อินเตอร์เทค จ ากดั มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทั 
นายอนุพงศ ์วศัรากิจ กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 
นายธีรยทุธ เหรียญชยัยทุธ กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 
นายชิติพทัธ์ กล่อมจิตเจริญ กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 

    (กรรมการส้ินสุดวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
นายรัชพล ศรีทอง กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 
นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 
นายกวิน เฉลิมโรจน ์ กรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ ์กลบัส่ง กรรมการและผูถ้ือหุน้ทางตรงของบริษทัยอ่ย 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 
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ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายไดด้อกเบ้ีย     

   บริษทัยอ่ย - - 18,952 18,620 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ดอกเบ้ียจ่าย     

    ผูถ้ือหุน้ 4,580 7,271 3,562 5,584 

     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     
   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 304 304 600 - 

    ผูถ้ือหุน้ 240 720 - - 

 544 1,024 600 - 

     
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า    

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 63,000 - 63,000 - 

 
ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ     
   บริษทัยอ่ย - - 78,599 50,370 

      หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (10,780) (10,780) 
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    - - 67,819 39,590 

   ผูถ้ือหุน้ 1,038 6,385 - - 

 1,038 6,385 67,819 39,590 

 
 

เจา้หน้ีค่าหุน้     

   ผูถ้ือหุน้ 83,700 80,138 83,700 80,138 

     
เจา้หน้ีอื่น     

   บริษทัยอ่ย - - 10 102 

     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   ผูถ้ือหุน้ 9,356 8,310 - - 

     
เงินประกนัผลงานคา้งจ่าย     

   บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้ง - 500 - - 

 
ง)  เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม   
เงินกูย้มืระยะยาว   

   ผูถ้ือหุน้ 5,354 40,189 

 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบญัชีตน้ปี 40,189 
จ่ายคืนระหว่างปี (35,000) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 165 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 5,354 
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เงินกูย้มืระยะยาวมีก  าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.28 ต่อปี เงินกูย้มืปลอด
ภาระค ้าประกนั ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยจ่ายคืนเงินกูย้ืมก่อนถึงก  าหนดช าระคืนจ านวน 35 
ลา้นบาท 
จ) เงินให้กู้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท 

   
เงินใหกู้ร้ะยะสั้น   
   บริษทัยอ่ย 277,963 68,209 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (48,534) - 

 229,429 68,209 

 
เงินใหกู้แ้ก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.03 ถึง 4.52 ต่อปี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท 

   
เงินใหกู้ร้ะยะยาว   
   บริษทัยอ่ย 276,000 303,534 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (48,534) 

 276,000 255,000 

 
 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกู้ร้ะยะยาวในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 

  
ราคาตามบญัชีตน้ปี 255,000 

เงินกูเ้พิ่มระหว่างปี 21,000 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 276,000 

 



                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 
 

56-1 ปี 2560                                                                                                        หนา้ 85 
 

เงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีก  าหนดช าระในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 ตามล าดบั มีดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 
4.27 ถึง 4.52 ต่อปี โดยเงินให้กูแ้ก่ บริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากดั จ านวนเงิน 30 ลา้นบาท เป็นประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
และผูบ้ริหารไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกช าระคืนภายใน 1 ปี 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกิจการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 42,058 32,440 20,783 16,715 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,425 2,346 775 1,587 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,290 3,509 2,685 2,470 

 47,773 38,295 24,243 20,772 

 

สัญญาที่ส าคญั 

บริษัท 

สัญญาจ้างเพ่ือด าเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   
เม่ือวันที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ท  าสัญญาจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยก์บับริษทั พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค ซ่ึงเป็นกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเพื่อการออกแบบวิศวกรรมจัดหา 
ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกะวตัต์ ภายใตโ้ครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ของสหกรณ์ผูผ้ลิตและใชปุ้๋ ยอินทรีย ์อ  าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากดั  มูลค่า
ตามสัญญารวมเป็นเงิน 240 ลา้นบาท 

 

สรุปส่ิงตอบแทนที่จ่ายซ้ือ และจ านวนของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ได้รับมาซ่ึงรับรู้ ณ วันที่รวมธุรกิจ  

ส่ิงตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พันบาท 

เงินสด 49,860 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด  49,860 
 
มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26 
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กรรมการ 5,438 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 5,464 
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 44,396 

รวมสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ 49,860 
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บริษัทย่อย 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 6 - 20 เมกะวตัต ์เพื่อขายไฟฟ้าใหก้บั
รัฐทนินทยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยสัญญาดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย ์โดยมี
ปริมาณการซ้ือขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีอตัรา 0.057 เหรียญสหรัฐฯ ต่อยนิูต ซ่ึงคู่สัญญาสามารถ
ต่ออายสุัญญาออกไปไดอ้ีกคร้ังละ 3 เดือนหลงัจากวนัครบอายสุัญญา ทางรัฐทนินทยจีะเป็นผูจ้ดัหาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
เกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับ
ดงักล่าวหมดอายใุนระหว่างปี พ.ศ. 2560 

 

เม่ือวนัที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต ์เพื่อขาย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ30 ปี นับตั้งแต่วนัเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์โดยมีปริมาณการซ้ือขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีทางการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์จะเป็นผูจ้ดัหาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า  เม่ือส้ินสุดอายสุัญญา 
โรงไฟฟ้าจะถูกโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์  

 

อยา่งไรกต็าม สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยงัไม่มีผลบงัคบัใชส้มบูรณ์จนกว่า
คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะปฏิบติัตามเง่ือนไขเบ้ืองตน้ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าครบถว้นภายใน 24 เดือนนับจากวนัท าสัญญา 
โดยเง่ือนไขทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 

ก)   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใชส้ าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
ข)       การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ไดรั้บสินเช่ือกอ้นแรกจากสถาบนัการเงิน

ส าหรับการก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 
ค)       กระทรวงพลงังานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort 

ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ง)   บริษทัยอ่ยไดรั้บใบอนุญาตเกี่ยวกบัการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
จ)   บริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขก่อนการบรรลุขอ้ตกลงทางการเงิน 

 

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 

เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท  าสัญญาบริการที่ปรึกษาดา้นวิศวกรส าหรับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า สัญญาดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศกรรม การจดัซ้ือ การก่อสร้าง การเร่ิม
เดินเคร่ืองจักร การทดสอบเคร่ืองจักร การทดสอบการใชง้านของระบบ จนกระทัง่โรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญา
ดงักล่าวสามารถยกเลิกได ้ราคาตามสัญญาทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 91.50 ลา้นบาท 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
  

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

• รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2558 ตรวจสอบโดย นางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8622 จากบริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั  แสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้สังเกตต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ  

• รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

• รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                        หนา้ 88 

 

13.2 ตารางสรุปงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560, 2559 และ 2558 
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2560 % 31 ธ.ค. 2559  % 31 ธ.ค. 2558  % 

     (ปรับปรุงใหม่)  

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.24 1.10 115.81   3.64   465.23   14.17  
เงินลงทุนระยะส้ัน 0.68 0.02 2,142.38   67.40   1,890.87   57.61  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,897.74 64.79 50.46  1.59   114.08   3.48  

มูลค่าตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 50.79 1.73                   -    -     3.02   0.09  
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 14.01 0.48 10.69  0.34   -     -    

ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 525.70 17.95 530.83  16.70   553.08   16.85  

เงินมดัจ ารอขอคืน - - - - -  -  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 45.98 1.57 40.53  1.27   40.37   1.23  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,567.14 87.64 2,890.70  90.94  3,066.65   93.43  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัการใช ้ - - 0.68  0.02  - - 
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ - - -    -    - - 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 11.02 0.38 11.36  0.36  12.22 0.37 

อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 188.76 6.44 190.26  5.99   38.46   1.17  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 151.74 5.18 51.25  1.61   58.06   1.77  

ค่าความนิยม - สุทธิ 10.35 0.35 10.35 0.33   80.75   2.46  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.26 0.01 23.97  0.75   26.17   0.80  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 362.13 12.36 287.87 9.06   215.66   6.57  

รวมสินทรัพย์ 2,929.27 100.00 3,178.57 100.00   3,282.31   100.00  
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                     (หน่วย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2560 % 31 ธ.ค. 2559  % 31 ธ.ค. 2558  % 

     (ปรับปรุงใหม่)  

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนีสิ้นหมุนเวียน        

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 5.81 0.20 5.90  0.19   5.98   0.18  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ือ่ืน 32.56 1.11 49.88  1.57  44.88   1.37  

เจา้หน้ีค่าหุน้ 83.70 2.86 80.14  2.52   73.90   2.25  

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1.40 0.05 5.06  0.16   37.72   1.15  
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก  าหนดช าระภายใน

หน่ึงปี - - - -  37.26   1.14  

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกนั - - - -  0.52   0.02  
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.67 0.02 0.68  0.02   0.64   0.02  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.90 0.14 3.76  0.12   3.63   0.10  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 128.04 4.38 145.42  4.58   204.53   6.23  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 5.35 0.18 40.19  1.26   60.11   1.83  

เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน - - 0.67  0.02   1.35   0.04  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14.99 0.51 8.49  0.27   0.48   0.01  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 4.07 0.14 2.71  0.09  1.90 0.06 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.32 0.01 17.96  0.56 19.31 0.59 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 24.73 0.84 70.01  2.20  83.15 2.53 

รวมหนีสิ้น  152.77 5.22 215.44  6.78   287.68   8.76  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุน้       

ทุนจดทะเบียน  3,475.00  3,475.00   3,475.00  

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 3,335.00 113.85 3,335.00  104.92  3,335.00 101.61 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 336.22 11.48 336.22  10.58  336.22 10.24 

ก  าไรสะสม       

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 0.77 0.02 0.77  0.02  0.77 0.02 
ขาดทุนสะสม (915.62) (31.26) (735.36)  (23.13)  (689.20)  (21.00) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 19.65 0.67 22.38  0.70  0.57 0.02 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,776.02 94.76 2,959.01  93.09   2,983.36   90.89  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.48 0.02 4.12  0.13  11.27 0.35 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,776.50 94.78 2,963.13 93.22   2,994.63   91.24  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,929.27 100.00 3,178.57 100.00   3,282.31   100.00  
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2560 % ปี 2559  % ปี 2558  % 

     (ปรับปรุงใหม่)  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการและการขาย 117.48 100.00  192.03   100.00   84.69   100.00  
ตน้ทุนการใหบ้ริการและการขาย (109.60) (93.29)  (32.50)  (16.92)  (219.96)  (259.72) 

ก าไร(ขาดทุน)ข้ันต้น 7.88 6.71  159.53   83.08   (135.27)  (159.72) 

รายไดอ้ื่น 8.57 7.29  18.74   9.76   29.91   35.32  
ค่าใชจ่้ายในการขาย (8.47) (7.21)  (6.88)  (3.58)  (4.80)  (5.67) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (172.28) (146.65) (209.21) (108.96)  (292.04)  (344.84) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (12.12) (10.32)  (4.06)  (2.11)  -     -    
ตน้ทุนทางการเงิน (5.06) (4.31)  (9.89)  (5.15)  (5.19)  (6.13) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (0.65) (0.55) - - - - 

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (182.13) (155.04)  (51.77)  (26.96)  (407.39)  (481.04) 

ภาษีเงินได ้ (0.74) (0.63)  (2.90)  (1.51)  -     -    

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (182.87) (155.67)  (54.67)  (28.47)  (407.39)  (481.04) 
       
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เป็นก  าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั :       
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน 0.68 0.58  1.64   0.85   (1.16)  (1.37) 

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เป็นก  าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั :       
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงิน (3.73) (3.17)  1.27   0.66  (1.35)  (1.59) 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิจากภาษี 29.02 24.70  20.27   10.57  1.92   2.27  

หกั รับรู้ในก  าไรขาดทุน (5.28) (4.49) (0.01) (0.01) - - 

รวมขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (162.18) (138.05) (31.50) (16.40)  (407.98)  (481.73) 

       
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (181.72) (154.68)  (47.80)  (24.89)  (406.08)  (479.49) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1.15) (0.98)  (6.87)  (3.58)  (1.31)  (1.55) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (182.87) (155.66) (54.67) (28.47)  (407.39)  (481.04) 

       
การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (160.95) (137.00)   (24.36) (12.68)  (406.63)  (480.14) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (1.23) (1.05)  (7.14)  (3.72)  (1.35)  (1.59) 

รวมขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (162.18) (138.05) (31.50) (16.40)  (407.98)  (481.73) 

       
ขาดทุนต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.0272)  (0.0072)  (0.0627)   
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ 2558 
                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

   (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได ้ (182.13) (51.77)  (407.39) 
รายการปรับปรุง:    

ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  10.29  5.25   8.32  
ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7.46  7.36   2.25  
ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  0.34  0.82   1.28  
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ -  -     0.04  
ก  าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (6.59)  (0.01)  -    
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย์ -  -     4.01  
(กลบัรายการ)ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ -  (21.40)  22.81  
ก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -  -     (3.33) 
ค่าเผื่อสินคา้คงเหลือเคล่ือนไหวชา้ 1.14 - - 
ค่าใชจ่้ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.04  2.44   0.39  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 70.39  158.38  
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -  (138.62)  145.91  
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์   
และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 0.17 0.06 0.08     

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกดิข้ึนจริง 12.63 2.16 0.17 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.89 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.65 - - 
ดอกเบ้ียรับ (0.39) (11.85)  (21.02) 
ดอกเบ้ียจ่าย 5.06 9.89 5.18   

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) :    
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2.78  74.41   7.36  
-  สินคา้คงเหลือ - สุทธิ (4.46)  (10.69)  -    
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น (6.67)  (0.24)  32.09  
-  มูลค่าตามสัญญาท่ียงัไม่เรียกเกบ็ -  3.02   (2.41) 
-  ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์- สุทธิ 5.92  22.25   (336.24) 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 22.51  2.19   (3.29) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) :        
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (22.56)  9.74   (107.37) 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0.27  0.19   0.10  
-  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (3.66)  (32.66)  1.03  
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (16.71)  (1.22)  1.25  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (161.02) (58.29) (490.40) 
รับดอกเบ้ีย 0.39 14.05 24.81 
จ่ายดอกเบ้ีย (0.41) (1.85) (5.98) 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน - -    (0.14) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (161.04) (46.09) (471.71) 
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560, 2559 และ2558 
                                                                                                                                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

   (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (250.00)  (1,652.23)  (3,081.76) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 530.92  1,426.06   1,194.59  
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (88.70)  (16.93)  (156.50) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 0.29  0.01   -    
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน -  (0.68)  -    
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูร้ะยะส้ันแกบุ่คคลหรือบริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 5.44 - - 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12.03) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.48 - - 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดรั้บมา (49.83)  -     (214.18) 
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อย (23.55) - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 113.02  (243.77)  (2,257.85) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั -  (0.52)  -    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั -  -     0.52  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  -     15.62  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  (37.26)  (22.30) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเก ีย่วขอ้งกนั (35.00)  (20.94)  -    
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน (0.83)  (0.86) (0.27) 
เงินสดรับจากทุนท่ีเรียกช าระ -  -    960.27  
เงินสดรับจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ -  -    -  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (35.83)  (59.58)  953.84  
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (83.85)  (349.44)  (1,775.72) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 109.91  459.26   2,234.98  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.36  0.09   -    

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 26.42  109.91   459.26  

    
เพ่ือเป็นขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี 
 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.23  115.81   465.23  
เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร (5.81)  (5.90)  (5.98) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 26.42  109.91   459.26  

    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีส าคญัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี    

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

การเพ่ิมข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชัว่คราวโดยบนัทึกเพ่ิมใน 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 29.68  25.33   2.41  

โอนตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นอาคารและอุปกรณ์ -  -     1.24  
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -     13.49  
เจา้หน้ีค่าหุน้ 83.70  80.14   73.90  
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิน 

 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

    (ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 20.05  19.88   14.99  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 15.43  15.81   12.05  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (1.18)  (0.26)  (2.82) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)     

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.32  2.00   1.12  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 155 180 323 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 8.87 6.08 12,170 

ระยะเวลาหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือเฉล่ีย (วนั) 41 59  0  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 2.66 1.59  14.93  

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 135 226  24  

Cash cycle (วนั) 61 14 299 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)        

อตัราก  าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ (%) 6.70  83.07   (159.73) 

อตัราก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%) (150.17)  (21.81)  (474.93) 
อตัราก  าไรอื่น (%) 6.80  8.89   26.10  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก  าไร * (%) N/A  N/A   N/A  

อตัราก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (145.08)  (25.94)  (355.50) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (6.38)  (1.84)  (15.02) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) (5.99)  (1.69)  (13.84) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (0.55) (0.43) (15.05) 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.04  0.07   0.04  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (เท่า) 0.06  0.07   0.10  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย  (เท่า) (30.82) (3.66) (90.08) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั  (เท่า) 0.20 0.15 0.36 
อตัราการจ่ายเงินปันผล ** (%) N/A N/A N/A 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ/หุน้(บาท)(Par : 0.50 บาท)  0.42  0.44  0.45 

  หมายเหตุ :  * ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และก  าไรจากการด าเนินงานในแต่ละปีมีค่าเป็นลบ 
   ** ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  ภาพรวม 

14.1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2560 บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ("บริษทั") ไดรั้บ
เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัน้ี 

1. เม่ือวนัที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 เสนอขายใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิมจ านวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท  ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 280,000,000 บาท  

2. เม่ือวนัที่ 27- 31 พฤษภาคม 2557 และ วนัที่ 2 มิถุนายน 2557 เสนอขายให้กบัผูถ้ือหุ้นเดิม จ านวน 
560,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท และหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมไดจ้ัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั เม่ือวนัที่ 15 – 19 
กนัยายน 2557 จ านวน 457,046,911 หุน้ ในราคา เสนอขายหุน้ละ 0.85 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุน
รวม 476,000,000 บาท   

3. เ ม่ือวันที่  15 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  จ านวน 
5,550,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวน
เงินเพิ่มทุนรวม 2,775,000,000 บาท 
 

ในปี 2560 บริษทัฯไม่มีมติในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแต่อยา่งใด 
 

14.1.2 การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 1.4.1.2 ในระหว่างปี 2560 ที่ส าคญั  ดังน้ี 

ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯใชเ้งินเพิ่มทุนในขอ้ 1.4.1.2 ไปในการลงทุนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท  

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,175.93  
หกั :  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้อยู ่99%) ณ วนัที่ 23 

มกราคม 2560 จ านวน 2.00 ลา้นบาท   วนัที่ 2 มีนาคม 2560  จ านวน   7.00  ลา้นบาท  และวนัที ่
17 พฤษภาคม 2560 จ านวน 10.00 ลา้นบาท รวมจ านวน 19.00 ลา้นบาท  เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวตัต ์  (19.00) 

หกั :  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ยที่บริษทัฯถือหุน้อยู ่99.99%) ณ 
วนัที่ 24 มกราคม 2560 จ านวน 0.98 ลา้นบาท วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2560 จ านวน 4.48 ลา้นบาท 
วนัที่ 1 มีนาคม 2560 จ านวน 6.30 ลา้นบาท วนัที่ 6 มีนาคม 2560 จ านวน 1.24 ลา้นบาท วนัที่ 20 
เมษายน 2560 จ านวน 6.00 ลา้นบาท   วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 จ านวน 9.00 ลา้นบาท และ 
วนัที่ 21 มิถุนายน 2560   จ านวน 5.00 ลา้นบาท รวมจ านวนเงิน 33.00 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียน ในการด าเนินงานโครงการและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (33.00)  

บวก :  รับเงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับคืนจากบริษทั  อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั   ณ วนัท่ี 20 
มกราคม 2560 จ านวน 2.01 ลา้นบาท วนัที่ 12 มิถุนายน 2560   จ านวน 1.25 ลา้นบาท วนัที่ 23 
มิถุนายน 2560 จ านวน 2.01 ลา้นบาท รวมจ านวนเงิน 5.27 ลา้นบาท 

                         
5.27  
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หกั : ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั   ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 13.75 ลา้นบาท (5.50)  

หกั : ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ส์ 2 จ ากดั   ณ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 
2560 ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 21.75 ลา้นบาท (6.53)  

บวก : รายรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ,เงินลงทุนในกองทุน และลูกหน้ีอื่น 1.34  
บวก : ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการลงทุนในกองทุน 43.63  
หกั : ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการสุทธิ (35.27)  
หกั : เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯถือหุน้อยู ่99%) ณ วนัที่ 16 

ตุลาคม 2560 รวมจ านวน 3.50 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะ
วตัต ์ (3.50)  

หกั :  เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั (บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่
99.99%) ณ วนัที่ 17 กรกฎาคม 2560 จ านวน 20.00 ลา้นบาท วนัที่ 24 สิงหาคม 2560 จ านวน 2.96 ลา้น
บาท วนัที่ 20 กนัยายน 2560 จ านวน 1.68 ลา้นบาท วนัที ่11 ตุลาคม 2560 จ านวน 1.04 ลา้นบาท วนัที ่2 
พฤศจิกายน 2560 จ านวน 1.10 ลา้นบาท วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 2.50 ลา้นบาท วนัที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 จ านวน 3.11 ลา้นบาท วนัที่ 14 ธนัวาคม 2560 จ านวน 50.00 ลา้นบาท วนัที ่20 ธนัวาคม 
2560 จ านวน 2.50 ลา้นบาท รวมจ านวนเงิน 84.88 ลา้นบาท                                                                                          (84.88)  

หกั :  เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั (บริษทัยอ่ยที่บริษทัฯถือหุน้อยู ่99.99%) ณ วนัที่ 17 
กรกฎาคม 2560 จ านวน 1.52 ลา้นบาท วนัที่ 25 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2.50 ลา้นบาท วนัที่ 31 กรกฎาคม 
2560 จ านวน 1.60 ลา้นบาท วนัที่ 7 สิงหาคม 2560 จ านวน 0.35 ลา้นบาท วนัที่ 11 สิงหาคม 2560 จ านวน 
0.45 ลา้นบาท วนัที่ 25 สิงหาคม 2560 จ านวน 22.31 ลา้นบาท วนัที่ 10 ตุลาคม 2560 จ านวน 3.10 ลา้นบาท 
วนัที่ 25 ตุลาคม 2560 จ านวน 15.49 ลา้นบาท และวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 2.78 ลา้นบาท รวม
จ านวนเงิน 50.10 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานโครงการและค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน (50.10)  

หกั :  ลงทุนเป็นผูส้นบัสนุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน
ขนาด 5 MW ของสหกรณ์ผูผ้ลิตและใชปุ้๋ ยอินทรีย ์อ  าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากดั (66.21)  

หกั : ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการสุทธิ (42.69)  
บวก :  รับเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับคืนจากบริษทั  อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั ณ วนัที่ 25 กรกฎาคม 

2560 จ านวน 1.51 ลา้นบาท วนัที่ 8 สิงหาคม 2560  จ านวน 1.52 ลา้นบาท รวมจ านวนเงิน 3.03 ลา้นบาท                                                                                                             
                         

3.03  
บวก :   รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั สระบุรี เอน็เนอร์จี ซิสเทม็ส์ 2 จ ากดั  ณ วนัที่ 29  ธนัวาคม 

2560  รวมจ านวนเงิน 0.26 ลา้นบาท 0.26  
บวก :  รับเงินจากการขายเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเทม็ส์ จ ากดั ณ วนัที่ 29  

ธนัวาคม 2560 รวมจ านวนเงิน 0.22 ลา้นบาท 0.22  
บวก : รับคืนเงินลงทนุจากบริษทั ไอ-พโีน่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 รวม

จ านวนเงิน 4.48 ลา้นบาท 4.48  
บวก : รับคืนเงินลงทุนจากบริษทั พีโน่ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

รวมจ านวนเงิน 3.66 ลา้นบาท 3.66  
บวก : รายรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุนในกองทุน และลูกหน้ีอื่น 18.58  
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จ านวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,909.72  
 

 14.1.3      การจัดตั้งบริษัทย่อย  
เน่ืองดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 

04/2559 เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจัดตั้งบริษทัย่อย 1 บริษทั คือ บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั (“MUPA”) 
โดยบริษทัฯถือหุ้นทางตรงใน MUPA ร้อยละ 99 และทางออ้มโดย บริษทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิต้ี จ  ากดั (“APU”) 
ร้อยละ 1  
 

ช่ือบริษัท : บริษัท เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Limited) 
ประเภทกิจการ : ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ให้กบัหน่วยงานราชการการไฟฟ้าและหน่วยงานต่างๆ 
หรือองคก์รเอกชน รวมทั้งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 
ทุนจดทะเบียน : 250,000,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ (จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว : เรียกช าระแลว้จ านวน 100 หุน้ ในราคาที่ตราไวหุ้น้ละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

14.1.4     การทดสอบการด้อยค่า 
 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น ก  าหนดให้ 

• ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
• ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ผลจากการปันส่วนราคาซ้ือของ APU ตามที่อธิบายไวใ้นเร่ืองการรวมธุรกิจ มูลค่าของเงินลงทุนใน  APU 
หลงัค่าเผื่อการดอ้ยค่ามีจ านวน 90.20 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  

ปัจจุบนั APU ด  าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวตัต์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใตส้ัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลา 2 ปี และจะส้ินสุดในเดือน มิถุนายน 2560 แต่อยา่งไรกต็าม บริษทั เมียนมาร์ ยพูีเอ จ ากดั ยงัมีสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่ได้รับจากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 
ผูบ้ริหารไดด้  าเนินการตามแผนการเร่ิมด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า
ขนาด 6 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้ส าหรับการด าเนินงาน
โรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต ์ต่อไป 

จากผลการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของผู ้ประเมินราคาอิสระของเงินลงทุนดังกล่าว ผูบ้ริหารได้ข้อ
สรุปว่าไม่จ าเป็นตอ้งตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าใน APU เพิ่มเติมเน่ืองจากในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้
ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหน่ึงหน่วย ณ ส้ินปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีผูป้ระเมินมูลค่าอิสระท า
การประเมินพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดดงักล่าว และได้ขอ้สรุปว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ พิจารณา
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของโรงไฟฟ้า และงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ลา้นบาท โดยรับรู้ในตน้ทุนการ
ใหบ้ริการและการขายในก าไรหรือขาดทุน 

และจากการทที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซ่ึงได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด  200 เมกะวัตต์ ผู ้บริหาร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายุของสัญญาซ้ือ
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ขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต์ที่กลุ่มกิจการไดรั้บ โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
หากกิจการยงัคงคิดค่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์เดิม ค่าเส่ือมราคาในปี  พ.ศ. 2559 จะเพิ่มข้ึน 
6.69 ลา้นบาท 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั และข้อสมมติฐาน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 14 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
  

ในปี 2560 บริษทัฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด 
 

สรุปผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี่บริษทัฯ รับรู้ในงบก าไรขาดทุน ในปี 2560 และ 2559 ดงัน้ี  

     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
อาคารและอุปกรณ์ - (139,623) - - 
ค่าความนิยม     
บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั - 70,394 - - 

รวม - 70,394 - - 
 

14.2   ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายไดจ้ากการขายที่ดินพฒันาและอาคารชุด และตน้ทุนการขายที่ดินพฒันาและอาคารชุดส าหรับปี 2559 จ  านวนเงิน 
62.29 ลา้นบาท และ 48.90 ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายไดแ้ละตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 34.76 ลา้นบาท และ 27.90 
ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขาย ของบริษทัยอ่ย (บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั) จากโครงการเดอะ พี
โน่ เขาใหญ่ ซ่ีงรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขาย จากการโอนหอ้งชุดใหก้บัลูกคา้จ านวน 9 ราย  และรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน
ขายของบริษทัฯ จากที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล ์เป็นที่ดินที่พฒันาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงท่ี เน้ือท่ี 8,460 ตารางวา 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายไดจ้ากการขายอาคารชุด และตน้ทุนการขายอาคารชุดในปี 2560 มีจ านวนเงิน 8.72 ลา้นบาท และ 5.91 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยมีก  าไรขั้นตน้ 2.81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการรับรู้รายได ้และตน้ทุนจากการขายของบริษทัยอ่ย (บริษทั โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากดั) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โดยไดโ้อนขายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง ลดลงจากปีก่อนที่โอนขายห้องชุด
จ านวน 9 หอ้ง และจดัสรรที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล ์ซ่ึงเป็นที่ดินที่พฒันาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงท่ี เน้ือท่ี 8,460 ตารางวา ท า
ใหมี้รายไดแ้ละตน้ทุนจ านวนเงิน 62.29 ลา้นบาท และ 48.90 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีก  าไรขั้นตน้ 13.39 ลา้นบาท 

 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง และตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง ส าหรับปี 2559 จ านวนเงิน 3.27 ลา้นบาท และ 2.68 
ลา้นบาทตามล าดบั โดยรายไดแ้ละตน้ทุนลดลงจากปี 2558 จ านวน 28.16 ลา้นบาท และ 24.95 ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายได้
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และตน้ทุนจากการรับเหมาก่อสร้างอาคารและงานรับเหมาตกแต่งภายใน ของบริษทัย่อย (บริษทั ไอ -พีโน่ จ ากดั) ตาม
อตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2559 ไดมี้การส่งมอบงานหมดแลว้ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง และตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง ลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวน เน่ืองจาก บริษทัย่อย 
(บริษทั ไอ-พีโน่ จ ากดั) เลิกกิจการเม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยในปีก่อนมีรายไดแ้ละตน้ทุนจ านวนเงิน 3.27 ลา้นบาท 
และ 2.68 ลา้นบาทตามล าดบั 

 

รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า และตน้ทุนขายไฟฟ้า ส าหรับปี 2559 จ  านวนเงิน 99.87 ลา้นบาท และ 89.56 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยรายไดแ้ละตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 74.16 ลา้นบาท และ 64.14 ลา้นบาท นอกจากน้ีมีการกลับ
รายการดอ้ยค่า ที่ดิน อาคารและอุปรณ์  จ านวน 138.63 ลา้นบาท  เป็นการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า ของ
บริษทั อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและตน้ทุนขายในปี 2560 มีจ  านวนเงิน 48.37 ลา้นบาท และ 45.77 ลา้นบาท ตามล าดบั มี
ก  าไรขั้นตน้ 2.60 ลา้นบาท โดยในคร่ึงปีหลงัไม่มีรายได ้ และตน้ทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย (บริษทั อนัดามนั 
เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั) แลว้ หลงัจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6 - 20 MW ไดห้มดลง ในขณะที่ปีก่อนมีรายได ้ และตน้ทุน
จากการขายไฟฟ้าจ านวน 99.87 ลา้นบาท และ 89.56 ลา้นบาทตามล าดบั และมีรายการกลบัดอ้ยค่า ที่ดิน อาคารและอุปรณ์ 
ในปี 2559 จ  านวน 138.63 ลา้นบาท ท าใหมี้ก  าไรขั้นตน้ 148.94 ลา้นบาท 

 

รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ / ต้นทุนจากการพัฒนาซอฟแวร์ 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายไดจ้ากการพฒันาซอฟแวร์ และ ตน้ทุนการพฒันาซอฟแวร์ ส าหรับปี 2559 จ  านวนเงิน 26.60 ลา้นบาท และ 29.99 
ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นการรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายของบริษทัย่อย – บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั ตั้งแต่ 
ว ันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซ่ึงรับรู้รายได้และต้นทุนขายลิขสิทธ์ซอฟแวร์ด้านการส่ือสาร
โทรคมนาคม  รายไดจ้ากการขายโทรศพัท ์ และรายไดค้่าบริการโครงการจา้งเหมาต่างๆ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายได ้และตน้ทุนจากการพฒันาซอฟต์แวร์ในปี 2560 มีจ านวนเงิน 60.38 ลา้นบาท และ 57.92 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยมีก  าไรขั้นตน้ 2.46 ลา้นบาท เป็นการรับรู้รายได้ และตน้ทุนจากการขายของบริษทัย่อย (บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั 
จ ากดั) ซ่ึงรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุนขายลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดา้นการส่ือสารโทรคมนาคม รายไดจ้ากการขายโทรศพัท ์และรายได้
ค่าบริหารโครงการจ้างเหมาต่างๆ ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายได ้และตน้ทุนจากการพฒันาซอฟตแ์วร์อยูท่ี่  
26.60 ลา้นบาท และ 29.99 ลา้นบาท ตามล าดบั มีขาดทุนขั้นตน้ 3.39 ลา้นบาท 
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รายได้อ่ืน 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

รายไดอ้ื่นๆ ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ส าหรับปี 2559 จ  านวน 18.74 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า
ธนาคาร จ านวน  11.85 ลา้นบาท และรายไดจ้ากค่าปรับงานล่าชา้ จ านวน 2.00 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 4.95 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 รายไดอ้ื่นของบริษทั ลดลงจ านวน  11.17 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 ไดรั้บดอกเบ้ียจาก
เงินฝากธนาคารลดลง  ซ่ึงบริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารไปลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

รายไดอ้ื่นๆ ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2560 มีจ านวน 8.57 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลกัทรัพย ์จ านวน 6.59 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบปีก่อน รายไดอ้ื่นของบริษทัอยูท่ี่ 18.74 ลา้นบาท ลดลง 10.17 ลา้นบาท 
คิดเป็น 54.27% 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 2558 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมส าหรับปี 2559 จ  านวน 220.16 ลา้นบาท ลดลง 76.69 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 
2558 โดยค่าใชจ่้ายหลกัยงัคงเป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหารส าคญัเพิ่มข้ึนประมาณ 39.00 ลา้นบาท  ค่าที่ปรึกษา
กฎหมายและค่าท่ีปรึกษาอื่นๆเพิ่มข้ึน  14.98 ลา้นบาท สาเหตุที่ท  าใหค้่าใชจ่้ายปีน้ีลดลง น่ืองจากกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญ 
– ลูกหน้ีอื่น (บริษทัท่ีรับจา้งและบริหารงานขายและพฒันาท่ีดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหนา้ค่าที่ดินจ านวน 21.40 ลา้นบาท และ
จากการกลบัรายการดอ้ยค่าอาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 138.62 ลา้นบาท และอีกทั้งมีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยมเงิน
ลงทุน ลดลง 87.99 ลา้นบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี31 ธนัวาคม 2559 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 จ  านวน 197.93 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 32.11 ลา้นบาท คิดเป็น 
13.96% ส่วนใหญ่เกิดจากปีก่อนมีขาดทุนจากการดอ้ยค่าค่าความนิยมของบริษทัย่อย จ านวน 70.39 ลา้นบาท และกลับ
รายการหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอื่น (บริษทัท่ีรับจ้างและบริหารงานขายและพฒันาท่ีดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าท่ีดิน
จ านวน 21.40 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ในปี 2560 เป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร จ านวน 77.11 ลบ. ค่าที่
ปรึกษาจ านวน 12.34 ลา้นบาท 

 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ในปี 2559 บริษทัฯมีการกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 21.4 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯไดข้ายท่ีดินส่วนหน่ึง
ใหแ้ก่บริษทัท่ีรับจา้งและบริหารงานขายและพฒันาท่ีดิน และท าสัญญาแปลงหน้ีกบัผูซ้ื้อท่ีดินเพื่อใหบ้ริษทัท่ีรับจา้งดงักล่าว
เขา้รับโอนสิทธิและหนา้ท่ีท่ีมีต่อผูซ้ื้อท่ีดินไปแทน 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 
 



                                                                                                                          บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากดั (มหาชน) 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                        หนา้ 100 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มีมูลค่าการขาดทุน จ านวน 70.39  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนในปี 2559  เน่ืองจากบริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในค่า
ความนิยม ในการลงทุนใน บริษทั อินฟอร์เมติกซ์ พลสั จ ากดั  

 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

-ไม่มี- 

ขาดทุนจากการด้อยค่า-อาคารและอุปกรณ์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทัฯไดก้ลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยของสินทรัพยข์องโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ลา้น
บาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกกะวตัต์ และงานระหว่างก่อสร้าง จะสามารถใช้
ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวตัต ์ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าในระหว่างปี 2559  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดค่าเผื่อการดอ้ยค่า-อาคารและอุปกรณ์ 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  เปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที่ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดรวมทั้งส้ิน  2,929.27 ลา้นบาท และ 3,178.57 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
249.30 ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ 7.83 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี  

 

สินทรัพย ์
เงินลงทุนระยะส้ัน 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนระยะสั้ น ณ ส้ินปี 2559 เพิ่มข้ึนเป็น 2,142 ลา้นบาท โดยมีการโอนเงินฝากประจ า ไปเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายจ านวน 2,114 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนรวมตราสารหน้ี และกองทุนรวมตลาดเงิน 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

เงินลงทุนระยะสั้ น ณ ส้ินปี 2560 ลดลงเป็น 1,898 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินฝากประจ า ไปเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายจ านวน 1,840 ลา้นบาท ซ่ึงไดแ้ก่ กองทุนรวมตราสารหน้ี และกองทุนรวมตลาดเงิน 

 

 
 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
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ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ปี 2559 ลดลงจ านวน  63.62 ลา้นบาท เน่ืองจากไดรั้บช าระหน้ีค่าไฟฟ้าจากบริษทัยอ่ย 
(บริษทั อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด ์ยทิูลิต้ี จ  ากดั ) 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ปี 2560 เพิ่มข้ึนจ านวน  0.33 ลา้นบาท ไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญั 

สินค้าคงเหลือ 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

สินคา้คงเหลือ ปี 2559 เพิ่มข้ึน 10.69  ลา้นบาท เน่ืองจากซ้ือสินคา้มาเพื่อขายของบริษทัยอ่ย  (บริษทั อินเฟอร์เมติกซ์ 
พลสัจ ากดั) 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

สินคา้คงเหลือปี 2560 เพิ่มข้ึนเป็น 14.02 ลา้นบาท เน่ืองจากซ้ือสินคา้มาเพื่อใชใ้นโครงการของบริษทัยอ่ย  (บริษทั 
อินเฟอร์เมติกซ์ พลสัจ ากดั)  

 

 หน้ีสิน      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดจ่้ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินทั้งหมดจ านวน 37.26 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 
บริษทัจึงไม่มีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก  าหนดช าระภายใน 1 ปี 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

-ไม่มี- 
 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ลดลงจ านวน 32.66 ลา้นบาท เน่ืองจากการกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอื่น
ส าหรับเงินรับล่วงหนา้ค่าที่ดิน จ านวน 21.40 ลา้นบาท   และเงินรับล่วงหนา้อสังหาริมทรัพย ์  จ านวน 13.34 ลา้นบาท ของ
บริษทัยอ่ย  (บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั)  

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ ลดลงจ านวน 3.66 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กบัลูกคา้เรียบร้อย 
ของบริษทัยอ่ย  (บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั)  

 

 เจ้าหน้ีค่าหุ้น 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
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ณ ส้ินปี 2559  บริษทัฯมีเจา้หน้ีค่าหุน้เป็นจ านวน 80.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 73.90 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เน่ืองจาก
การรับรู้ผลต่างระหว่างราคาท่ีไดม้าและมูลค่ายติุธรรมของเจา้หน้ีค่าหุน้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ณ ส้ินปี 2560  บริษทัฯมีเจา้หน้ีค่าหุน้เป็นจ านวน 83.70 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 80.14 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 เน่ืองจาก
การรับรู้ผลต่างระหว่างราคาท่ีไดม้าและมูลค่ายติุธรรมของเจา้หน้ีค่าหุน้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 
วิเคราะห์สภาพคล่อง 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 349.45 ลา้นบาท ซ่ึงมีการใชไ้ปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 46.09 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใชจ่้ายซ้ือสินคา้คงเหลือ 10.69 ลา้นบาท และเงิน
รับล่วงหนา้จากลูกคา้จ านวน 32.66 ลา้นบาท ส าหรับ เงินสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 243.77 ลา้นบาท มีสาเหตุ
หลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 226.17 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2559 ในระดบัท่ีปกติแมจ้ะลดลงเม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษทัฯ
ไดมี้การบริหารสภาพคล่องดงักล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวในปี 2559 เพิ่มข้ึน 

เปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 83.85 ลา้นบาท ซ่ึงมีการใชไ้ปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 161.04 ลา้นบาท และใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 35.83 ลา้นบาท แต่มีเงินสุทธิไดม้า
จากกิจกรรมการลงทุน จ านวน 113.02 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากการซ้ือขายเงินลงทุนชัว่คราวสุทธิไดรั้บเงินจ านวน 
280.92 ลา้นบาท และจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพท์ไม่มีตวัตนจ านวน 88.70 ลา้นบาท อีกทั้งมีการจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย
จ านวน 49.83 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ยงัคงมีอตัราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 ในระดบัท่ีปกติแมจ้ะลดลงเม่ือเทียบกบัปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษทัฯ
ไดมี้การบริหารสภาพคล่องดงักล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งมีการจ่ายช าระหน้ีสินบางส่วน 
 

 14.3 เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต  

เม่ือวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเหมารวม ออกแบบวิศวกรรม จัดหา 
ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 1.75 เมกะวตัต์ และ 1.2 เมกะวตัต์ 
กบับริษทั พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค ซ่ึงเป็นบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเพื่อใชด้  าเนินการส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้ งพื้นดิน ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์การเกษตรในจังหวดั
นครศรีธรรมราช มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 57.75 และ 39.60 ลา้นบาทตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   
นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทั
ฯ ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่  23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท า
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้ นายสมพรต  สาระโกเศศ  และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  นายสมพรต  สาระโกเศศ  และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   ก  ากบัไว ้บริษทัฯ จะถือ
ว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
1. นายสมพรต สาระโกเศศ 

 
กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

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

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการและผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ........................................................... 
 



                                                                                                                                                            บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1 หนา้ 1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 ธนัวาคม 2560 ) 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

1. นายติรวฒัน ์สุจริตกุล 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
 

64 -  ปริญญาตรี 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) รุ่นท่ี 1/2546 จากสมาคม  
   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- -ไม่มี- ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
 

2547- ปัจจุบนั 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2528 - 2547 
 

2518 - 2528 
 

- กรรมการ 
  มูลนิธิพฒันาเคร่ืองมือแพทยไ์ทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
- กรรมการบริหาร 
  มูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก สภาการชาดไทย 
- ท่ีปรึกษา   
  กองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี 
- ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- กองราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  
- ผูบ้ริหาร  
  ส านกังานขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัองคก์ารสหประชาชาติ 
  แห่งกรุงเจนิวา  

2 นายชุมพร  พลรักษ ์
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

67 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) นิติศาสตร์บณัฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ผ่านการอบรม Director Certification  
  Program (DCP 238/2017) จากสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- -ไม่มี- 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

2552 – 2553 
2552 – 2552 
2551 – 2552 
2549 – 2551 
2549 – 2549 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
  และ กรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
- ผูว้่าราชการจงัหวดัสิงหบุ์รี 
- อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน 
- ผูว้่าราชการจงัหวดัตาก 
- ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุรี 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2548 – 2549 
2545 – 2548 

- นกัปกครองระดบั 10 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

3 นายสุพฒันกจิ  นาคเสวต 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 

57 - Bachelor Degree Major in Costing   
  Chulalongkorn University 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation  
  Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม 
  สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- - ไม่มี - 2559 - ปัจจุบนั 
 
 

2540 – ปัจจุบนั 
2539 – 2540 
2536 – 2539 

-  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
  และประธานกรรมการสรรหาฯ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- General Manager , System Four Consultant Corp Co., Ltd. 
- Budget Control Manager, Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. 
- Managing Director, Dulyakij Accounting Office Co., Ltd. 

4 นายอุปกติ  ปาจรียางกูร 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
  ผูกพนับริษทั 
 

57 - ปริญญาโท หลกัสูตรพฒันาอุตสาหกรรม    
  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL   
  ประเทศเบลเยียม(ทุนรัฐบาลเบลเยียม 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE   
  COLLEGE SARATOGA SPRINGS  
  NEW YORK) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผ่านการอบรมหลกัสูตร Director       
  Accreditation Program (DAP) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรมหลกัสูตร การป้องกนั  
  ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 58 
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ผ่านการอบรมหลกัสูตร การบริหาร  
  จดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง  
  (สวปอ.มส.) รุ่นท่ี 9 
  สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรใน   

25.68% -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
 

2559 - ปัจจุบนั 
 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 

2543 - ปัจจุบนั 
2537 - 2542 

 
 
 
 

 
2535 - 2537 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั(มหาชน) 
- ประธานบริษทั / กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั   
  บริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ  ากดั 
- กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
   บริษทั อนัดามนั เพาวเวอร์ แอนด ์ยูทิลิต้ี จ  ากดั 
- ประธานบริษทั / กรรมการ   
   DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. 
- กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั อลัลวัร์ กรุ๊ป จ ากดั 
- เจา้หนา้ท่ีการฑูต 7  ส านกังานเลขารัฐมนตรี 
- หวัหนา้ส านกังานเลขานุการรัฐมนตรี  กระทรวบการต่างประเทศ  
- ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
- ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
- ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม 
- เจา้หนา้ท่ีการฑูต 6  ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
- เจา้หนา้ท่ีการฑูต 5  ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

56-1 ปี 2560                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 

 

ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

  พระบรมราชูปถมัภ ์(สวปอ.มส.) 2533 - 2535 
 
 

2532 - 2533 
2528 - 2532 

- ตวัแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาต คร้ังท่ี 43 ณ 
กรุงนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เจา้หนา้ท่ีการฑูต 4  กรมการเมือง  กระทรวงการต่างประเทศ 
- เจา้หนา้ท่ีการฑูต 3  กรมอาเชียน  กระทรวงการต่างประเทศ 
- ตวัแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเชียน 

5. ดร.สมพรต  สาระโกเศศ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
   ผูกพนับริษทั 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

52 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบณัฑิต   
   ดา้นการเงินและการลงทุน   
   UNIVERSITY OF EXETER,  
   UNITED KINGDOM 
- ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต ดา้น 
  การบริหาร PITTSBURG STATE    
  UNIVERSITY, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบณัฑิต  
  ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ผ่านการอบรม  Director Certification   
  Program (DCP 195/2557) จากสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Anti-Corruption  
: The Practical Guide (ACPG) จากสมาคม 
  ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- -ไม่มี- ปัจจุบนั 
 
 
 

2560 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 – ปัจจุบนั 

 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 

 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

 
2558 - ปัจจุบนั 
2555 - 2559 

2547 - ปัจจุบนั 
 

- กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 
  บริษทั ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั 
  บริษทั ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากดั 
  บริษทั ยูพีเอ โซล่าร์ จ  ากดั 
- กรรมการ  ,  บริษทั อนัดามนั เพาวเวอร์ แอนด ์ยูทิลิต้ี จ  ากดั 
- กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 
  บริษทั อินฟอร์เมติกซ์  พลสั จ  ากดั 
- กรรมการ / กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั 
   บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการบริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ  ากดั 
- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นปฏิบติัการ 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- นายกสมาคมศิษยเ์กา่ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- อุปนายก สมาคมสมาพนัธ์ศิษยเ์กา่ คณะเซนตค์าเบรียลแห่ง    
   ประเทศไทย 
- นายกสมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนเซนตด์อมินิก 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั มิลเลนเนียน ออโต ้จ  ากดั 
- กรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธุรกจิ 
  บณัฑิตวิทยาลยับริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2541 - ปัจจุบนั 
 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 

‘ 
 

-อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยับริหารธุรกจิ ดา้นการวางแผนกล  
  ยุทธทางธุรกจิ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  
• เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
     สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
    (องคก์ารมหาชน) 
• ท่ีปรึกษา ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษทั วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั(มหาชน) 
• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   
     บริษทั เพาเวอร์ พี จ  ากดั(มหาชน) 
• อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาบริหารธุรกจิ ในวิชาวางแผนกล 
     ยุทธ์ทางธุรกจิ  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั    
• นายกสมาคมศิษยเ์กา่ โรงเรียนเซนตด์อมินิก 
• อุปนายก สมาคมนกัเรียนเกา่องักฤษ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
• อุปนายก สมาคมสมาพนัธ์ศิษยเ์กา่ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
• อุปนายกสมาคมศิษยเ์กา่ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
• ผูช่้วยอธิการบดี  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
• ท่ีปรึกษาบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
• ผูอ้  านวยการบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
• อาจารยป์ระจ าวิชา การบริหารการตลาด บณัฑิตวิทยาลยัการ 
     บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
• อาจารยป์ระจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกจิ 
• อาจารยป์ระจ าวิชา การบริหารทัว่ไป  คณะบริหารธุรกจิ 



                                                                                                                                                                                                                                                             บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

6. ดร.เทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา  
  ค่าตอบแทน 
 

57 -  ปริญญาเอก สาขาอินทรียเ์คมี  
   สถาบนั โพลีเทคนิค เร็นเซเลอร์ 
   (Rensselaer Polytechnic Institute)  
   รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบนั   
  เทคโนโลยี โรเชสเตอร์ 
  (Rochester Institute of Technology)  
  รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี (เกยีรตินิยมอนัดบั 2)  
  สาขาเคมี มหาวิทยาลยั ลอนดอน 
  ประเทศสหราชอาณาจกัร 
- ผ่านการอบรมโครงการผูจ้ดัการรุ่นใหม่  
  รุ่น 20 (MMP) คณะพานิชยศาสตร์  
  และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ผ่านการอบรมโครงการ Senior Executive    
  Program Class 22 ศศินทร์-Kellog    
  Graduate School  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั /Northwestern    
  University 
- ประกาศนียบตัรผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฏหมาย  
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาชั้นสูง รุ่นท่ี 2 ศาล  
  ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง  
  ประเทศกลาง 
- ผ่านการอบรม Director Certification   
  Program (DCP 207) 

- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 

2546 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2556 – 2558 
 
 

2546 – 2556 
 

2547 – 2548 
 

2532 – 2547 
 
 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 
 
 

- ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นเทคนิค 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษทั เมียนมาร์ ยูพีเอ จ  ากดั 
- กรรมการบญัญติัศพัทปิ์โตรเคมี และ พอลิเมอร์ 
   ส านกัราชบณัฑิตยสถานในส านกัพระราชวงั 
- ผูพิ้พากษาสมทบ 
   ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมการกรรมการก  ากบัก  ากบักลยุทรและบริหาร 
   บริษทัรถไฟฟ้าไทย จ ากดั (แอร์พอร์ทลิงค)์ 
- ผูช้  านาญการ  
  บริษทั พีทีที โกลบอลเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  
   เครือกลุ่ม บมจ ปตท 
- ผูอ้  านวยการ โครงการ บิสฟีนอล-เอ 
   บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากดั เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
- ท่ีปรึกษาอาวุธโส ปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ ์
   บริษทั เน็คเซนท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยี 
  บริษทัไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน)  
  เครือ กลุ่มปูนซีเมนตไ์ทย 
 ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน ้าใจ ส าหรับเด็กดอ้ย 
   โอกาสทางการศึกษา จ.สมุทรปราการ 
 รองประธานคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวศิวกรรมเคมี  
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 กรรมการบริหารส านกัรับรองคุณภาพสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Advance Audit   
  Committee Program (AACP 20/2015) 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Financial Statements of or  
  Director (FSD 29/2015)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Chartered Director Class   
  (CDC 10/2015) 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  
  บริษทัไทย 
-  ผ่านการสัมมนา Audit Committee  
  Seminar Get Ready for The Year End 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Risk Management  
  Program for Corporate Leaders 
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  
 บริษทัไทย 

    เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 กรรมการกลุ่มปิโตเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี สภา 
    อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ท่ีปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนยปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ท่ีปรึกษา หน่วยวิจยัพ้ืนผิววทิยาศาสตร์วสัดุ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ท่ีปรึกษา บริษทั Crescent Capital Ventures LLC รัฐนิวยอร์ก 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ท่ีปรึกษา บริษทั D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล 
 อาจารยพิ์เศษ 
   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   : สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
   : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72  
   : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   : มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

7. นายกวิน  เฉลิมโรจน์ 
- กรรมการ 
- กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
  ผูกพนับริษทั 
 

41 - Master of Science in Computer and  
  Engineering Management 
  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
- ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นท่ี   110/2557 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   
  บริษทัไทย 
  ฯลฯ 

- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
 

2557 - ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2552 – 2560 
 

2552 - 2557 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ยูบิส (เอเชีย) จ  ากดั(มหาชน) 
- ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั 
- กรรมการบริหาร 
 บริษทั ฮาร์ทแอนดม์ายด ์แอพพาเรล จ ากดั 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั อีลิท อินเตอร์เนชัน่แนล (ยุโรป) จ  ากดั 
บริษทั อีลิท แมนเนจเมน้ คอนซัลแตนท ์จ ากดั 

8. นายสิทธิชยั  กฤชวิวรรธน ์
 

49 - Master Degee in Business  
  Administration (Finance),  
  Western Michigan University, USA 
- Bachelor Degree in Business  
  Administration (Marketing) (Honors) 
  , Chiang Mai University 
- ผ่านการอบรม Director Certification  
  Program (DCP 205)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย  

- - ไม่มี-  2559 – ปัจจุบนั 
 

2559 – 2559 
 
 
 
 

2556 - 2559 

- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ดา้นบญัชีและการเงิน 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั(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. 
 

9. นางกฤตนนัท ์  สังขท์อง 
- เลขานุการบริษทั 
 

53 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจดัการ 
  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 

2555 - 2556 
 

- อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษทั 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ  ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ - จดัซ้ือและพฒันาบุคลากร 
  บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 

(%) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม  Company  Secretary   
  Program (CSP) รุ่นท่ี   58/2557 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ   
  บริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Company Reporting  
  Program (CRP 13/2015)  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
  บริษทัไทย 

2553 - 2555 
 

2550 - 2555 

- เลขานุการบริษทั 
  บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษทั ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

10. น.ส. ธนทัภทัร  พลศกัด์ิ 44 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต   
  สาขา การเงินและการธนาคาร 
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบณัฑิต   
  โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกจิแขนง  
  วิชาการบญัชี  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ใน   
  พระบรมราชูปถมัภ ์

- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบนั 
 

2555 - 2560 
 

2550 - 2555 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
  บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั(มหาชน) 
- ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน 
  บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
  บริษทัในเครือจีเทคกรุ๊ป 

11. น.ส. ฑิตฐิตา  สระทองพูน 48 -ปริญญาตรี สาขาบญัชี  
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-อบรม กระแสเงินสด และ มาตรฐนการ  
 บญัชี สภาวิชาชีพบญัชี 

- - ไม่มี-  2558 – ปัจจุบนั 
 

2538 - 2558 

- ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชี 
บริษทั ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ  ากดั(มหาชน) 
-ผู ้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบบญัชี 
บริษทั ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ พลัส บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 
 

บจก. เมียนม่าร์ ยูพีเอ 

นายติรวฒัน์  สุจริตกุล    X , XX  - - - 

นายชุมพร  พลรักษ ์   XO - - - 

นายสุพฒันกิจ  นาคเสวต XX - - - 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / , /// - - X 

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

นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ / , /// - - / 
หมายเหตุ: 

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

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย(ต่อ) 

บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ บจก. ยูพีเอ โซล่าร์ 
 

บจก. ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี ่ บจก. ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 

นายติรวฒัน์  สุจริตกุล  - - - - 

นายชุมพร  พลรักษ ์   - - - - 

นายสุพฒันกิจ  นาคเสวต - - - - 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร X, ///   - - - 

ดร. สมพรต  สาระโกเศศ    / / / / 
นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ - - - - 

นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ - - - - 

หมายเหตุ: 
X = ประธานกรรมการ  XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ  XX = กรรมการตรวจสอบ     / = กรรมการ  
// = กรรมการบริหาร   ///  = ผูบ้ริหาร      
     



                                                                                                                                       บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
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 เอกสารแนบ  2  
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี ้

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส 

บจก. ยูพีเอ 
 โซล่าร์ 

 

บจก. ยูพีเอ กรีน 
เอนเนอร์ยี่ 

บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

บมจ. เมียร์นม่า 
ยูพีเอ 

นายกวิน   เฉลิมโรจน ์ - / - - - - - 

นายธีรยทุธ  เหรียญชยัยทุธ - / - - - - - 
นายรัชพล  ศรีทอง - / - - - - - 

นายสมพรต  สาระโกเศศ / / / / / / / 
นายบุรินทร์  อมรพิชิต / - - / / / - 

นายมณเฑียร  อินทร์นอ้ย - / - - - - / 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร / - - - - - / 
นายวิชยั  อศัวชยัณรงค์ / - - - - - - 
นายสมชาย  คล่องประมง / - - - - - - 
นายวิจกัร  อากปักริยา - - / - - - - 

นายสุวฒัน์  อินมุตโต - - / , // - - - - 

นายณรงคช์ยั  คงแกว้ - - / - - - - 
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รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี ้

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. อินฟอร์เมติกซ์ 
พลัส 

บจก. ยูพีเอ  
โซล่าร์ 

 

บจก. ยูพีเอ กรีน 
เอนเนอร์ยี่ 

บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

บมจ. เมียร์นม่า 
ยูพีเอ 

นาวาอากาศเอกสุรพล  นะวะมวฒัน์ - - / - - - - 

นาวาอากาศเอกตะวนั  นาครทรรพ - - / - - - - 

นายสิทธิชยั กฤชวิวรรธน์ - - / - - - / 
นายเทวรักษ ์โรจนพฤกษ ์ - - - - - - / 
นายพรอินทร์  แมน้มาลยั - - - - - - / 
Mrs. Khine Wint Mon - - - - - - / 
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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 เอกสารแนบ  3  

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั(มหาชน) ไดแ้ต่งตั้งผูต้รวจสอบภายใน โดยว่าจา้งบุคคลภายนอก คือ ประวติั บริษทั ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 

ประวัต ิบริษัท ไทย เทค บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2540 และไดเ้พิ่มจุดมุ่งหมายเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 เพื่อใหบ้ริการตรวจสอบภายใน ใหบ้ริการที่ปรึกษา อาทิเช่น งานตรวจสอบ 

ภายใน, งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน, งานวางระบบบญัชี และงานที่ปรึกษา ภายใตก้ารบริหารงานโดยคุณสนทยา อินทยงุ พร้อมทีมงานจ านวน 3 คน  
 

ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบตัรที่เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ท างาน 

1 หวัหนา้งานอาวุโส  
งานตรวจสอบภายใน 

นายมานิต สุทธิพงษ ์
Mr. Manit Suthiphong 

• ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการตน้ทุน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

• ท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัชั้นน า อาทิเช่น 
1. บริษทั สามมิตร ออโตพ้าร์ท จ ากดั 
2. บริษทั ส.เจริญจิตร คา้ไม ้จ  ากดั 
3. โรงเรียนดรุณพฒัน์ 
4. บริษทั บางกอกรีไซเคิล แอนด ์รียูส จ  ากดั 

• ผ่านงานในต าแหน่งระดบับริหาร ใหก้บับริษทัชั้นน า อาทิ
เช่น 
1. ธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั บา้นฉางกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
3. กลุ่มบริษทัอารีย ์ 
4. บริษทั เอเซ่ียน มินเนอรัล รีซอสเซส จ ากดั 

• ผ่านงานการสอบบญัชีและตรวจสอบภายในมาไม่นอ้ย
กว่า 3  ปี 
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ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบตัรที่เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ท างาน 
2 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

 
นายสุรสิทธ์ิ  พานิช 
Mr.Surasit  Phanit 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (สาขาวิชาการตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

•  
  
 
 
 
 

• ท่ีปรึกษาใหก้บับริษทัชั้นน า อาทิเช่น 
1. บริษทั โตโยตา้ พีเอส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ  ากดั 
2. กลุ่มบริษทั แม่ศรีเรือน จ ากดั 
3. บริษทั อาร์เอ็มซี กรุ๊ป จ ากดั 
4. บริษทั เค.เอส.เจ.ที. เซอร์วิส จ  ากดั  
5. บริษทั สรรหา การขนส่ง จ ากดั  
6. บริษทั เรพคอน เซอร์วิส จ  ากดั 

• ผ่านงานในต าแหน่งระดบับริหาร ใหก้บับริษทัชั้นน า 
อาทิเช่น 

1. บริษทั ไอเม็ค บิสซิเนส จ ากดั 
2. บริษทั ไอเม็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 
3. บริษทั บางกอกเพน้ท ์จ  ากดั 
4. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ผ่านงานการสอบบญัชีและตรวจสอบภายในมาไม่นอ้ย
กว่า 6  ปี  

3 พนกังานปฏิบติัการ 
ตรวจสอบภายใน  
 

นางจีรานนัท ์ อินทร์จนัทร์ 
Ms. Jeeranun Injun  

 

• หนงัสือรับรองการศึกษามืออาชีพอย่างต่อเน่ืองดา้นการ
ตรวจสอบภายใน  

       Certificate of Professional Education 
• ปริญญาโทบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต-บญัชีบริหาร, 

มหาวิทยาลยับูรพา 
• ปริญญาตรีการจดัการทัว่ไป-การบญัชี, สถาบนัราชภฎั

จนัทรเกษม 
 

• อดีตผ่านงานผูช่้วยผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ใหก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และทัว่ไป 
อาทิเช่น 
1. บริษทั ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษทั โคลีเซ่ียม อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 

• ผ่านงานการตรวจสอบภายในมาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี  
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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          เอกสารแนบ 5 
 
รายละเอียดอ่ืนๆ 
 - ไม่มี - 

 
 
 
 




