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ส่วนที่  1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 
จ ากัด (มหาชน) และการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“Cyberplanet Interactive”  โดยในระยะเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลังจากน้ันได้ขยายขอบเขตการท าธุรกิจ ไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล (Console Game) ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์
เกมแรกที่บริษัทเป็นผู้พัฒนา เพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือได้ว่าเกมแนววางกลยุทธ์ (Real-
time Strategy) เกมแรกที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย ท าให้บริษัทเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย นอกจากน้ีในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ด าเนินการแปรสภาพบริษัท
เป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 
2553  

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 3 ,570,000,000 หุ้น ซ่ึงจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 1 ,980,000,000 หุ้น ท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 3 ,335 ล้านบาท ซ่ึง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

ปี 2558 

 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะท าให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่ม
รายได้และสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทนอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทก าลังด าเนินการอยู่  
นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จากธุรกิจเก่ียวกับซอฟต์แวร์ประเภท
เกม ซ่ึงไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่ อสาร 
(Communication) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจด้านน้ีของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความม่ันคงและแข็งแกร่งต่อไป 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) จ านวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในโครงการ Pilot 
Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานของบริษัท 
 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขจ านวนหุ้น
สามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) ที่บริษัทจะเข้าซ้ือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 จากจ านวน 3,400,000 หุ้นเป็นจ านวน 3,162,000 หุ้น รวม
เป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 316.2 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.00) ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้มีมติอนุมัติการซ้ือที่ดิน
เปล่า จ านวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา ใน
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ราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 369 ล้านบาท เพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทในอนาคตได้ 

ปี 2559 

 จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (MUPA) จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า 

ปี 2560 

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท 
อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ รวม
มูลค่าเงินลงทุน 22 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ APS และเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท 
สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ 
และจากพลังงานความร้อน ก าลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 26.10 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES2 โดยปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอยู่ระหว่าง
การขออนุญาตขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 APU ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยวิธีการลดจ านวนหุ้น
สามัญจ านวน 238,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2560 ซ่ึงจะท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 
316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งน้ีการลดทุนจด
ทะเบียนใน APU ดังกล่าว มีเหตุผลเน่ืองมาจาก ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ 
APU น้ัน บริษัทได้ประสบปัญหาในการด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกับ เอ็นเนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central 
Limited) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7 ใน APU  

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด และ บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด 

 ปี 2561 

เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบการที่บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 
จ ากัด (บริษัทย่อยฯ) ลงนามให้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์  ซ่ึง
ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ิ จ ากัด จังหวัดสงขลา ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 5 
เมกกะวัตต์ 2.โครงการสหกรณ์ การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.75 เมกกะวัตต์ 
และ 3.โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.20 เมกกะวัตต์ โดย
ทั้ง 3 โครงการมีอัตราราคารับซ้ือไฟฟ้าอยู่ที่ 4.12 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซ้ือไฟฟ้านับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
25 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 จนถึงปี 2586 

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด (บริษัทย่อย) ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ของทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 382,074,180 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 402,074,180 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 38,207,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ราคาหุ้นละ 
10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของ
บริษัทย่อย น าไปช าระหน้ีและเป็นเงินทุน 
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เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญใน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อย จ านวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ 
ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (7UP) ในราคา
สุทธิรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท เน่ืองจากธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและมีโอกาสในการ
ฟื้นตัวที่ค่อนข้างต่ า การจ าหน่ายอินฟอร์เมติกซ์จะช่วยลดภาระจากการรับรู้ผลประกอบการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและบริหารให้แก่บริษัทและลดภาระในการที่บริษัทต้องให้การสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย  นอกจากน้ียังช่วยให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นส าหรับการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถใช้ส าหรับการลงทุนใน
โครงการอ่ืนๆ  

 
1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นผู้น าการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหา
โอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวและการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

1.1.2 พันธกิจ (Mission) 

 ลงทุน พัฒนา และด าเนินการธุรกิจด้านพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลดังน้ี  

1. ผู้ถือหุ้น ประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในเอเชีย เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อนักลงทุน 

 2. สังคมและชุมชน มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยยึดม่ันมาตรฐานสากล รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมท้องถิ่น 

3. ลูกค้า ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า 

 4. คู่ค้ามุ่งสร้างการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความยุติธรรมและสานสัมพันธ์ที่ดีเพื่อร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งโอกาสในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวต่อไป 

5. พนักงาน ส่งเสริมการท างานอย่างมืออาชีพและความผูกพันต่อองค์กร โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ปลอดภัย แรงจูงใจที่ดีในการท างานและผลตอบแทนที่ เหมาะสม ควบคู่ กับการพัฒนา
ความสามารถเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1.1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 บริษัทมีนโยบายในการท าแผนธุรกิจ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการยกระดับมาตรฐานทุกด้านบริษัทในเครือทุกบริษัท ให้ทัดเทียมกับบริษัทระดับแนวหน้าอ่ืนๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

1.1.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิงาน 

   1. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพลังงาน 

 1.1 กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (Thailand Power Development Plan: PDP) พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) ซ่ึงเป็นแผนหลักในด้านการ
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พัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จัดท าโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยแผนพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดล่าสุดน้ี ได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของรัฐบาลใหม่เม่ือช่วงปลายปี 2557 เพื่อให้
สอดคล้องจากการที่ประเทศไทยก าลังเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
รวมถึงแนวโน้มการปรับตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยและแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น  

 จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายการกระจาย
เชื้อเพลิง เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง มีสาระส าคัญคือการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ , เพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด,และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท าให้บริษัทมี
นโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาดังกล่าว โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโครงการที่ก าลังด าเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการ
ที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการแล้ว ทั้งโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP), และโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก 
(VSPP) หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้และความม่ันคงให้แก่บริษัทในระยะยาว 
ฝ่ายบริหารของบริษัทจะน าโครงการดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดใน
กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   

 1.2  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายหลักในสร้างผลก าไรจากธุรกิจพลังงาน
ให้กับบริษัทโดยมุ่งเน้นการลงทุนใน 3 กลุ่มประเทศส าคัญคือ 1. กลุ่มประเทศที่มีการลงทุนแล้ว ได้แก่ สหภาพเมียนมาร์ 2. 
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว และกัมพูชา 3. กลุ่มประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น และอินเดีย โดยในปี 2558 
บริษัทได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลายประเภท ทั้งที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานน้ า, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล, และโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุน ฝ่ายบริหารของบริษัทจะน าโครงการ
ดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

 

 2. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 2.1 กลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดิน ให้กับลูกค้าที่ซ้ือที่ดินซ่ึงจะท าให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น 

 2.2 กลยุทธ์การตลาดและการขาย บริษัทมีบริษัทเอเจนซ่ีทางด้านการขายและโฆษณาเป็นที่ปรึกษา เพื่อ
ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์การโฆษณาและสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะกลุ่ม
ลูกค้าต่างกันย่อมต้องมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่การวิเคราะห์วิจัยตลาดต้องมีการท าวิจัยทั้งในเรื่องของดีมานด์
และซัพพลายที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซ่ึงการวิจัยน้ีจะท าให้รู้ว่าจะต้องท าการพัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบไหน เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการและสามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

 2.3  กลยุทธ์การพัฒนาและบริหาร เพื่อผลก าไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ทั้งในระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว  ด้วยทีมงานที่บริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพประกอบ
กันในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาโครงการทุกโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เริ่มตั้งแต่การพัฒนาที่ดิน การออกแบบ การก่อสร้าง 
การบริหารโครงการ การบริหารการขายและส่งเสริมการตลาด ต่างๆ เป็นต้น ให้โครงการมีรูปแบบที่ตอบรับกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า สอดรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและปัจจัยภายนอกและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอ่ืนๆ ใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบัน ตลอดจนรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน เพื่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ
และม่ันคง สามารถพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทถือครองอยู่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจที่สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากน้ีบริษัทยังมองหาโอกาสในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ใน
ท าเลที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าที่ดินเหล่าน้ีในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้าทาง
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ธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปและสิ่งส าคัญที่สุดอีกประการคือการ
ปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน 
ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป 

3. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 3.1   กลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการติดต่อสื่อสารที่มีแนวคิดแตกต่าง เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ที่จะท าให้
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ท าการพัฒนาได้รับความนิยมและมีโอกาสประสบความส าเร็จ โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา
ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่มีรายละเอียดหรือรูปแบบ แตกต่างจากซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่มีเสนอขายอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อน าเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้บริโภคตลอดจนลดการแข่งขันโดยตรงกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นรายอ่ืน ซ่ึง
ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 

 3.2  นอกจากน้ีบริษัทยังท าการวิจัยความต้องการของตลาด เพื่อศึกษาแนวโน้มความนิยมของผู้ใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอและน าผลวิจัยมาปรับปรุงการด าเนินงานตลอดจนรูปแบบที่จะท าการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานให้มากที่สุด 

3.3  กลยุทธ์การให้ความส าคัญกับคุณภาพของซอฟต์แวร์ บริษัทตระหนักดีว่าคุณภาพของซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่นด้านการติดต่อสื่อสาร รวมถึงลักษณะการใช้งาน , ระบบความปลอดภัย, ระบบควบคุมการจัดเก็บข้อมูล, ความ
หลากหลายในวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้งานและรูปแบบภาพกราฟิกที่มีความสวยงามน้ัน มีส่วน
ช่วยให้ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่บริษัทท าการพัฒนาได้รับความนิยม  ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าของซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่นได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนา ตั้งแต่การวิจัยพัฒนารูปแบบ การเขียนโปรแกรม รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นโดย
ระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

3.4  กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน่ึงปัจจัยส าคัญ ที่จะ
ส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นโดยทั่วไป โดยบริษัทมีการด าเนินงาน
หลากหลายแนวทาง เพื่อบริหารต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นให้ลดลง โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีความเก่ียวพัน
กับการบริหารและควบคุมระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นเป็นหลัก เน่ืองจากค่าจ้างแรงงานถือเป็นต้นทุน
หลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นโดยรวม 

3.5  กลยุทธ์การก าหนดช่องทางการจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนให้ซอฟต์แวร์
และแอพพลิเคชั่นที่บริษัทท าการพัฒนา กระจายไปสู่ผู้ใช้งานในตลาดต่างๆ ทั้งตลาดราชการในประเทศไทย , ตลาดเอกชนใน
ประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะหาพันธมิตรทางการค้า เพื่อช่วยด้านการตลาด ผลักดันให้มี
ศักยภาพในการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปลายทางในตลาดดังกล่าวเข้าถึงสินค้าของ
บริษัทฯ ได้มากขึ้นและน ามาสู่โอกาสการเพิ่มยอดจ าหน่ายและรายได้ของบริษัทในอนาคต 

 ในการด าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้เป็นผู้ถือลิขสิทธ์ิผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารผ่าน Mobile platform ที่มี
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์การสื่อสารที่รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ได้ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นรองรับ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เป็นปัจจัยส าคัญที่ ท าให้เกิดความร่วมมือกับเทคโนโลยีใหม่ที่มีความทันสมัย คือ Biometrics  และ 
Image Processing  ( License Plate Recognition ) และท าให้มีความสามารถในการท าตลาดร่วมกัน เกิด Solution 
ทางการใช้งานที่ครบถ้วน สมบูรณ์กว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในตลาด 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

ปี 2558 



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561                                                                                                                           หน้า 7 

บริษัทมีการปรับทิศทางการด าเนินธุรกิจจากเดิมมี 2 ธุรกิจ ประกอบด้วยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
พัฒนาซอฟต์แวร์เกม มาเป็น 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพตามระเบียบของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้มีมติอนุมัติการซ้ือที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 
ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา ในราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 369 ล้านบาท 
โดยการซ้ือที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มี
ศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทในอนาคต 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของ 
APU จ านวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
100) ทั้งน้ี APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลังผลิต 6-
20 เมกะวัตต์  ตั้งอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นยังมีมติให้
เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้
สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานของบริษัท 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขจ านวนหุ้น
สามัญของ APU ที่บริษัทจะเข้าซ้ือตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 
จากจ านวน 3,400,000 หุ้น เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นสามัญจ านวน 3,400,000 หุ้น (ไม่น้อยกว่า 2,550,000 
หุ้น) ของ APU โดยเม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ APU จ านวน 3,162,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93 
ของหุ้นสามัญของ APU โดยได้ช าระเงินค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ านวน 232.5 ล้านบาท 

ปี 2559 

เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (Myanmar UPA Co., 
Ltd. “MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัด
จ าหน่ายไฟฟ้า  
 เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) (“สัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้า”) ระหว่าง MUPA ในฐานะบริษัทที่จะด าเนินโครงการ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric 
Power Enterprise หรือ “MEPE”)  

ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2559 คู่สัญญาได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวและในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติการรับรองหรือให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

ในระหว่างปี พ.ศ.2559 ภายหลังจากการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ระหว่าง MUPA และ MEPE มีการควบ
กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) และกระทรวงไฟฟ้า (Ministry of Electric Power หรือ “MOEP”) เข้าด้วยกัน 
กลายเป็นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy หรือ “MOEE”) โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลให้ MEPE ที่เป็นคู่สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับบริษัทย่อย เปลี่ยนไปเป็น (Electric Power Generation Enterprise หรือ 
“EPGE”) ซ่ึง MOEE จะด าเนินการแก้ไขสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้คู่สัญญาเปลี่ยนจากเดิมคือ MEPE 
มาเป็น EPGE เพื่อด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า (“โครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2”) ต่อไป 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติการรับรองหรือให้สัตยาบันใน
การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า โดยในการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาด
หลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลว่าจะยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่มีความพร้อม ซ่ึงคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า แต่จะไม่ช้ากว่าที่เงื่อนไขของการมีผลบังคับของสัญญาทุกข้อจะส าเร็จ  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคู่สัญญาอยู่ระหว่างการด าเนินการ เพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนการบรรลุผลส าเร็จ สัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจึงยังไม่มีผลใช้บังคับ จึงยังมีความไม่แน่นอนหลายประการ บริษัทจึงได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมพิจารณาว่ าบริษัท 
จะยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ในช่วงที่เงื่อนไขบังคับก่อนส่วนใหญ่ใกล้เป็นผลส าเร็จหรือได้รับการยกเว้น เพื่อให้ค าขอและ
เอกสารที่เก่ียวข้องสมบูรณ์และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการยื่นค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่มากที่สุด 

ปี 2560 

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท 
อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด (“APS”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ รวม
มูลค่าเงินลงทุน 22 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ APS และเข้าซ้ือหุ้นของบริษัท 
สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด (“SES2”) ซ่ึงด าเนินการโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานขยะ โดยมีก าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ 
และจากพลังงานความร้อน ก าลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม รวมมูลค่าเงินลงทุน 26.10 ล้านบาท 
สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ SES2  

เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2560 APU ได้ท าการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 23,800,000 บาท โดยวิธีการลดจ านวนหุ้น
สามัญจ านวน 238,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ APU ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1/2560 ซ่ึงจะท าให้จ านวนทุนจดทะเบียนของ APU ลดลงจาก 340,000,000 บาทเป็น 
316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งน้ีการลดทุนจด
ทะเบียนใน APU ดังกล่าว มีเหตุผลเน่ืองมาจาก ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 93 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ 
APU น้ัน บริษัทได้ประสบปัญหาในการด าเนินการและบริหาร APU ร่วมกับ เอ็นเนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central 
Limited) ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 7 ใน APU  

ทั้งน้ีเน่ืองจาก เอ็นเนอจ้ี เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central Limited) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลอนดอน ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ฝ่ายจัดการได้เคยขอเจรจาซ้ือหุ้นของ APU จาก เอ็นเนอ
จ้ี เซ็นทรัล ลิมิเต็ด (Energy Central Limited) ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 13 
ธันวาคม 2559 ซ่ึงอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซ้ือหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ของ APU จ านวน 238,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดของ APU   

ดังน้ัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงได้ท าการลดทุนใน APU ตามรายละเอียดข้างต้น ภายหลังจากการลด
ทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน APU ในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ APU 

เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนใน
บริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด และ บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด ให้กับ บริษัท 
ฟูลไซเคิล 5 จ ากัด (“FC5”) ส าหรับหุ้นของ APS และบริษัท ฟูลไซเคิล 3 จ ากัด (“FC3”) ส าหรับหุ้นของ SES2 โดยผู้ซ้ือแต่ละ
รายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และไม่จัดเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท จึงส่งผลให้การเข้าท ารายการดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

โดยบริษัทได้จ าหน่ายหุ้นสามัญ 220,000 หุ้นใน APS มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงได้ช าระราคาค่าหุ้นแล้ว
เป็นจ านวน 25 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ APS ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 220,000 บาท 
และหุ้นสามัญ 261,000 หุ้นใน SES2 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซ่ึงได้ช าระราคาค่าหุ้นแล้วเป็นจ านวน 25 บาท คิด
เป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของ SES2 ในราคาขายหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 261,000 บาท 
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บริษัทได้รับสิ่งตอบแทนจากการจ าหน่ายหุ้นของ APS และ SES2 ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดในครั้งน้ี ในรูปสิ่งตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 481,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับการช าระค่าหุ้นของ APS และ SES2 ที่บริษัทจ าหน่ายไป
ครบถ้วนแล้ว เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ขณะเดียวกันบริษัทได้ช าระเงินส าหรับการซ้ือหุ้นใน APS และ SES2 เป็นจ านวน 5,500,000 บาท และ 6,525,000 
บาท ตามล าดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ,025,000 บาทเท่าน้ัน โดยบริษัทยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมในโครงการ APS และ 
SES2 นอกเหนือจากค่าหุ้นจ านวน 12,025,000 บาท ดังน้ัน บริษัทจึงมีผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้นของ APS และ SES2 ที่
บริษัทถืออยู่ทั้งหมดในครั้งน้ีจ านวน 11 ,544,000 บาท โดยค านวณจากราคาซ้ือหุ้น APS และ SES2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
12,025,000 บาท หักด้วย ราคาขายหุ้น APS และ SES2 ที่บริษัทได้รับจ านวน 481,000 บาท  

ส่วนตัวเลขผลขาดทุนจากการจ าหน่ายหุ้นของ APS และ SES2 ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดดังกล่าวอาจไม่ตรงกับตัวเลขใน
งบการเงินของบริษัทที่จะได้จัดท าและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในรายการน้ี เป็นการจ ากัดและลดความเสี่ยงของบริษัท ในการลงทุนในโครงการ APS และ โครงการ SES2 
โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง ปัจจัยความเสี่ยงและข้อกฎหมาย โดยผู้ด าเนินโครงการ APS และ โครงการ SES2 ยังไม่ได้
ด าเนินการยื่นค าร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าต่อหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง เป็นเหตุให้การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามภายในเวลาที่ก าหนด คือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ ยืนยันหรือพอที่จะประเมินได้
ว่าโครงการ APS และ โครงการ SES2 จะได้รับการพิจารณาให้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้แก่หน่วยราชการ แต่โครงการทั้งสองมี
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินโครงการเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ประมาณการและแจ้งเป็นข้อมูลประกอบการ
ลงทุนของบริษัทฯ เกิดความล่าช้าและไม่แน่นอนในการเจรจาซ้ือขายหุ้นของบริษัท พาโนว่า จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ด าเนินการรับซ้ือขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของโครงการ APS และ โครงการ SES2 
ซ่ึงเดิมบริษัทได้คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนก าหนดวันลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของโครงการ APS 
และ โครงการ SES2 (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560)  

ทั้งน้ี บริษัทยังไม่ได้มีการซ้ือหรือช าระค่าหุ้นในส่วนของบริษัท พาโนว่า จ ากัด แต่อย่างใด อน่ึง คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วเห็นว่าความล่าช้าและไม่แน่นอนในการเจรจาซ้ือขายหุ้นของบริษัท พาโนว่า จ ากัด ดังกล่าว จะก่อให้เกิดปัญหา
จัดหาขยะให้เพียงพอแก่กาลังการผลิตของโครงการ APS และ โครงการ SES2 และจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหา
ขยะจากแหล่งอ่ืนในบริเวณจังหวัดอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะจากแหล่งอ่ืนๆ 
เพื่อใช้แทนการจัดหาขยะจากบริษัท พาโนว่า จ ากัด พบว่า การจัดหาขยะจากแหล่งอ่ืนจะท าให้ต้นทุนส าหรับขยะ ซ่ึงเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่ปริมาณขยะจะไม่เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า 

เม่ือพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นและเพื่อเป็นการจ ากัดความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทในโครงการ APS และ 
โครงการ SES2 ที่จะถูกเรียกค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 75 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จ าหน่ายเงินลงทุนในรายการ
น้ีให้แก่ผู้ซ้ือ ในราคาที่ผู้ซ้ือเสนอ โดยมีเงื่อนไขส าคัญก าหนดให้ผู้ซ้ือตกลงรับผิดชอบชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเองหาก 
APS หรือ SES2 เรียกให้ช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือและตกลงที่จะปลดเปลื้องบริษัทฯ จากความรับผิดดังกล่าว หาก APS หรือ 
SES2 ใช้สิทธิเรียกให้บริษัทช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 75 บาท 

เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทได้รายงานผลการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งที่ 1 หรือ UPA-W1 โดยมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิจ านวน 175 หน่วย และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้
ใช้สิทธิจ านวน 279,974,141 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น  

  ปี 2561 

เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบการที่บริษัท และบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 
จ ากัด (บริษัทย่อยของ APU) ลงนามให้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3โครงการ ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะ
วัตต์  ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ิ จ ากัด จังหวัดสงขลา ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 
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5 เมกกะวัตต์  2. โครงการสหกรณ์ การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.75 เมกกะ
วัตต์ และ 3. โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.20 เมกกะวัตต์ 
โดยทั้ง 3 โครงการมีอัตราราคารับซ้ือไฟฟ้าอยู่ที่ 4.12 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 25ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์    

   

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดนิ                                                                      
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 จ านวน 3 โครงการ รวม  7.95 เมกะวัตต์ 

 
โครงการ

ที่ 
เจ้าของโครงการ ผู้สนับสนนุ

โครงการ 
ขนาดก าลังการ
ผลิตติดตั้งรวม 
(เมกกะวัตต ์

อัตราการรับซื้อ
ไฟฟ้า 

วันที่จ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิง

พาณิชย์ 
1 สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอ
กระแสสินธ์ิ จ ากัด 
จังหวัดสงขลา 

บริษัท ยูไนเต็ด 
พาวเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากัด 

(มหาชน) 

5.0 4.12 บาท/หน่วย 27 ธ.ค.2561 

2  โครงการสหกรณ์
การเกษตรวิเชียรบุรี 
จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์  

บริษัท พาราโบลิก 
โซลาร์ พาวเวอร์ 

จ ากัด  

1.75  4.12 บาท/หน่วย 21 ธ.ค.2561 

3 โครงการสหกรณ์
การเกษตรกะทูน จ ากัด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

บริษัท พาราโบลิก 
โซลาร์ พาวเวอร์ 

จ ากัด 

1.20 4.12 บาท/หน่วย 25 ธ.ค.2561 

 
เม่ือวัน 2 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการผลิต

น้ าประปาและโรงไฟฟ้าพลังน้ า ในประเทศลาว 
เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 

จ ากัด (บริษัทย่อย) ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ของทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 382,074,180 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 402,074,180 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 38,207,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ราคาหุ้นละ 
10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่    

เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2561  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2562 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม จ านวนเงิน (ล้านบาท) /
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้

เงินลงทุน 

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ จ านวนเงิน (ล้านบาท ) 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุน (Funding) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน
ของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุนของ
บริษัท และกลุ่มบริษัทฯ ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิจที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุน (Funding) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน
ของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุนของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิจที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

1.1 ธุรกิจพลังงาน 
 
 

ไม่เกิน 2,000/ภายในกลาง
ปี 2563 

1.1 ธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจพลังงาน 

ไม่เกิน 1,800/ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

1.2 ธุรกิจเทคโนโลยีสาร    
สนเทศ 

ไม่เกิน 800/ ภายในปี 
2561 

1.2 ธุรกิจสาธารณูปโภคและ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
สาธารณูปโภค 

ไม่เกิน 1,800/ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 500/ภายในกลางปี 
2561  

1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 1,800/ภายในปี 
2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนดวงเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจตามความ
เหมาะสม 

 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด(“อินฟอร์เมติกซ์”) 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ 
ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น จ ากัด(“เอ็มโซลูชั่น”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด ์พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(7UP) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท เน่ืองจากธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและ
มีโอกาสในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างต่ า การจ าหน่ายอินฟอร์เมติกซ์จะช่วยลดภาระจากการรับรู้ผลประกอบการขาดทุน ลด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบริหารให้แก่บริษัทและลดภาระในการที่บริษัทต้องให้การสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย 
นอกจากน้ียังช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นส าหรับการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถใช้
ส าหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ  โดยการรับช าระราคาหุ้นและการโอนหุ้นที่จะขายจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561  
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คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 ผู้ขาย    : บริษัท 
 ผู้ซ้ือ    : เอ็มโซลูชั่น 
 ความสัมพันธ์   : เอ็มโซลูชั่น ไม่ใช่บุคคลที่มีความเก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศ 
 กับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า

รายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ”)  

ทั้งน้ีจากการประเมินขนาดรายการข้างต้นตามแต่ละเกณฑ์การค านวณขนาดรายการ การเข้าท ารายการในครั้งน้ี มี
ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.88 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 (ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) อย่างไรก็ดีเน่ืองจาก ภายหลังการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของอินฟอร์เมติกซ์ ทั้งหมดแล้ว อินฟอร์เมติกซ์ จะสิ้นสภาพความเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ณ 
วันที่ได้โอนหุ้นสามัญของอินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ผู้ซ้ือทั้งหมด ดังน้ันในการค านวณขนาดของรายการการจ าหน่ายหุ้นสามัญ
อินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ผู้ซ้ือ บริษัทจึงต้องพิจารณาถึงมูลค่าของเงินกู้ยืม การค้าประกัน และภาระผูกพันอ่ืนๆ ที่บริษัท ให้แก่ 
อินฟอร์เมติกซ์ ทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อประกอบการค านวณขนาดของรายการภายใต้ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ตามที่ก าหนดโดยประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายการที่อินฟอร์เมติกซ์ ค้างช าระให้แก่บริษทัฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มูลค่า (ล้านบาท) 
ยอดเงินกู้ยืมที่บริษัท ให้แก่อินฟอร์เมติกซ์ 327.58 
ยอดดอกเบี้ยค้างช าระที่อินฟอร์เมติกซ์ ค้างช าระให้แก่บริษัท 53.06 
ยอดลูกหน้ีค้างช าระที่อินฟอร์เมติกซ์ ค้างช าระให้แก่บริษัท 34.57 
มูลค่ารวมของหน้ีสินที่อินฟอร์เมติกซ์ ค้างช าระให้แก่บริษัท 415.21 

 

 สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซ้ือขายหุ้นของอินฟอร์เมติกซ์ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ซ้ือ เอ็มโซลูชั่น 
ผู้ขาย บริษัท 
หุ้นที่จะซ้ือขาย หุ้นของอินฟอร์เมติกซ์ จ านวน 40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่

จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ 
เงื่อนไขบังคับก่อนที่
ส าคัญส าหรับการซ้ือขาย
หุ้นของอินฟอร์เมติกซ์ 
(Conditions 
Precedent) และค า
รับรองของบริษัทฯ 

(1) บริษัทได้ด าเนินการให้อินฟอร์เมติกซ์ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นถูกต้องตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ (1) แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยเอ็มโซลูชั่น ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของอินฟอร์เมติกซ์ และ (2) แก้ไขอ านาจกรรมการตามที่เอ็มโซลูชั่น 
ก าหนด 
(2) บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้ขายหุ้นที่จะขายให้เอ็มโซลูชั่น 
(3) เอ็มโซลูชั่นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการให้เข้าซ้ือหุ้นที่จะขายจากบริษัท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ข้อตกลงกระท าการหลัง
วันที่ท าการซ้ือขายเสร็จ
สมบูรณ์ 

บริษัทตกลงและรับรองว่าภายในระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่วันที่ท าการซ้ือขายเสร็จ
สมบูรณ์ บริษัทจะไม่ด าเนินการใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
(1) ประกอบกิจการใด ๆ หรือเข้ามีส่วนได้เสีย (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในนิติบุคคลใด 
ๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ของอินฟอร์เมติกซ์ 
(2) เข้าร่วมหรือรับจ้างหรือได้รับผลประโยชน์ในธุรกิจหรือกิจการใด ๆ  (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ไม่ว่าในฐานะใดกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน บุคคล หรือ
นิติบุคคลใดๆ ในการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันหรือน่าจะเป็นการ
แข่งขันกับธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์ 
(3) ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนประกอบธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นการแข่ งขัน
หรือน่าจะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์ 
(4) ชักจูง ชักน าเสนอการจ้างงาน หรือจ้างงานบุคคลใด ๆ ที่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือลูกจ้างของอินฟอร์เมติกซ์ หรือพยายามด้วยประการอ่ืนใดอันจะเป็นผล
ให้เกิดกระท าการเช่นว่าน้ัน 

 
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จ าหน่ายไป 
บริษัทเข้าท ารายการขายหุ้นสามัญในอินฟอร์เมติกซ์ จ านวน 40 ,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้น

สามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ จะเท่ากับราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 25 ,000,000 บาท โดย อินฟอร์เมติกซ์มี
ลักษณะโดยทั่วไปของกิจการ ดังน้ี 

 ชื่อกิจการ    : บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
 วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง   :  9 มกราคม 2547 
 ที่ตั้ง  :  เลขที่ 73 ชั้น 4 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท  
    แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  : 402,074,180 บาท 
 จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว  : 40,207,418 หุ้น 
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   : 10 บาท 
 บุคคลที่เก่ียวโยงกับบริษัทจดทะเบียน     :  เอ็มโซลูชั่น และผู้ถือหุ้นของเอ็มโซลูชั่น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับ

บริษัท นอกจากน้ี เอ็มโซลูชั่น และผู้ถือหุ้นของเอ็มโซลูชั่น ไม่ใช่
บุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันฯ 
แต่อย่างใด 

 จ านวนหุ้นที่จะจ าหน่ายไป                  :  40,207,412 หุ้น 
 สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการจ าหน่ายไป    :  ร้อยละ 99.99 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
 

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

กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจพัฒนา
สังหาริมทรัพย์ 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

1.บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) 
2.บริษัท ยูพีเอ กรีน เอเนอร์ยี่ 
จ ากัด (“UPA-G”) 
3.บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด (“UPA-P”) 
4.บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
(“UPA-S”) 
5.บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
(“MUPA”) 
6.บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ 
จ ากัด (“PSP”) 

1.บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 
จ ากัด (“DML”) 

1.บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด (“INF”) 
 
 

1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด(“APU”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) 
ซ่ึงมีก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้
เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการ ซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power 
Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) และ APU ลงวันที่ 26 
มิถุนายน 2557 โดยเริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 
นอกจากน้ี APU ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศเมียนมาร์ ในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก าลังการผลิต 200 เมกกะวัตต์ (Memorandum of Agreement (MOA) for Build, 
Operate, and Transfer of Gas Fired Combined Cycle Power Plant) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ต่อมาเม่ือวันที่ 17 
มีนาคม 2559 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด(“MUPA”) ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ และโดยได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ระหว่าง MUPA กับ EPGE ใน วันที่ 28 
มีนาคม 2559 และในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอต่อสัญญากับทางเมียนมาร์  

ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าว จะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าทุกข้อ
จะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเงื่อนไขดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 

1.  คู่สัญญาที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2.  EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า   
    (Transmission Facilities) 
3.  กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of  
    Comfort ให้แก่ MUPA 
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4.  MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5.  เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว   

ในการยกเว้นเงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นน้ัน (เก่ียวกับสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว 
EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวได้ นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้
ท าการศึกษาโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัท 
ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายโครงการ เพื่อสรรหาโครงการที่ มี
ศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้อย่างม่ันคงและต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งน้ีหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด 
บริษัทจะน าเรื่องดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

นอกจากน้ีบริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด(บริษัทย่อยฯ) ยังได้ลงนามให้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
(PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 
พ.ศ. 2560 จ านวน 3โครงการ ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์ ดังน้ี  

รายละเอียดทั่วไป 

รายละเอียดทั่วไป รวม 3 โครงการ 
สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ อ.กระแสสินธ์ุ       

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุรี             

(จังหวัดเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ขนาดติดตั้ง (MW) 7.95 MW 5 MW 1.75 MW 1.2 MW 

ค่าไฟต่อหน่วย  

(บาท/kWh) 

4.12 บาท 4.12 บาท 4.12 บาท 4.12 บาท 

ระยะเวลาขายไฟ (ปี) 25 25 25 25 

2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“UPA”) จ านวน 
2 โครงการ คือ โครงการพังงา และ โครงการพีโน่ ฮิลล์ และผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DML”)  
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  

 

3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซ่ึงบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% 

ก่อตั้งขึ้น เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการน า Mozer ซ่ึงเป็น Mobile Communication Platform ที่
เป็นพื้นฐานเชื่อมต่อของเทคโนโลยีต่างๆ มาให้บริการ และเปิดโอกาสเพื่อน าไปสู่การเชื่อมโยงเข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ  

นอกจากน้ีอินฟอร์เมติกซ์ ยังเป็นผู้จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นหลัก (ยกเว้นโปรแกรม
เว็บเพจ) และให้บริการทางด้าน Information and Communication Technology ซ่ึงเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ การวางระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทุกประเภทและเป็นผู้ติดตั้งระบบ  ส าหรับงาน
บางประเภทโดยเฉพาะ โดยการให้บริการดังกล่าวสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าและความเหมาะสมใน
การใช้งาน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กร ที่ต้องค านึงถึงในปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุม และการ
ตรวจสอบ  
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 ปัจจุบัน อินฟอร์เมติกซ์ เป็นผู้จ าหน่ายอุปกรณ์ควบคู่กับซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ภายใต้ชื่อ 
Mozer โดย Mozer เป็นซอฟต์แวร์ด้านระบบสื่อสารบนโมบายล์แพลทฟอร์ม  ที่ เ น้นจุดเด่นด้านความปลอดภัย  ซ่ึง 
อินฟอร์เมติกซ์ เป็นเจ้าของและผู้พัฒนา นอกจากน้ี อินฟอร์เมติกซ์ ยังเป็นผู้ติดตั้งระบบ ส าหรับงานบางประเภทโดยเฉพาะ 
เช่นระบบ SKY License Plate Recognition ซ่ึงใช้อ่านป้ายทะเบียนรถยนต์และระบบ BIOMETRICS ที่สามารถตรวจสอบ 1) 
ภาพใบหน้า (Face Recognition System) 2) ภาพม่านตา (Iris Recognition System) และ 3) ลายน้ิวมือ (Fingerprint 
Recognition System) เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์  

1. ระบบตรวจเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Recognition) ส าหรับการยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรมออนไลน์ 
ตรวจสอบบัตรประชาชน บริการ KYC กับกลุ่มลูกค้า ธนาคาร และการขายผ่านระบบ Mobile 

2.  ระบบ E-KYC ตรวจสอบยืนยันตัวตน และ KYC Camera ส าหรบั Front Counter บริการ ร้านค้าที่ต้องการ 
3.  ระบบ FACE TIME ATTENDANCE การลงเวลาด้วยภาพใบหน้าการลงเข้างาน การเข้าเรียน 
4.  ระบบสื่อสารผ่าน Smartphone   
5. ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition) 

 6.  ระบบบูรณาการกล้องวงจรปิด CCTV  
7. ระบบตรวจสอบหลับในและช่วยเหลือผู้ขับรถยนต์ (Driver Detection)  

 
1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จ านวน 7 บริษัท ใน 3 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทย่อยจ านวน 6 บริษัท เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงจด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  และ 1 บริษัทน้ันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหภาพเมียนมาร์  ทั้งน้ี 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
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หมายเหตุ 

* หุ้นส่วนที่เหลือถือโดยบุคคล 4 ราย คือ นายรัชพล ศรีทอง นายธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ และ
นายอนุพงศ์ศรากิจ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย ถือหุ้นรายละ 5,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วทั้งหมด 

** บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (IFP) แล้วเม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
1.4  ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เม่ือ 20 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 ราย คือ  นายอุปกิต 
ปาจรียางกูร ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 26.00  ของหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด โดยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลดังกล่าว
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 

UPA

99.99% UPA-G 98.00% DML* 99.99% IFP**
ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียน 402,074,180 ลา้นบาท

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 50.5 ลา้นบาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 402,074,180  ลา้นบาท

99.99% UPA-P
ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท

99.99% UPA-S
ทนุจดทะเบียน 1 ลา้นบาท

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 250,000 บาท

99.99% APU
ทนุจดทะเบียน 316.2 ลา้นบาท

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 316.2 ลา้นบาท

99.00% MUPA 1.00%

ทนุจดทะเบียน 250 ลา้นเหรียญสหรัฐ

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 50,000 เหรียญสหรัฐ

PSP 99.99%

ทนุจดทะเบียน 35.40 ลา้นบาท

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 35.40 ลา้นบาท

กลุ่มธุรกิจพลงังาน
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์
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1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร มีต าแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  APU , MUPA และ PSP โดยนายอุปกิต 
ปาจรียางกูรเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ APU ก่อนที่บริษัทซ้ือหุ้นของ APU จากนายอุปกิต ปาจรียางกูร นอกจากน้ี นายอุปกิต ปาจรี
ยางกูร ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่ APU เพื่อใช้เป็นเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ APU โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 APU มียอดเงินกู้คงค้างจากนายอุปกิต ปาจรียางกูร เป็นจ านวน 5.38 ล้านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้  

 กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจจ านวน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน  กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซ่ึงในระหว่างปี 2559-2561 โดยโครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลาดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังน้ี 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ ด าเนินการโดย 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจพลังงาน        
รายได้จากการขายไฟฟ้า APU, PSP 0.47 0.40 48.37 38.37 99.87 47.38 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ    48.37 38.37 99.87 47.38 
กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

       

รายได้จากการขายที่ดิน UPA - - - - 26.81 12.72 
รายได้จากการขายอาคารชุด DML - - 8.72 6.92 35.48 16.84 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง I-Pino, Pino-

Con** 
- - - - 3.27 1.55 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  - - 8.72 6.92 65.56 31.11 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

 
      

รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

IFP 
***64.55 54.79 60.39 47.91 26.60 12.62 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  64.55 54.79 60.39 47.91 26.60 12.62 
รายได้อ่ืน - ***10.58 8.98 1.98 1.57 18.74 8.89 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ระยะสั้น 

UPA 42.21 35.83 6.59 5.23  - - 

รวมรายได้  117.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100.00 126.05 100.00 210.77 100.00 

หมายเหตุ 
*** รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ และรายได้อ่ืนบางส่วนเกิดจากบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซ่ึง
รายการดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 
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 รายได้จากธุรกิจพลังงาน 

ในปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟ้า จากบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึง
เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ   กับ 
สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 1.20 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด 1.75 เมกะวัตต์  จ านวน 0.47 ล้าน
บาท ซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6-20 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จ านวน 48.37 ล้านบาท ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6-20 เมกะวัตต์ ได้สิ้นสุดสัญญาในระหว่างปี 
2560 และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการเริ่มมีการรับรู้รายได้ในเดือน ธันวาคม 2561 

 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 ในปี 2561 ยังไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการเดอะ 

พีโน่ เขาใหญ่ ท าให้รายได้ลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวน ซ่ึงในปีก่อน มีรายได้จากการขายอาคารชุดจ านวนเงิน 8.72 ล้านบาท 

จากการโอนขายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง 

 รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ในปี 2561 มีรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด) ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 
18 ธันวาคม 2561 จ านวน 64.55 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการรับรู้รายได้ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รายได้จาก
การขายโทรศัพท์ และรายได้ค่าบริหารโครงการจ้างเหมาต่างๆ ซ่ึงเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อยู่ที่ 60.39 ล้านบาท 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

 2.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพลังงาน 
 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่าน APU ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Engine) มีก าลังผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines 
and Power Purchase) ระหว่าง APU และ TRG ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557  
 ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region)  ซ่ึงรู้จักกันในภาษาไทยภายใต้ชื่อ “เขตตะนาวศรี” มีที่ตั้ง
อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน
และด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะนินทายี ได้แก่ ทวาย 
(Dawei) เป็นพื้นที่คาดว่าจะมีการด าเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึกและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต โดยพื้นที่
ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
ส าคัญของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคต 
 ทั้งน้ีตามสัญญาที่เก่ียวข้องน้ัน APU ได้รับสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ ให้กับ TRG โดย 
TRG จะรับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซธรรมชาติเกิน
กว่าจ านวนดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน ส าหรับอัตราค่าไฟฟ้าน้ัน คิดที่ 0.057 เหรียญสหรัฐฯต่อ
กิโลวัตต์ โดย APU ได้เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558  

นอกจากน้ี MUPA บริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เม่ือวันที่ 17 
มีนาคม 2559  ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ EPGE ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดย
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก าลังผลิต 200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ าเภอกันบก อ าเภอทวาย 
เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle 
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System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 23.4 เอเคอร์ (ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะ
เช่าที่ดินจาก EPGE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า) เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีก าลังผลิตติดตั้งประมาณ 210 เมกะ
วัตต์ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE ดว้ยก าลังผลิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจ านวน 200 เม
กะวัตต์ ซ่ึงบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จ าหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดใน
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเท่ากับ 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

โดยโครงการดังกล่าวมีก าหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปีนับ
จากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวจะยังไม่มีผลใช้บังคับจนกว่าเงื่อนไขการมีผลบังคับของ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าทุกข้อจะได้ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยเงื่อนไขดังกล่าวที่ส าคัญ ได้แก่ 

1.  คู่สัญญาที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
2.  EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า          
    (Transmission Facilities) 
3.  กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of  

Comfort ให้แก่ MUPA 
4. MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5. เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว 

 

ในการยกเว้นเงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นน้ัน (เก่ียวกับสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว 
EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวได้ ทั้งน้ีรายละเอียดของสัญญาสามารถสรุปได้ดังน้ี 

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

(Electric Power Generation Enterprise ) (“EPGE”) 
ก าลังการผลิต : 200 MW 
ประเภทโครงการ : BOT (Build-Operate-Transfer) 
เชื้อเพลิงการผลิต : ก๊าซธรรมชาติ 
ที่ตั้งโครงการ : Kanbuak, Tanintharyi Region, Myanmar 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : -ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง จัดหาเงินทุน ด าเนินงาน และซ่อมบ ารุง 
ของ MUPA Facility  -รับผิดชอบต้นทุนในการจัดหาและก่อสร้างระบบ New Fuel Supply 
  Infrastructure 
  -วางหลักประกันส าหรับการก่อสร้าง (Construction Security) กับ 

  EPGE ในจ านวนและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 

  -จัดเตรียมให้ Facility มีก าลังการผลิตที่มีความคงที่ (Dependable 

  Contracted Capacity) ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 

  -โอนสิทธิใน Facility ให้แก่ EPGE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก : -จัดให้ MUPA มีสิทธิในการผ่านเข้า-ออก และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งEPGE 
  -จัดหาเชื้อเพลิงจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Zawtika หรือจากแหล่งก๊าซ 

  ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง ส าหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 

  -ด าเนินการให้ระบบสายส่ง (Transmission Facilities) พร้อมใช้งาน 

  ภายในวันที่ก าหนด 

  -ด าเนินการให้มีการออกแบบ การก่อสร้าง และการด าเนินงานของ 

  ระบบ New Fuel Supply Infrastructure เสร็จสมบูรณ์ตามคุณสมบัติ 

  (Spec) และระยะเวลาที่ก าหนด 

  -วางหลักประกันส าหรับการช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA ในจ านวนและ 

  แนวทางที่ตกลงในสัญญา 

  -ช าระเงินค่าไฟฟ้าให้แก่ MUPA 
-ช าระเงินค่ายกเลิกสัญญาให้แก่ MUPA (ถ้าได้รับการร้องขอ) ตามเงื่อนไข 

  ที่ก าหนด 

เงื่อนไขบังคับก่อนการมีผลใช้ : -คู่สัญญาที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการ 
บังคับของสัญญา  โรงไฟฟ้า 

(Conditions Precedent)  -EPGE ได้เบิกสินเชื่อก้อนแรกจากผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ก่อสร้าง 

  สายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Facilities) 

  -กระทรวงพลังงานไฟฟ้า (Ministry of Electric Power: MOEP) 

  ของประเทศเมียนมาร์ออก Letter of Comfort ให้แก่ MUPA 

  -MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

  -เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า 

  ได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว ทั้งน้ีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องบรรลุ 

  เงื่อนไขบังคับก่อนการมีผลใช้บังคับของสัญญาดังกล่าวภายใน 24 เดือน 

  หลังจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา 

วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ : เม่ือเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุข้างต้นเป็นผลส าเร็จครบทุกข้อ 

วันก าหนดเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า
(Scheduled Commercial 
Operation Date) 

: ภายใน 45 เดือนนับจากวันที่สัญญามีผลใช้บังคับ 

วันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า : วันที่โรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
(Commercial Operation Date) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าและส่งไปยังระบบ
ของ EPGE ได้ 30 ปี นับจากวันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้า (Commercial 
Operation Date) โดยคู่สัญญาสามารถตกลงขยายระยะเวลาออกไปได้ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายแห่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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 ทั้งน้ีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับรองหรือให้สัตยาบันในการลง
นามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคู่สัญญารวมถึง MUPA อยู่ในระหว่างด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน 
เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เข้าท าโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวก่อนที่ตล าด
หลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ (เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าท ารายการ
ประเภทที่ 4 ซ่ึงต้องมีการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ)  

 2.1.2  ลักษณะของผลิตภัณฑแ์ละบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

  บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทและ DML โดยเน้นการพัฒนาและ
จัดสรรที่ดินเพื่อขาย ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และ DML ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 ที่ดนิที่พัฒนาเพื่อขาย 

 1. ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว ตั้งอยู่ที่ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเน้ือที่รวม 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 ตารางวา 

 2. โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน) ที่ตั้ง
ติดถนนสายบ้านต้นแซะ-บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา เน่ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ 
(7,577.6 ตารางวา) 

  โครงการคอนโดมิเนียม 

  ปัจจุบัน DML เป็นผู้ด าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง   5 ชั้น จ านวน
ห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้องชุดที่พักอาศัยจ านวน 21 ยูนิต  

2.1.3  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 กลุ่มบริ ษัทด าเ นินธุร กิจเทคโนโลยีและสารสนเทศผ่าน บริ ษัท อินฟอร์ เมติกซ์พลัส จ ากัด  โดย 
อินฟอร์เมติกซ์พลัส ได้พัฒนาเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ (Biometric) ด้วย ภาพม่านตา (Iris Recognition 
System), ลายน้ิวมือ (Fingerprint Recognition System), ภาพใบหน้า (Face Recognition System) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่
พัฒนาโดยคนไทย ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและมีผลการทดสอบ XM2VTS  เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ 
(Biometric) เป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการของตลาดสูง เ น่ืองจากแนวโน้มความต้องการของการตรวจสอบและพิสูจน์อัต
ลักษณ์ข้อมูลบุคคลมีความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง จากหน่วยงานรัฐ ในส่วนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง , ความ
ปลอดภัย และภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประเภท การเงินและธนาคาร เป็นต้น โดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์พลัส จ ากัด จะ
น าเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับ  
MOZER Mobile Platform ให้บริการผ่านระบบ MOZER Mobile Cloud Service และสร้างโอกาสทางธุรกิจบนความ
ต้องการของตลาด  

ปัจจุบัน ระบบสื่อสารผ่าน PLATFORM SMARTPHONE ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการสื่อสาร จากเดิมที่เป็นรูปแบบ VOICE มาสู่การสื่อสารในรูปแบบ DATA ซ่ึงเป็นการสื่อสารในลักษณะการส่ง
ข้อความ, เสียง, รูปภาพ, วิดิโอ (CHAT, TALK, FREE CALL, MULTIMEDIA) ผ่าน APPLICATION ต่างๆ ประกอบกับความ
พร้อมในเรื่องของการให้บริการระบบ 3G ,4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ท าให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วไปกลายเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงตลาดของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่มีความต้องการระบบสื่อสารในรูปแบบ 
MOBILE PLATFORM ที่มีคุณสมบัติมากกว่า APPLICATION ทั่วไป เช่น การจัดการและบริหารภายในองค์กร , อุปกรณ์ที่ใช้
งานทดแทนระบบวิทยุสื่อสารในรูปแบบเดิม, การใช้งานร่วมกับระบบ SMARTPHONE เป็นต้น 
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ผลิตภัณฑแ์ละบริการของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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ผลิตภัณฑ์ด้าน Biometric System 

เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยข้อมูลชีวภาพ  (Biometric) ด้วย ภาพม่านตา ( Iris Recognition System), ลายน้ิวมือ 
(Fingerprint Recognition System), ภาพใบหน้า (Face Recognition System) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย ที่
ผ่านมาตรฐานการทดสอบ โดย บริษัท อินฟอร์เมติกซ์พลัส จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้จัดจ าหน่ายในประเทศไทย (Distributor) ด าเนิน
กิจกรรมทางด้านการตลาดและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการของตลาดสูง เ น่ืองจากแนวโน้มความ
ต้องการของการตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์ข้อมูลบุคคลมีความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐ ในส่วนของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง, ความปลอดภัยและภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประเภท การเงินและธนาคาร เป็นต้น 
โดยบริษัท อินฟอร์เมติกซ์พลัส จ ากัด จะน าเทคโนโลยีด้าน Biometric มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและสร้างโอกาส
ทางธุรกิจบนความต้องการของตลาด 

 

 

 

  

 

ผลิตภัณฑ์ด้าน Image Processing 

เทคโนโลยี License Plate Recognition (SKYLPR) โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ ที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้าและหน่วยงานราชการต่างๆ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในด้านการรักษาความ
ปลอดภัย โดยการตรวจจับป้ายทะเบียนและลักษณะทางกายภาพของรถที่เข้าออกหรือสัญจรไปมาอยู่ในบริเวณน้ัน ทั้งน้ี
การตรวจจับป้ายทะเบียนดูเหมือนจะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่าน้ัน จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าหากต้องการจะน า
ข้อมูลภาพที่บันทึกได้มาใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่ง การคมนาคม การป้องกันการโจรกรรมต่างๆ จะสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561                                                                                                                           หน้า 25 

 

  

 Video Analytics ระบบประมวลผลวีดีโอ วิเคราะห์เหตุการณ์และแจ้งเตือนอัตโนมัติ ระบบวิเคราะห์ภาพ 
(Video Content Analytic) จาก AGENT VI เป็นระบบวิแคราะห์ภาพที่น าภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิดมาวิเคราะห์
ประมวลผลแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ซ่ึงจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระบบวิเคราะห์ภาพจะท างานวิเคราะห์และแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไปยังผู้ดูแล
ระบบผ่านทาง E-mail หรือ SMS ท าให้สามารถตัดสินใจจัดการรับมือเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและการที่ระบบวิเคราะห์ภาพ
เป็นระบบที่แยกการท างานออกจากระบบบันทึกภาพ จึงท าให้ระบบวิเคราะห์ภาพมีความยืดหยุ่นในการท างานโดยจะสามารถ
ตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างอิสระ 

 VMS VIDEO MANAGEMNT SOFTWARE เม่ือระบบกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งเป็นจ านวนมาก ผลที่ตามมาคือ
ขนาดและความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ตลอดจนการท างานของเจ้าหน้าที่ ผู้คอยเฝ้าระวัง และจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ภาพ
เหตุการณ์ต่างๆ ดังน้ันการที่จะให้ระบบกล้องวงจรปิดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ ได้
ใช้ค้นหาเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว โดยการค้นหาและคัดกรอง เช่น การคัดกรองจากสี, การคัดกรองจากช่วงเวลา, การคัดกรอง
จากเส้นทางเดิน, การคัดกรองจากขนาด 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

 นโยบายด้านการตลาด 

 บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมองหาโอกาสในการลงทุนโครงการ
ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและน าพาองค์กร
ให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันการด าเนินธุรกิจพลังงานของบริษัทมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากการปรับโครงสร้างการ
ด าเนินงานใหม่และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ฯ จ านวน 3 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์ ที่ได้
เดินเครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

พลังงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก เป็นปัจจัยที่ท าให้
โลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ พลังงานได้เป็นสินค้าที่มีความเป็นสากล (International) มีการซ้ือขายกันทั่วโลก ซ่ึง
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ น้ ามันปิโตรเลียม และพลังงานประเภทอ่ืน ซ่ึงขนย้ายได้ยาก เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้าได้
มีการขยายเครือข่ายการขนส่ง ท่อ และสายส่งระหว่างประเทศมากขึ้น เช่น ในยุโรป อเมริกา และอาฟริกา ท าให้การค้า
พลังงานระหว่างประเทศมีความส าคัญและมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อทุกๆ อย่าง 
จึงมีความส าคัญต่อทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ประเทศก าลังพัฒนาในเอเชียการจัดหาเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าน้ัน เป็นเรื่องส าคัญ ที่ทุกประเทศได้มี การ
ด าเนินการ ทั้งการหาพันธมิตร การออกไปแสวงหาแหล่งพลังงานจากภายนอกประเทศ โดยปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการจัดหา
พลังงานของประเทศในภูมิภาคน้ีก็ คือ ประเทศจีนซ่ึงเป็นผู้ใช้พลังงานที่ส าคัญในภูมิภาค 

บริษัทจึงให้ความสนใจโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้อย่าง
ม่ันคงและต่อเน่ืองในระยะยาว ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซ่ึงจะท าให้การด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไว้และรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอีกด้วย 

ขณะที่การจัดซ้ือไฟฟ้าจากภาคเอกชนในสหภาพเมียนมาร์จะต้องผ่านการเจรจาตกลงระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับ
ภาครัฐ โดยภาคเอกชนสามารถยื่นข้อเสนอไปยังภาครัฐได้โดยตรง ทั้งน้ีจากข้อมูลการรายงานของ VDB Loi ที่ปรึกษากฎหมาย
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้แสดงว่า ในปี 2559 รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์มีการจัดซ้ือไฟฟ้า
จากภาคเอกชนถึงอย่างน้อย 5 ราย ดังต่อไปน้ี 

ชื่อโครงการ 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ปริมาณไฟฟ้า 
(MW) 

ที่ตั้งโครงการ ระบบผลิตไฟฟ้า 

Myingyan Sembcorp (Singapore)-80% 
MMID Utilities (Myanmar)-
20% 

225 Mandalay Combined Cycle  
Gas Turbines 

 
Minbu Green Earth Power 

(Thailand) 
300 Magway Solar 

 
Meiktila ACO 300 Mandalay Solar 
Kanbauk Andaman Power & Utility 

(Thailand) 
200 Dawei Combined Cycle  

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

Gas Turbines 
       ที่มา: VDB Loi 
 

นอกจากน้ี ข้อมูลจากรายงานฉบับเดียวกันยังได้ระบุว่าในอดีต คือช่วงระหว่างปี 2554-2556  น้ัน การท า
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างภาคเอกชนกับสหภาพเมียนมาร์ จะต้องมีการร่างรายละเอียดข้อเสนอต่างๆ เพื่อเจรจากับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ EPGE เป็นรายกรณีไป ซ่ึงการเจรจา เพื่อให้ได้ข้อสรุปส าหรับการท าสัญญาดังกล่าวน้ัน ใช้เวลา
ค่อนข้างนานและไม่มีรูปแบบมาตรฐาน โดยภาคเอกชนที่ได้เข้าท าสัญญากับ EPGE ในช่วงดังกล่าว เช่น Toyo Thai Power 
Myanmar Co., Ltd.  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังก๊าซที่เมือง Ahlone ในเขตย่างกุ้ง และ UPP & Zeya & Associates ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าที่เมือง Thaketa ในเขตย่างกุ้ง เป็นต้น   
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ในช่วงกลางปี 2557 World Bank ได้เสนอร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าฉบับหน่ึง เพื่อประกอบการจัดซ้ือไฟฟ้าใน
โครงการ  Myingyan โดยมีข้อเสนอหลายประการที่อาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ส าหรับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนๆ อย่างไรก็ดีภายหลัง
การด าเนินการดังกล่าว รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ก็ยังไม่ได้ประกาศให้ร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่เสนอโดย World Bank เป็น
ร่างสัญญาฉบับมาตรฐาน  

จากการที่ VDB Loi ได้มีโอกาสพิจารณาร่างสัญญาฉบับต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคมปี 2559 น้ัน เห็นว่าร่าง
สัญญาของโครงการในช่วงดังกล่าวมีส่วนที่เหมือนกันในหลายด้าน จึงมีความเป็นไปได้ที่ EPGE จะก าหนดรูปแบบของสัญญา
มาตราฐานขึ้นมาเองในอนาคต อย่างไรก็ดีร่างสัญญาดังกล่าวยังมีข้อแตกต่างที่มีนัยส าคัญอยู่หลายประเด็น ซ่ึงในอนาคต
ประเด็นดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และผู้ให้สินเชื่อแก่โครงการ (Lenders) จะต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่อไป 

 

2.2.2  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
นโยบายด้านการตลาด                                                                                                                              

  กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่มีก าลังซ้ือ
สูงและมีความต้องการบ้านหลังที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ โดยบริษัทฯและ DML มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและ
มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากน้ี DML ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี จ ากัด 
(“J&P”)  เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารงานขาย ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วยบริหาร
จัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ส าหรับ J&P เป็นบริษัทที่มีความรู้ความช านาญในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของทีมขายของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 
  ชื่อสัญญา  : สัญญาว่าจ้างตัวแทนบริหารงานขาย 
  คู่สัญญา  : - DML : ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการ 
    : - J&P: ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนขาย 
  วันที่ลงนาม  : 1 มีนาคม 2561 

  ข้อสัญญาที่ส าคัญ       : - ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้บริหารงานขาย การ   โอน 
                                 กรรมสิทธ์ิและการท าธุรกรรมที่เก่ียวกับการขายอาคารชุดทั้งหมด ภายใต้ชื่อโครงการ 
                                 The Pino Khaoyai โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังน้ี 

    - จัดพนักงานขายประจ าหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง 
  - มีหน้าที่บริหารงานขาย การตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเป็น 
  ประโยชน์ต่อการขาย   

    - วางแผนงานและส่งเสริมพนักงานขายให้ท าการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - เป็นผู้ประสานงานในเรื่องเก่ียวกับการท าสัญญาจองสิทธิและสัญญาจะซ้ือจะขาย  
    พร้อมทั้งด าเนินเรื่องเก่ียวกับการโอนกรรมสิทธิห้องชุด 
    - ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าคอมมิชชั่นจากการขายให้แก่ผู้รับจ้าง โดยคิดเป็นร้อยละจาก 
    ราคาขายระยะเวลาของสัญญา 1 มีนาคม 2561 จนถึง  28 กุมภาพันธ์ 2562 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 
สถานการณ์ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดที่อยู่อสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านความ
ต้องการหรืออุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) เม่ือเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากยอดการ
โอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมี 48,617 ยูนิตขยายตัวเพิ่ม 5 % เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เม่ือคิดเป็นมูลค่า 139,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นถึง 14.6 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการปล่อยเพิ่มขึ้น 13.3 % ส่วนจ านวนซัพพลายที่
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เปิดขายใหม่ในตลาด เม่ือคิดเป็นจ านวนยูนิตมีการปรับเพิ่มขึ้น 28.5 % คิดเป็นมูลค่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 32.6 % ถือเป็น
การเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากชะลอตัวมา 4 ไตรมาสติดกัน (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560) ส่วนไตรมาส 4 ผู้ประกอบการเริ่มวาง
แผนการเปิดตัวมากขึ้นแต่ยังน้อยกว่าไตรมาส 3 และมีการเร่งการโอนเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคุมเข้มสินเชื่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ 
 ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดมีความต้องการ (อุปสงค์) ปรับตัวดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยสะท้อนจากจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.8% และ
มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มขึ้น 9.8% โดยมีการเพิ่มขึ้นมากในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงพื้นที่จังหวัด EEC (ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา) ขณะที่ Supply (อุปทาน) มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย  พิจารณาจากการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่
อาศัยที่ลดลงประมาณ 5.1%  โดยเป็นผลจากที่อาคารชุดมีการลดลงอย่างชัดเจนถึง 67.9 % เน่ืองจากยังมีอุปทานที่อยู่อาศัย
เหลือขายสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก  ขณะที่แนวราบกลับมีการเพิ่มขึ้น 5.6% 
 อย่างไรก็ดีหากมองแนวโน้มภาพรวมตลอดทั้งปี 2561 ทั้งด้านดีมานด์และซัพพลาย ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง
มากกว่าปี 2560 สอดคล้องกันกับทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นผลมาจากการขยายตัวด้านการส่งออกและ
ภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงการน างบประมาณเข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ที่เร่ง
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ขณะที่มาตรการคุมสินเชื่อของแบงก์ชาติ จะส่งผลท าให้มีการ
เร่งการโอนกรรมสิทธ์ิและสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562   

 ภาวการณ์แข่งขัน 

 จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย  ระบุว่าแม้เศรษฐกิจในปี 2561 ฟื้นตัวต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เชื่อม่ันและเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ทิศทางการแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยยังคงเป็นไปอย่างรุนแรง 
นอกจากน้ีการขยายตัวของจ านวนที่อยู่อาศัยคงค้างยังเป็นปัจจัยกดดันให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าหมายการเปิดขายโครงการที่อยู่
อาศัยใหม่อย่างต่อเน่ือง ส าหรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในปี 2561 ยังเป็นการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามพื้นที่
เส้นทางขนส่งมวลชน โดยความคืบหน้าของการขยายเส้นทางโครงการขนส่งมวลชน อย่างส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า เป็นการ
เปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 
 ทั้งน้ีผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาและการขายที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตาม
เซ็กเมนต์ โดยผู้ประกอบการที่มีที่ดินในท าเลศักยภาพ อย่างใจกลางเมืองและศูนย์กลางธุรกิจ สามารถเลือกลงทุนพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมระดับบนในรูปแบบ Mixed-use Project เพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบค่าเช่าพื้นที่เพิ่มเติม แม้ตลาด
คอนโดมิเนียมระดับบนจะเป็นตลาดที่ผู้ ซ้ือที่อยู่อาศัยมีก าลังซ้ือ แต่ขนาดตลาดยังจ ากัด ประกอบกับความต้องการ
คอนโดมิเนียมระดับบนได้ถูกดูดซับไปแล้วส่วนหน่ึง ส่งผลให้การลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมระดับบนในปี 2561 ค วรเป็นไป
อย่างระมัดระวัง 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระบุว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 
สถานการณ์ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดที่อยู่อสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านความ
ต้องการหรืออุปสงค์ (demand) และอุปทาน (supply) เม่ือเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากยอดการ
โอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยมี 48,617 ยูนิตขยายตัวเพิ่ม 5 % เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เม่ือคิดเป็นมูลค่า 139,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นถึง 14.6 % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีการปล่อยเพิ่มขึ้น 13.3 % ส่วนจ านวนซัพพลายที่
เปิดขายใหม่ในตลาด เม่ือคิดเป็นจ านวนยูนิตมีการปรับเพิ่มขึ้น 28.5 % คิดเป็นมูลค่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 32.6 % ถือเป็น
การเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากชะลอตัวมา 4 ไตรมาสติดกัน (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560) ส่วนไตรมาส 4 ผู้ประกอบการเริ่มวาง
แผนการเปิดตัวมากขึ้นแต่ยังน้อยกว่าไตรมาส 3 และมีการเร่งการโอนเพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคุมเข้มสินเชื่อของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ 
 ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 ตลาดมีความต้องการ (อุปสงค์) ปรับตัวดีขึ้นเม่ือ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยสะท้อนจากจ านวนหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.8% และ
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มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิที่เพิ่มขึ้น 9.8% โดยมีการเพิ่มขึ้นมากในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมถึงพื้นที่จังหวัด EEC (ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา) ขณะที่ Supply (อุปทาน) มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย  พิจารณาจากการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่
อาศัยที่ลดลงประมาณ 5.1%  โดยเป็นผลจากที่อาคารชุดมีการลดลงอย่างชัดเจนถึง 67.9 % เน่ืองจากยังมีอุปทานที่อยู่อาศัย
เหลือขายสะสมอยู่เป็นจ านวนมาก  ขณะที่แนวราบกลับมีการเพิ่มขึ้น 5.6% 
 อย่างไรก็ดีหากมองแนวโน้มภาพรวมตลอดทั้งปี 2561 ทั้งด้านดีมานด์และซัพพลาย ยังคงขยายตัวต่อเน่ือง
มากกว่าปี 2560 สอดคล้องกันกับทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ ที่เป็นผลมาจากการขยายตัวด้านการส่งออกและ
ภาคการท่องเที่ยว รวมไปถึงการน างบประมาณเข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐ ที่เร่ง
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รวมถึงรถไฟความเร็วสูง ขณะที่มาตรการคุมสินเชื่อของแบงก์ชาติ จะส่งผลท าให้มีการ
เร่งการโอนกรรมสิทธ์ิและสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบังคับก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2562   
   

 2.2.3  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร ซ่ึงความต้องการประสานงาน
กับพนักงานจ านวนมาก โดยต้องการให้ข้อมูลที่สื่อสารน้ันมีความปลอดภัย สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ ในด้านการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภัณฑ์หรือบริการน้ัน IFP มีทีมงานฝ่าย (การตลาด) ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านการตลาดและการขาย โดยทีมงาน
ฝ่าย (การตลาด) จะต้องศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า ลักษณะการใช้งานจริง ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ เพื่อน ามาออกแบบ
ลักษณะของบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด 

  ช่องทางการท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

  หน่วยงานราชการ โดยจัดประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบระบบใช้งานและหน่วยงานเอกชน  โดยจัด
ประชาสัมพันธ์ ออกงานกิจกรรม วางสินค้า Mozer Phone ร่วมกับ Partner ต่างๆ ได้แก่ 
  - AIS ซ่ึงเป็น Operator รายใหญ่ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับ IFP ออกผลิตภัณฑ์ AIS Live & 
Talk Power by Mozer และท าการประชาสัมพันธ์ด าเนินการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ และฐานลูกค้าของ AIS 
เอง ซ่ึงผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่า Mozer เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  - CAT telecom ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของประเทศไทยที่มีสถานะเป็นหน่วยงานภาครัฐและมีช่องทางใน
การขาย Solution ของผลิตภัณฑ์ Mozer ของ IFP และมีช่องทางการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมถึงการเสริม
ผลิตภัณฑ์ของ CAT เอง เช่นระบบ TRUNK และ SIM 3G MY 
  - Oracle ซ่ึงเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดย IFP ได้เป็น Oracle Partner Network Company ID 4-
441206151022 และที่ผ่านมา Oracle ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ Mozer ของ INF ร่วมกับฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ของ Oracle เอง
ให้แก่ลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าของ Oracle ในกลุ่มประเทศ AEC และจะขยายไปในประเทศอ่ืนๆ ต่อไป 

  แผนการส่ือสารทางการตลาด 

1. Awareness มีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา การออกบูธกิจกรรมและร่วมมือกับ Partner เช่น AIS, 
CAT Telecom ในส่วนของการน าเสนอการรับรู้ผลิตภัณฑ์ 

  2. Interest มีการจัดทีมประชาสัมพันธ์ในการน าเสนอสินค้าและเพิ่มจุดวางจ าหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจ าหน่าย
ที่มีจุดขายหรือมีช่องทางการขายที่กระจายทั่วประเทศ 

   3. Evaluation มีการจัดทีมประชาสัมพันธ์ไปพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทโรงแรม เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ ์
 4. Trial ให้ลูกค้าสามารถทดลองการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

5. Adoption มีการส ารวจความคิดเห็นของตลาด สรุปผลประจ าเดือน เพื่อท าการปรับปรุงบริการตลอดจน
วางแผนการตลาดระยะสั้นและระยะยาว 
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 ภาวะอุตสาหกรรม 

 นโยบายประเทศไทย 4.0 กระตุ้นให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี 2560 มีความ
คึกคักและส่งผลต่อเน่ืองมาถึงปี 2561 ท าให้ภาพรวมอุตสาหกรรมมีความน่าสนใจ โดยมีไฮไลต์คือ เทคโนโลยี “แมชีน เลิร์
นนิง”  และ "บล็อกเชน"   โดยในภาพรวม 10 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าจับตามองส าหรับองค์กรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยใน
ปี 2561 ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อธุรกิจและชีวิตส่วนตัวอย่างมาก ซ่ึง 3 อันดับแรก ได้แก่ ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(เอไอ), แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ อัจฉริยะ และเครื่องใช้อัจฉริยะ ( Intelligent Things) ขณะที่เทคโนโลยีเด่นอันดับ 4 คือ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ทวิน (Digital Twin) ที่จะเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินจริงขององค์กรให้กลายเป็นทรัพย์สินเสมือนจริงในโลกดิจิทัล 
เพื่อให้องค์กรสามารถน าเอไอมาใช้วิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ อันดับ 5 เทคโนโลยีคลาวด์ขั้นสูง (Edge 
Computing) ที่ท าให้คลาวด์มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันดับ 6 เทคโนโลยีรับค าสั่งด้วยการสนทนา (Conversational 
Platforms) ซ่ึงท าให้ระบบสามารถรับค าถามหรือค าสั่งจากภาษามนุษย์ เช่น รับค าสั่งด้วยเสียง หรือการพิมพ์ในรูปแบบแชท 
แล้วแปลงเป็นชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อท างานโดยอัตโนมัติ ซ่ึงหน่ึงในรูปแบบที่ คนไทยรู้จักกันดีก็คือแชทบอท (Chatbot)  
อันดับ 7 กลุ่มเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive Experience)  ทั้งเวอร์ชวล เรียลริตี้ (วีอาร์), อ็อกเมนเต็ด เรียลริตี้ (เออาร์) 
และ มิกซ์ เรียกริตี้ (เอ็มอาร์) ที่จะกลายมาเป็นช่องทางการแสดงผลข้อมูลและเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้คนรับรู้สิ่งต่างๆ ในโลก 
อันดับ 8 คือ บล็อกเชน อันดับ 9 “Event Driven” ที่จะท าให้ธุรกิจสามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ได้เร็วขึ้น เพราะการตรวจ
พบสิ่งผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่รวดเร็วกว่าเดิมด้วยเอไอ และอันดับ 10 ระบบ “Continuous Adaptive Risk and Trust” 
ซ่ึงรวมความปลอดภัยเข้ากับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขององค์กร 

 ภาวะการแข่งขัน 

 โดยทั่วไป ธุรกิจซอฟต์แวร์มีการแข่งขันกันในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลาย ทั้งน้ีธุรกิจองค์กร ที่ต้องโฟกัสในการด าเนินธุรกิจให้มีผลก าไรและเติบโต ต้องปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
กับการด าเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันไม่มีสูตรส าเร็จแน่นอนว่าองค์กรควรปรับตัวอย่างไร แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือทุกองค์กรต้องเริ่ม
ปรับตัวและมองหาพาร์ทเนอร์มาร่วมสร้างโอกาส 
 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 2.3.1  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจพลังงาน 

  ในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยน้ัน ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3 
โครงการรวม 7.95 เมกกะวัตต์ ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

ชื่อโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด จังหวัดสงขลา 

ชื่อสัญญา สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซ้ือไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 
 -  



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561                                                                                                                           หน้า 31 

ชื่อสัญญา - สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษ ท/บริษัทย่อย - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
คู่สัญญา - สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด จังหวัดสงขลา 
วันที่ลงนาม - 21 กันยายน 2560 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ - สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้

บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 26 ธันวาคม 2586 

 

ชื่อโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตร
วิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชื่อสัญญา สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด  
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซ้ือไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 
 -  

ชื่อสัญญา - สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษ ท/บริษัทย่อย - บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
คู่สัญญา - สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ลงนาม - 12 กันยายน 2560 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ - สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ใน

ที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 20 ธันวาคม 2586 
 -  
ชื่อโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการ

และสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรกะทูน 
จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อสัญญา สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561 
บริษัท/บริษัทย่อย บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด  
คู่สัญญา - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วันที่ลงนาม 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ ▪ คู่สัญญาจะรับซ้ือไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 24 ธันวาคม 2586 
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 -  

ชื่อสัญญา - สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษ ท/บริษัทย่อย - บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
คู่สัญญา - สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันที่ลงนาม - 28 กันยายน 2560 
ข้อสัญญาที่ส าคัญ - สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์

ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี 
การส้ินสุดของสัญญา - 24 ธันวาคม 2586 

โดยทั้ง 3 โครงการน้ี บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูง  สามารถเดินเครื่องผลิตและขายไฟฟ้า
ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมาย ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินโครงการโดยสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในที่ดินที่
สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของ หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครอง โดยมีสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นตั้ง
โครงการมากกว่าอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 1ปี อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฎิบัติตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  กระทรวงพลังงาน ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการท าผิดกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  

 2.3.2  การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

 ในการคัดเลือกท าเลที่ดินส าหรับพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อก าหนดลักษณะ ประเภทของแต่ละโครงการและท าการส ารวจศึกษาท าเล
ที่ตั้งที่เหมาะสม อาทิเช่น ท าเลแนวรถไฟฟ้า เขตผังเมือง เส้นทางคมนาคมหลักที่เดินทางสะดวกสบายและข้อบังคับทางด้าน
กฎหมายต่างๆ  นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการท างานร่วมกันกับฝ่ายอ่ืนๆ เช่น ส านักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่าย
พัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
ท าการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่อาศัย รายละเอียดของคู่แข่งในท าเลที่ตั้ง ที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดมา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและศักยภาพในการขาย ความต้องการและก าลังซ้ือของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย  
 ส่วนฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างจากผังโครงการที่ก าหนด นอกจากน้ีฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ าเป็นต้องประมาณการยอดขาย โดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่าย
ขายและฝ่ายการตลาดหรือการส ารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการคาดการณ์และก าหนดราคาขายให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซ้ือที่ดิน โดยบริษัทจะซ้ือที่ดินเอง หรือซ้ือผ่านนายหน้า ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทโดยค านึงถึงต้นทุนค่าที่ดิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักของต้นทุนโครงการและจะเปรียบเทียบ
ราคาซ้ือ-ขายที่ดินกับราคาประเมิน ราคาตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปได้
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ของโครงการ ท าเลที่ตั้งและการจัดซ้ือที่ดินอย่างเข้มงวด จึงม่ันใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตั้งว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท  

 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

 บริษัทมีขั้นตอนในการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและรัดกุม เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้วัสดุ
ก่อสร้างที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงตามที่ก าหนดไว้  นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างอย่าง
รัดกุม โดยก าหนดราคาส่งมอบล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่ส าคัญอย่างใกล้ชิด 

 การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 ลูกค้าที่ซ้ือที่ดินที่พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ส าหรับในกรณี
ของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมน้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหา
และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นส าคัญ  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 เทคโนโลยีในการก่อสร้าง 

 บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบที่ทันสมัยได้มาตรฐาน   มีจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระท าจากลมพายุหรือแผ่นดินไหว การ
ควบคุมคุณภาพที่สม่ าเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคุมต้นทุนที่
เหมาะสม เป็นต้น เพื่อใช้ในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  การพัฒนาที่ดิน เพื่อขายของกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย ได้มีการออกแบบให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางที่ดีและได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งได้ออกแบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 2.3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการของ IFP จัดซ้ือจากบริษัท อีออฟฟิศ ออนไลน์ จ ากัด ในปี 2558 คิดเป็น
จ านวนเงิน 150.00 ล้านบาท โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวน ามาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับตามความต้องการและความ
เหมาะสมกับลูกค้า โดยทีมงานของ IFP ซ่ึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  ส าหรับเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการ
ให้บริการน้ัน อาจจ าหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสามารถสั่งซ้ือจากผู้
จัดจ าหน่ายในต่างประเทศให้กับลูกค้าเป็นรายๆ ไป โดยในปัจจุบัน ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องลูกข่ายที่ใช้ในการให้บริการน้ัน 
มีอยู่หลายราย ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
  นอกจากน้ี ในการพัฒนาตลอดจนจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ฝ่ายบริหารของ IFP จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหรือจัดหาเทคโลโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาทิ แนวโน้ม
ของตลาดซอฟต์แวร์ อุปสงค์และอุปทาน คู่แข่ง ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาและน ามาใช้ได้จริง 
ข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน และปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
โดยเม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการน าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ในการพิจารณาอนุมัติในการเข้า
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ลงทุน หรือในกรณีที่เกินอ านาจอนุมัติ จะต้องน าเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัท  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนด้วย 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

  ธุรกิจพลังงาน 

   - ไม่มี - 

   ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

   - ไม่มี - 
 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

 บริษัทตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  ส่วนปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ที่อาจมีผลต่อ
การด าเนินธุรกิจและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้ ดังน้ี 

1.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 

1.1  โครงการ MUPA1 ขนาดก าลังการผลิต  200 เมกะวัตต์ มีความเสี่ยงที่ส าคัญจากปัจจัยภายนอก เน่ืองจาก

รัฐบาลพม่าต้องท าการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์  (kV) เข้ามายังที่ตั้งของโครงการ ซ่ึงรัฐบาลพม่ามีก าหนดจะ

ได้เงินกู้จาก ADB ปลายปี 2560 (ล่าช้าจากก าหนดการเดิม 2 ปี) ขณะที่การเมืองของพม่ามีความไม่แน่นอนและอาจจะล่าช้า

ต่อไปได้ ในส่วนของบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านของโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สังคม (Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)) , คัดเลือกผู้รับงานวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง (EPC -

Engineering Procurement Construction), การคัดเลือกและสรรหาที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor), ที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย (Legal Advisor) และผู้เชี่ยวชาญด้าน Technical ทุกๆ ด้าน เป็นต้น เพื่อให้พร้อมต่อการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าใน

เวลาที่สอดคล้องกับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า 

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่าตลอดจนการปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการศึกษาและหาข้อมูลเก่ียวกับ

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การประกอบธุรกิจพลังงานของพม่าอยู่เสมอ เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึง

จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ท าให้ความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารด้านการเงิน  

  2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

  2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ดังน้ันการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาน้ัน 
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ในบางครั้งมีการก าหนดนโยบายที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ศึกษาและหาข้อมูลเก่ียวกับ

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศอยู่เสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

  2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน เพราะในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์น้ัน 

จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางช่วงเวลาจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานอาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากน้ีการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว  

  2.3  ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆ น้ัน 

ในบางช่วงเวลา ราคาวัสดุบางประเภทมีความผันผวนด้านราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดและการเพิ่มขึ้นของราคา

วัสดุก่อสร้างดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทฯ ไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังน้ันจึง

คลายความกังวลจากความเสี่ยงดังกล่าว 

  2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก าลังซ้ือและการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค แต่เน่ืองจาก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงได้รับผลกระทบในทางลบจากการชะลอตัวของ

สภาพเศรษฐกิจไม่มากนัก 

  2.5  ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่

รุนแรง เน่ืองจากมีสต๊อกคงค้างและโครงการเปิดใหม่เป็นจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม

เปลี่ยนไปกลุ่มลูกค้าเป็นระดับกลาง-บน ที่มีราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เพราะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีก าลังซ้ือและส่วนใหญ่เป็นเป็น

โครงการที่ตั้งอยู่ในกลางเมือง ซ่ึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและแน่นอน ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางจนถึงมีรายได้สูง ประกอบกับท าเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ จ.

นครราชสีมา ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศ ที่ถูกเปรียบเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ติดชาร์ตเป็นแหล่งที่มีโอโซนในอากาศมากเป็น

อันดับ 7 ของโลก  ดังน้ันจึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคามากนัก 

  2.6  ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน ในการด าเนินงานด้านธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์น้ัน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและอาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่

ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ, การพัฒนาโครงการ, การก่อสร้าง, และการด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังน้ันบริษัทฯ จึง

ให้ความส าคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว ด้วยการมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝัง

จริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ ที่บริษัทฯ เข้าไป

ด าเนินงาน ในส่วนของสิ่งแวดล้อมน้ันบริษัทฯ ยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่นและมาตรการลด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในรายงาน Environment Impact Assessment (EIA) (หากมี) ซ่ึงรวมถึงการเข้าพบปะชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ซ่ึงนอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อบริษัทฯ อีกด้วย 
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  2.7 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ส่วนใหญ่ ซ้ืออสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเชื่อ หากธนาคารพาณิชย์ ไม่มีนโยบายในการขยายการปล่อยสินเชื่อในด้าน

อสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าและมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยตรง  นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ อาจส่ งผล

กระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว 

โดยการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน , ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ 

รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่ มีศักยภาพอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถลงทุนและด าเนินงาน

โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันยังเชื่อม่ันว่า 

นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทจะสามารถท าให้ยอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  

  3.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  3.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและการขาดแคลนบุคคลากร  เน่ืองจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท 

ย่อยของบริษัทน้ัน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์สูง ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

จ านวนไม่มากนักในตลาดแรงงาน ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึงดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่ อรักษา

บุคลากรดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต รวมถึงฝึกฝนและอบรมบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

  3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทย่อยของบริษัท เน้นการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า (Mobile Solutions) โดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นบางส่วน

ต้องอาศัยเทคโนโลยี ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ทั้งน้ี บริษัทย่อยของบริษัทมีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถเตรียมการให้พร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

 3.3  ความเสี่ยงจากการสร้างความยอมรับผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค เน่ืองจากธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ 
ย่อยของบริษท เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ค่อนข้างใหม่ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์และบริการอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วในตลาด ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงอาจที่จะยังไม่รู้จักหรือยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการดีพอ   ดังน้ันเพื่อลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นบริษัทย่อย บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
จ านวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่นจากัด (“เอ็มโซลูชั่น”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (7UP) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท เน่ืองจากธุรกิจ
ของอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง และมีโอกาสในการฟื้นตัวที่ค่อนข้างต่ า การจ าหน่ายไป จะช่วยลด
ภาระจากการรับรู้ผลประกอบการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบริหารให้แก่บริษัทฯ และลดภาระในการที่บริษัท 
ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อินฟอร์เมติกซ์อีกด้วย 

 4. ความเส่ียงจากการด าเนินงานด้านอื่นๆ  

  4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนช าระแล้วทั้งหมดโดย ณ วันที่ 

20 มีนาคม  2562 นายอุปกิต ปาจรียางกูร ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 1,734,228,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  26.00 ของจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังน้ัน การพิจารณาในเรื่องใดๆ ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดต้องให้ได้รับเสียง 

3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของนายอุปกิต ปาจรียางกูร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ออกเสียงไม่เห็นชอบในเรื่องน้ันๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซ่ึงผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ ใน

การออกเสียงลงคะแนน 

 4.2 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการ

บริหารงานและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้จนกระทั่งบริษัทจะเริ่มมีก าไรสะสม 
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โดยคาดว่าการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในปัจจุบัน จะส่งผลให้บริษัทเริ่มมีก าไรสุทธิ จนสามารถลดการขาดทุนสะสมได้โดยเร็ว ซ่ึง

จะสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชี-สุทธิ 

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

1.โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ 
ที่ดิน จ านวน 4 โฉนด ที่ตั้งติดซอย
สาธารณประโยชน์ แยกจากซอย
เทศบาล 3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) 
ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
   - ที่ดิน  เน้ือที่ 114-2-13 ไร่ หรือ 
45,813 ตารางวา 
   - ต้นทุนการพัฒนา 

บริษัทเป็นเจ้าของ  
 
 
 
 

107.48 
25.60 

ราคาประ เ มิน ใน
เดือน ตุลาคม2561 
(ประเมินเพียงเน้ือที่ 
112-0-73 ไร่ หรือ 
44,853 ตารางวา) : 
152.50 ล้านบาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

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

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด 
(บริษัทย่อย) เป็น
เจ้าของ 
 
 

 

ราคาประเมินเดือน
พฤศจิกายน 2561 : 
90.00 ล้านบาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

 

   - ที่ดิน จ านวน 1 โฉนด เน้ือที่ 1-3-
57.0 ไร่ หรือ757.0 ตารางวา 

3.04 

   - ต้นทุนการพัฒนา (ต้นทุนค่าก่อสร้าง
อาค าร และ ร ะบบ สา ธ าร ณู ป โ ภ ค
โครงการ) คงเหลือจากการรับรู้ต้นทุน
ขายอาคารชุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 

61.01 
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชี-สุทธิ 

งบการเงินรวม  
(ล้านบาท) 

ราคาประเมินโดยผู้
ประเมิน 

ภาระผูกพัน 

3.โครงการพัฒนาที่ดิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 
ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) ที่ตั้งติดถนนสายบ้านต้นแซะ-
บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ต าบล โคกกลอย 
อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา เน่ือที่รวม 
18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) 

บริษัทเป็นเจ้าของ 328.57 (สุท ธิ
จากค่าเผื่อการ
ปรับปรุง มูลค่า
ที่ ดิ น  จ า น ว น 
4.01 ล้านบาท) 

ราคาประเมินเดือน
พฤศจิกายน 2561: 
363.47 ล้านบาท 

ไม่มีภาระ 
ผูกพัน 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบการเงิน 

ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี-
สุทธิ  

งบการเงินรวม
(ล้านบาท) 

ราคา
ประเมิน
โดยผู้

ประเมิน 

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท) 

อาคารและอุปกรณ์ – งานระห ว่าง
ก่อสร้างและโรงไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์  
ตั้งอยู่รัฐทนินทยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาเพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือ
ข าย ไฟฟ้ า ข นา ด  6-20 เ มกะ วั ต ต์  
ร ะ ย ะ เ วล า  2 ปี  นั บ จาก วัน ที่ เ ริ่ ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (17 มิถุนายน 
2558) และ 200 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการท า PPA 

งานระหว่างก่อสร้างและโรงไฟฟ้า 
20 เมกะวัตต์ รับรู้ภายใต้บริษัท 
อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ 
จ ากัด และบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ 
จ ากัด(บริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ที่
สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทย่อย ซ่ึงสถานที่ส าหรับ
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท
ย่อยน้ี เป็นของรัฐบาลสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

1 69.47 ( สุ ท ธิ
จากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า จ านวน 
3.78 ล้านบาท)  

- ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 5 เมกะ
วัตต์ ตั้งอยู่อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัด
สงขลา เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 
ปี นับจากวันที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
(12 กุมภาพันธ์ 2562) 

รับรู้ภายใต้บริษัท เป็นสินทรัพย์ที่
สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัท  

176.89 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.75 เม
กะวัตต์ ตั้งอยู่อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือ
ขาย ไฟฟ้ าขนาด  1 .75  เมกะ วัต ต์  
ระยะ เวลา 25  ปี  นับจาก วันที่ เ ริ่ ม

รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซ
ลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย
ของบริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ที่
สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทย่อย 

57.67 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561                                                                                                                           หน้า 39 

เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (21 ธันวาคม 
2561) 
อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.20 เม
กะวัตต์ ตั้งอยู่อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อผลิตไฟฟ้าตาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะ
วัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (25 ธันวาคม 
2561) 

รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซ
ลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย
ของบริษัทย่อย) เป็นสินทรัพย์ที่
สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทย่อย 

39.57 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

ปัจจุบันกลุ่มกิจการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 1.20 เมกะวัตต์ ส่วนการด าเนินงาน
โรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ได้หมดสัญญาลง และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่ได้รับจากการไฟฟ้าแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอยู่ในระหว่างด าเนินการ  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการเริ่มด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ และ
พิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้
ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ต่อไป จากการที่อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซ่ึงได้แก่ โรงไฟฟ้า
และท่อส่งแก๊ส สามารถใช้ได้กับโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ผู้บริหารจึงพิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับ
โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธุรกิจพลังงาน 

- สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซ้ือบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 44.35 

ล้านบาท 

- สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด  มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 61.00 ล้านบาท 

จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวต นด้วยมูลค่าต้นทุน และตัด
จ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

  
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจ
โรงไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุน และร่วมทุนในระยะยาว โดยคณะกรรมการของบริษัทจะ
ร่วมกันพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสม และประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือ
หุ้นเป็นส าคัญ และปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 31 
ธันวาคม 2561 ข้อ 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมน้ัน โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น จะส่ง
กรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด หากการด าเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน 
  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทและบริษัทย่อย เป็น

คู่ความหรือคู่กรณี ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดค่าเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบด้าน

ลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างมีนัยส าคัญ และไม่มีคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป  
 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000120 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และพลังงาน 
ทุนจดทะเบียน / ทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว 

: 3,335,000,087.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,670,000,175 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ 
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.unitedpowerofasia.com 
โทรศัพท์ : 02-677-7151-4 
โทรสาร : 02-677-7155 
บุคคลอ้างอิง   
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 93 ชั้น 14 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
เว็บไซต์ : http://www.tsd.co.th 
โทรศัพท์ : 02-009-9000 
โทรสาร : 02-009-9992 
ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอปิเอเอส จ ากัด 
  เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15  
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-344-1000 
โทรสาร : 02-286-5050 

 
6.2  ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
 -ไม่มี- 

http://www.unitedpowerofasia.com/
http://www.unitedpowerofasia.com/
http://www.tsd.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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ส่วนที่  2 

การจัดการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,335,000,087.50 บาท เรียกช าระแล้ว 3,335,000,087.5 
บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท   

2)  หุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 
 - ไม่มี – 
 

7.2  ผู้ถือหุ้น 

1)  ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาขน) 

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 
2562 มีดังน้ี 

รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุน้) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. นายอุปกิต   ปาจรียางกูร 1,734,228,100  26.000 

2. EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH 560,000,000 8.396 

3. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง     412,623,300 6.186 

4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 260,000,000    3.898 

5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 257,400,000 3.859 

6. นายเชาวลิต เมธยะประภาส 250,000,000 3.748 

7. นายสมศักดิ์ รังสิวัฒนศักดิ์ 199,699,600 2.994 

8. น.ส. แคทรียา บีเวอร์ 153,799,700 2.306 

9. นายอภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 123,000,000 1.844 

10. นายวิเชียร เอ้ือสงวนกุล 100,000,000 1.499 

     รวมล าดับ 1-10 4,050,750,700 61.730 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 2,619,249,475 39.270 

ยอดรวม 6,670,000,175 100.00 
 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี – 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1)  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฎหมาย ทั้ งน้ี
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

2)  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปในทางทิศเดียวกับบริษัท กล่าวคือ 

 

8.  โครงสรา้งการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 
1)  คณะกรรมการของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  ประธานกรรมการ 12 10 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  กรรมการอิสระ 12 11 
นายชุมพร  พลรักษ์ * กรรมการอิสระ 7 5 
นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต * กรรมการอิสระ 7 5 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร * กรรมการอิสระ 4 4 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช * กรรมการอิสระ 4 4 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 12 12 
ดร. สมพรต สาระโกเศศ * กรรมการ 8 8 
ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ *  กรรมการ 8 6 

หมายเหตุ : 

* - นายชุมพร พลรักษ์ ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 

* - นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต  ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
* - นายรัฐศรัณย์ มูลสาร   เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - ดร. สมพรต สาระโกเศศ  ลาออกจากด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  ลาออกจากด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 

 นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  และนายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการสองคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัท 

 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายชุมพร พลรักษ์ * ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 3 
นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต * กรรมการตรวจสอบ 4 3 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร ** ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 1 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แมค็คอช *  กรรมการตรวจสอบ 1 1 
หมายเหตุ :  ** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน 

 * นายชุมพร พลรักษ์  ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
 * นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  

     เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
    * นายรัฐศรัณย์ มูลสาร      เข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 

      * นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช   เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
  

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท  ประกอบด้วย 1 ท่าน  ดังรายนาม
ต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม 
คณะกรรมการ 

การเข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการ 

นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต * ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

1 1 

นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  กรรมการ 1 1 
ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ * กรรมการ 1 1 

 หมายเหตุ :  * นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต ออกจากการด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
      ค่าตอบแทน เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
  * นายเทวรักษ์ โรจน์พฤกษ์ ออกจากการด ารงต าแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
      เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
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8.2  ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมพรต สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 

3. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

4. นายวิชญ์ สุวรรณศรี  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 

5. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

6. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ วันที่18 
กุมภาพันธ์ 2557  โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบรษัิท 

1.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  เก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ   
2.  ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
3.  ก ากับดูแลให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4.  ดแูลรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกรายงานการประชุม 
5.  ดูแลรับผิดชอบในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและบันทึกรายงานการประชุม 
6.  ดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารส าคัญดังต่อไปน้ีไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อย 10 ปี 
     6.1.  ทะเบียนกรรมการ 
     6.2.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
     6.3.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น  
7.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บรหิาร 
8.  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในสว่นที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของส านักงาน  
     คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเบี้ยประชุมประจ าปี 2561 มีดังน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
นายอุปกิต  ปาจรียางกูร  
  - ประธานกรรมการ 

190,000 - - 

นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการสรรหาและพิจารณา  
    ค่าตอบแทน   

185,000 60,000 15,000 

นายชุมพร  พลรักษ์  
  - กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

75,000 60,000 - 

นายสุพัฒนกิจ  นาคเสวต 
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  - ประธานกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน 

75,000 45,000 20,000 

  



                                                                                                                          บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2561                                                                                                        หน้า 47 
 

รายชื่อกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง 
 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
นายสมพรต  สาระโกเศศ  
  - กรรมการ 

120,000 - - 

นายกวิน  เฉลิมโรจน์   
  - กรรมการ 

180,000 - - 

นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์     
  - กรรมการ 
  - กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน 

90,000 - 15,000 

นาย รัฐศรัณย์ มูลสาร 
  - กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60,000 20,000 - 

นาย จอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 

60,000 15,000 - 

หมายเหตุ : 
* - นายชุมพร พลรักษ์ ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
* - นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต  ครบวาระออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2561 
* - นายรัฐศรัณย์ มูลสาร   เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
     เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - ดร. สมพรต สาระโกเศศ  ลาออกจากด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
* - ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  ลาออกจากด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2561 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร   ในปี 2561  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย  เงินเดือน  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพและอ่ืนๆ ให้กับผูบ้รหิารจ านวน  6  ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,130,121.31  บาท 

 

2.  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี) 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

  - ไม่มี – 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

-   เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท า
หน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดงักล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน 
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8.5 บุคลากร   

8.5.1.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   พนักงานบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 11  คน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายบัญชีและ
การเงิน  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  และฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  พนักงานจะได้รับผลตอบแทนในรูป
ของเงินเดือนตามอัตราของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และบริษัทฯ จัดให้มีเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งน้ีพนักงานมีสิทธิในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบในกรณีที่
พนักงานถึงแก่กรรม  ปลดเกษียณ  ไม่สามารถท างานได้   ลาออกหลังจากที่พนักงานได้ท างานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 1  ปี 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้สมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนพนักงาน ซ่ึงพนักงานจะรับผลประโยชน์ในกรณี ตาย หรือบาดเจ็บจากการ
ท างาน หรือทุพพลภาพจากส านักงานกองทุนเงินทดแทน  

ค่าตอบแทนพนักงานโดยไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
อ่ืนๆ ในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  รวมเป็นเงิน 8,327,670.52  บาท 

8.5.2.  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

    - ไม่มี - 

8.5.3.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 

8.5.4.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายอย่างต่อเน่ืองที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้  ความช านาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท โดยแบ่งการพัฒนา
ในระดับต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภาวะความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ในการ
เป็นผู้น าขององค์กร 

2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาด้านการจัดการบริหารเบื้องต้น ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 
การสร้างทีมงานและการสร้างความร่วมมือในการท างาน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง 

3. ระดับพนักงาน บรษัิทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและการมีทัศนคติที่ดีต่อฝ่ายบริหารและบริษัท 

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 

9.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
และยังท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภาย นอก โดย
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังน้ี  
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และ

เจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิใน
การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่อง
ส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดงัน้ี 

  1)  บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด โดย
ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากน้ี บริษัทจะน าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ
บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
  2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อม
กับหนังสือนัดประชุม 
  3)  ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ ซ่ึงสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ ซ่ึงแสดงสถานที่
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 
ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 4)  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
 5)  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือตั้งค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม  
 6)  บริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผล
การลงคะแนน 
 7)  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระท าหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 8)  ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่ างถูกต้องและ
ครบถ้วนในสาระส าคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคัญไว้ในรายงานการ
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว้และใช้
อ้างอิง นอกจากน้ี บริษัทจะน าผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา 
 9)  บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งน้ี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตรงเวลา และป้องกันปัญหาเรื่องเช็คช ารุด สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้น
ล่าช้า 

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทได้ก าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผูบ้ริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1)  บริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เก่ียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่ก าหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย [28] วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะ
จัดท าและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน 

2)  บริษัทจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทจะเพิ่มวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่ 

3)  ในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่ม
การประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ 
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มี
ความส าคัญซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน 
5)  บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน

วาระที่เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการประชุมในวาระน้ัน ๆ  

6)  บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวหรือน าข้อมูลน้ันไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรพัย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจ า
และเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)  

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงาน
ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น  โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังน้ัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี  

 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ โดยมุ่งม่ันที่จะสร้างผลการด าเนินงานที่ดีและการ
เจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งด าเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

พนักงาน : บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากน้ี 
บริษัทยังให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน  และพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้
ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 
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คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วย
ความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังได้จัดท า
รูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา โดยบริษัทซ้ือสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
อย่างเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทยังให้บริการหลังการขาย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสินค้าและ
บริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้ีเป็นส าคัญ รวมทั้ง การช าระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย
และการดแูลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

สังคม
และ
ส่วนรวม 

: บริษัทใส่ใจและให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง
สิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ 

 

นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งน้ี ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และ
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 
 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1)  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอ่ืนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ าวตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

2)  บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือ
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐ
ที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่
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อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญ
ประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น  

3)  บริษัทให้ความส าคัญต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี นอกจากน้ี 
คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

4)  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จ านวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการท าหน้าที่ 
รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของ
บริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย 

5)  บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ  
6)  บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 
 

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์
ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจ านวน  2 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 3 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มี
คุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งคณะอันจะท าให้เกิดการถ่วงดุลใน
การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 
ปี ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการ
บริษัทจะเห็นว่าบุคคลน้ันสมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  นอกจากน้ี 
กรรมการและผู้บรหิารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค าสั่งใด ๆ รวมทั้ง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



                                                                                                                          บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2561                                                                                                        หน้า 53 
 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
และน่าเชื่อถือ 

ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่ในการก าหนดนโยบายภาพรวม และการก ากับดูแลจากการบริหารงานประจ า โดยกรรมการอิสระจะได้รับการเลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ ในการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน าในเรื่อง
ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการ
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

 

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย

และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์
ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งน้ี โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี การจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจ าทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี  

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า 
(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้ี 
(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ทั้งน้ี บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 3.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีเหตุผล

และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยง
กับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสว่นได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา 
รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 

บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
 4.  การควบคุมภายใน 

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการก ากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ 
 5.  การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม 

6. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุม

รว่มกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  

 3)  การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

โดยมีการก าหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า บริษัทจะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และ
จะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ 
โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็น
และน าเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

4)  ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าเบี้ยประชุม ซ่ึงจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะ

ค านึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่
เป็นเงินเดือนและโบนัสประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย
เฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

5)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องใน

ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอกก็ได้ 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการท างานมากขึ้นและให้สามารถท างานแทนกันได้ 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ได้กับบริษัท โดย
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจและมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น
รายไตรมาส  อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม ทั้งน้ีประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยทั้งหมด 4 ชุด ดังน้ี 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการ

บริษัทมีอ านาจหน้าที่ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปน้ี 

1) ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท 
2) อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีของบริษัท 
3) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้ เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนดไว้อย่ างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และติดตามให้มี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

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

6) พิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้
ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเปิดเผยข้อมูลให้
ถูกต้อง 

7) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

8) ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการย่อยชุด
อ่ืนใด พร้อมทั้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

10)  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
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11) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และให้
กรรมการที่ตั้งใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพันบรษัิท 
13) รบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ  

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
- น าเสนอขออนุมัติงบการเงินประจ าปี 
- น าเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล 
- น าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
- น าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
- และอ่ืนๆ 

14) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัตติามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
15) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 
16) ปฏิบัติการอ่ืนใด ที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 

17) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559  ได้มีการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นว่าจ าเป็น
และเป็นเรื่องส าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้ 

2) สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อให้ ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น   
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
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(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ

บัตร 
(ซ) รายการอ่ืนที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่
ส าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้ งน้ีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงบริษัทท าการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติ 
ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ส านักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

7) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการตรวจสอบและสอบทานผู้ที่เก่ียวข้องได้ตามขอบเขตของอ านาจ
หน้าที่รวมถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการว่าจ้างหรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่
ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

8) คณะกรรมการตรวจสอบจะรักษาไว้ซ่ึงความลับในเชิงธุรกิจที่ชอบธรรม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบเสียหายต่อ
บริษัท 

9) สอบทานและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นปกติตามที่ เห็นสมควรเพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

1) ต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ  
กรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น      
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ     
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัท     
ย่อย 
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(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน  

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหน้ีสิน   รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี
ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน   

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือ 
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
(ญ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับ
เดียวกัน 
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ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง(ฌ) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

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

3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
4) มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  

9.2.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจรณาค่าตอบแทน 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 22 มกราคม 2559 ได้มีการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

ด้านการสรรหา 

1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
2)   ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาและคัด เลือก ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 

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

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

5)   ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
6)   จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ผู้มีอ านาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ 

7)   ก าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

8)   จัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็นประจ าทุกปี และ
รายงานผลการประเมินต่อต่อคณะกรรมการบริษัท 

9)   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยตนเอง เป็น
ประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี 

2)   เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ 

3)   เปิดเผยนโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ โดย  เปิ ด เผ ย ไ ว้ ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

4) ปฏิบัตกิารอ่ืนใดที่เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไปน้ี 

1) ทบทวนถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริ ษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท
(Identification of Risk) รวมทั้งก าหนดนโยบายและให้ความเห็นในการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและ
ภายในองค์กรให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังน้ี 

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

บริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท 
3)   ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตาม สถานการณ์

ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4)   ก ากับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้

น าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
5) มีอ านาจแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อประเมินและตดิตามความเสี่ยงทั่วองค์กร 
6) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปน้ี 
1)  เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 2)    รับผิดชอบ ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย แผนงานของบริษัทที่ได้           
        ก าหนดไว้ 

3)  พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่มีความส าคัญ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
4)  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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      ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
         ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังต่อไปน้ี 

1) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย ที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
2) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
3) ดูแล และควบคุมให้บริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
4) จัดการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal  control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ

ป้องกันการทุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
5) มีอ านาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินั ย

ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

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

7) มีอ านาจอนุมัติ และมอบอ านาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการอนุมัติการซ้ือขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท 
วงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีความจ าเป็นรีบด่วน อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกินวงเงินได้เป็นจ านวนเงิน 4 ล้าน
บาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติ ให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

8) มีอ านาจอนุมัติ จัดหา จัดซ้ือ จัดจ้าง ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
9) มีอ านาจอนุมัติ เงินลงทุน กู้ยืม คืนเงินกู้ยืม ให้สินเชื่อ ให้กู้ยืม ตามวงเงินที่คณะกรรมการก าหนด 
10) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร มอบหมาย 
11) ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทลูก บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด และมีการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด     
• การสรรหากรรมการบริษัท 

การคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ณ วันที่  22 มกราคม 2559 ได้มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังเน้นถึง
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากน้ันจึงน ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1) ผูถ้ือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
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2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ 

3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

• การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีของบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้น ซ่ึงก าหนดให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจ านวนต่ ากว่า 3 
คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจ านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนน้อยกว่า 3 คน 

•   การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด 
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ซ่ึงเป็นต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวจาก คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าขององค์กร ประสบการณ์ที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงาน รวมถึงการได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมและ
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทมาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคง และผลการด าเนินงานของบริษัท  

นอกจากน้ี ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทซ่ึงมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจเป็นประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท บริษัทจึงก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบ ริษัทย่อย
และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่ึงก าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมน้ัน ๆ นอกจากน้ี การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้
เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

ทั้งน้ี บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงก ากับ
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ  

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

บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทน าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่ยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งน้ี บริษัทได้ก าหนดแนวทาง
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังน้ี 
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1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2) ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท า และเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงาน
ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคัญซ่ึงมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับแต่วัน
สุดท้ายของแต่ละไตรมาสหรือวันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (แล้วแต่กรณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในที่เก่ียวข้องน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลน้ันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทาง
วินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนโยบายแนวทางที่เก่ียวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้ามกรรมการและ
ผูบ้ริหารซ้ือขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ซ่ึงเป็นส านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561  สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 6.23 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม ทั้งน้ีบริษัทที่เป็น
ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท และ
บริษัทย่อย มีดังน้ี 

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

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
และงบการเงินรวม 

2,460,000.00 

บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

1,195,000.00 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท  

750,000.00 

บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

850,000.00 
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บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและ 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
500,000.00 

บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

75,000.00 

บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

75,000.00 

บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอรย์ี่  
จ ากัด 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

75,000.00 

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาว
เวอร์ จ ากัด 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปีและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

250,000.00 

 รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 6,230,000.00 

 
2)  ค่าบริการอ่ืน   

-ไม่มี- 
 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทมีนโยบายน าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริ ษัท เพื่อประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
ของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย  โดยบริษัทได้
จัดท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเป็น 7 หมวด ดังน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งม่ันที่จะแข่งขันทางการค้า
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมายและหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ 
และให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน 
โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น นอกจากน้ียังมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่
บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดม่ันในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ียังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังน้ี  

1)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ  

2)  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3)  บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น  

4)  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย  

5)  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย  

6)  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ความรับผิดชอบและ
ภาระหน้าที่ของตน  

7)  บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท  

8)  บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร ซ่ึงเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท  

9)  เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่องดังต่อไปน้ี ให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัด  

-  การให ้มอบหรือรับของก านัลและการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น
ตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม  

-  การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องม่ันใจ
ว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ าพรางการติดสินบน  

-  ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูลและการด าเนินการอ่ืน ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจการ  
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3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้เฝ้าระวังการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่
ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทและด าเนินการเยียวยาตามสมควร เพื่อให้การ
เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันบริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ซ่ึง
บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1)  เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน  

2)  จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  

3)  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร  

4)  จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และสวัสดิการ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ 
แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น  

5)  จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบรษัิท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

6)  ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขอนามัยที่ด ีและดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ  

7)  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น  หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องในบริษัทและให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว  

5.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทมุ่งม่ันที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้า ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของ
บริษัท ดังน้ี  

1)  บริษัทยึดม่ันในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและ
บริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ  
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2)  บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยมุ่งม่ันที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบ 
สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการของ
บริษัท 

 3)  บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว  

4)  บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและจะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทให้ความส าคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการและควบคุมให้การ
ผลิตสินค้า การให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิต และ
เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  การรว่มพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้น
การบริจาค การสนับสนุนการศึกษาและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจ
ตามควรแก่กรณี   นอกจากน้ี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 บริษัทได้บริจาคและเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาด 
ณ บริเวณสระบัว อ าเภอสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการเปิดบูธภายงานในนามบริษัทและสนับสนุนของรางวัลในการจัดงาน
กาชาด เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท รวมถึงการประสานงานร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านพลังงานในงานกาชาดดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าไปเยี่ยมชมภายในงานกาชาดดัวย  
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยได้ท าการ
ซักถามข้อมูลทั้งในระดับบริหาร และ ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพื่อรักษาไว้ซ่ึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการ
ของผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน   

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและผู้ประเมินผลออกจากกัน ซ่ึงการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในด้านต่างๆ 5 ส่วนประกอบด้วย 

• การควบคุมภายในองค์กร  

• การประเมินความเสี่ยง 

• การควบคุมการปฎิบัติงาน 

• ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

• ระบบการติดตาม 

โดยบริษัทมีนโนบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อท าการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับริษัทโดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทางคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  
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บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยได้เริ่มจ้างบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ตั้งแต่ปี 2561 โดยการท าสัญญา
จ้างในลักษณะปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อย และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง  

โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 2561 
บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ได้ท าการประเมินระบบควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปน้ี 

• ตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินทุน 

• ตรวจสอบเรื่องการบริหารเงินให้กู้ยืม 

• ตรวจสอบเรื่องการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

• ตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับค่าบริหาร ต้นทุนบริการ การตั้งเจ้าหน้ีการค้า และการจ่ายเงิน 

• ตรวจสอบเก่ียวกับการบัญชีและการเงิน 

• ตรวจสอบเก่ียวกับต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า 

• ตรวจสอบเก่ียวกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า การขายอสังหาริมทรพัย์ การให้บริการเทคโนโลยีด้าน

การติดต่อสื่อสาร การตั้งลูกหน้ีการค้า และการรับเงิน 

• ตรวจสอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับต้นทุนบริการ การตั้งเจ้าหน้ีการค้า และการจ่ายเงิน 

• ตรวจสอบระบบการบริหารทรัพย์สิน 

• ตรวจสอบเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงระบบการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน การอนุมัติรายการ

ที่เหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

• ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

จากผลการพิจารณา คณะกรรมการพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติ

รายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดท ารายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

การก ากับดูแลการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณของบริษัทได้ก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมของบริษัท ดังน้ี  

1)  การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ในการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท าธุรกรรม
ระหว่างกันของบริษัทดังกล่าว ต้องค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ านาจ
ด าเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น  

2)  การท าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ านาจด าเนินการของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยก าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต   นอกจากน้ีบริษัทได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร
จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนและบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นรายการที่จะต้ องขออนุมัติตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการแต่อย่างใด  

3)  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศและค าสั่ งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

4) รายการที่เก่ียวโยงกัน  
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การท ารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

12.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ ครอบครัว “ปาจรียางกูร” โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 26.00  ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2561 ที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป   

รายชื่อบริษัทย่อย  ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีรายละเอียดดังน้ี  

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
  

บริษัท ซีวิลไลน์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

นายอุปกิต ปาจรียางกูร กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท 
นายอนุพงศ์ วัศรากิจ ผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ กลับส่ง กรรมการและผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัทย่อย 
นาวาอากาศเอกสุรพล นะวะมวัฒน์ กรรมการของบริษัทย่อย (กรรมการสิ้นสุดวันที่ 18 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561) 
 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายได้ดอกเบี้ย     

   บริษัทย่อย - - 24,392 18,952 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ดอกเบี้ยจ่าย     

    ผู้ถือหุ้น 230 4,580 - 3,562 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
   กิจการที่เก่ียวข้องกัน - 304 - 600 

   ผู้ถือหุ้น 1,268 240 - - 

 1,268 544 - 600 

     
สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า    

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน - 63,000 - 63,000 
 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้า      

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 274,350 - 177,000 - 

 
 
 



                                                                                                                          บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2561                                                                                                        หน้า 72 
 

ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 46,143 78,599 

      หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (16,239) (10,780) 

    - - 29,904 67,819 

   ผู้ถือหุ้น - 1,038 - - 

 - 1,038 29,904 67,819 

เจ้าหน้ีค่าหุ้น     

   ผู้ถือหุ้น 83,700 83,700 83,700 83,700 

     
เจ้าหน้ีอ่ืน     

   บริษัทย่อย - - 8,224 10 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   ผู้ถือหุ้น 9,586 9,356 - - 

   กิจการที่เก่ียวข้อง 27,878 - 23,010 - 

 37,464 9,356 23,010 - 

 
ง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท 

ผู้ถือหุ้น   
   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,354 - 
   เงินกู้ยืมระยะยาว - 5,354 

 5,354 5.354 

 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นป็นเงินกู้ยืมปลอดภาระค้ าประกัน มีก าหนดช าระคืนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปี 
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จ) เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท 

   
บริษัทย่อย 265,001 277,963 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (48,534) 

 265,001 229,429 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปน้ี 
 งบเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 229,429 
เงินกู้เพิ่ม 144,617 
จ่ายคืน (157,579) 

กลับรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 48,534 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 265,001 

 
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ าประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.03 ถึง 4.52 ต่อปี 
 

ฉ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พนับาท 
   

บริษัทย่อย   

   ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 75,130 - 

   เงินให้กู้ระยะยาว 30,000 276,000 

 105,130 276,000 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 

  
ราคาตามบัญชีต้นปี 276,000 

จ่ายคืนระหว่างปี (170,870) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 105,130 
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เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยมีก าหนดช าระในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2565 ตามล าดับ มีดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง
ร้อยละ 4.27 ถึง 4.52 ต่อปี เงินให้กู้แก่ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด จ านวนเงิน 30 ล้านบาท เป็นประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม และผู้บริหารไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกช าระคืนภายใน 1 ปี 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยจ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนถึงก าหนดช าระคืน จ านวน 171 ล้านบาท 
 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,145 42,058 17,253 20,783 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,524 1,425 859 775 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,372 4,290 1,285 2,685 

 43,041 47,773 19,397 24,243 
 

สัญญาที่ส าคัญ 

บริษัท 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(“กฟภ.”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) โดยบริษัทต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

สัญญาจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   
เม่ือวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ท าสัญญาจ้างเพื่อด าเนินการพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์กับบริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากัด ซ่ึงเป็นกิจการที่เก่ียวข้องกันเพื่อการออกแบบวิศวกรรมจัดหา 
ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด  มูลค่าตามสัญญา
รวมเป็นเงิน 240 ล้านบาท 
 
 

บริษัทย่อย 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ต่างประเทศ 

เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 6 - 20 เมกะวัตต์ เพื่อขาย
ไฟฟ้าให้กับรัฐทนินทยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
โดยมีปริมาณการซ้ือขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ ระบุไว้ในสัญญาที่อัตรา 0.057 เหรียญสหรัฐฯ ต่อยูนิต ซ่ึงคู่สัญญา
สามารถต่ออายุสัญญาออกไปได้อีกครั้งละ 3 เดือนหลังจากวันครบอายุสัญญา ทางรัฐทนินทยีจะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญาซ้ือขายฉบับดังกล่าว
หมดอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2560 
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เม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ 
เพื่อขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วันเริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณการซ้ือขายและราคาไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งน้ีทางการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์จะเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติส าหรับการผลิตไฟฟ้า เม่ือสิ้นสุดอายุสัญญา 
โรงไฟฟ้าจะถูกโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่การไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์  

อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์
จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 24 เดือนนับจากวันท า
สัญญา โดยเงื่อนไขที่ส าคัญได้แก่ 

ก) ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ได้รับสินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันการเงินส าหรับการก่อสร้าง

สายส่งกระแสไฟฟ้า 
ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย 
ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเก่ียวกับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้พยายามด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับเบื้องต้นของสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าดังกล่าว และเชื่อว่าฝ่ายคู่สัญญาก าลังพยายามด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีกลุ่มกิจการได้
ขออนุมัติขยายระยะเวลาส าหรับด าเนินการเงื่อนไขบังคับเบื้องต้น และคาดว่าค าขอขยายระยะเวลาจะได้รับอนุมัติในที่สุด 

 

ในประเทศ 

เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ และ 1.75         
เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 25 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นซ้ือขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(“COD”) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

 

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 

เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรส าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศวกรรม การจัดซ้ือ การก่อสร้าง การเริ่มเดินเครื่องจักร 
การทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ 
มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 91.50 ล้านบาท 

 

สัญญาเหมารวม ออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

เม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาเหมารวม ออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ และ 1.75 เมกะวัตต์ กับบริษัท พาราโบ
ลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันเพื่อการผลิตไฟฟ้า ส าหรับโครงการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 39.60 ล้านบาท และ 57.75 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
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ส่วนที่  3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
• รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2559 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
• รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2560 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
• รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
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13.2 ตารางสรุปงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด) 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 
                       (หน่วย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2561 % 

31 ธ.ค. 
2560 % 

31 ธ.ค. 
2559  % 

       
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 407.46 14.73 32.24 1.10 115.81   3.64  
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดการใช้ - - 0.68 0.02 -  -  
เงินลงทุนระยะสั้น 801.21 28.97 1,897.74 64.79 2,142.38   67.40  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 422.36 15.27 50.79 1.73 50.46  1.59  
สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ - - 14.01 0.48 10.69  0.34  
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 525.70 19.01 525.70 17.95 530.83  16.70  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 52.38 1.90 45.98 1.57 40.53  1.27  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,209.11 79.88 2,567.14 87.64 2,890.70  90.94 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดการใช้ - - - - 0.68  0.02  
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธ ิ - - - - -    -    
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ - - 11.02 0.38 11.36  0.36  
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 449.20 16.24 188.76 6.44 190.26  5.99  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 105.66 3.82 151.74 5.18 51.25  1.61  
ค่าความนิยม - สุทธ ิ - - 10.35 0.35 10.35 0.33  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.58 0.06 0.26 0.01 23.97  0.75  

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 556.44 20.12 362.13 12.36 287.87 9.06  

รวมสินทรัพย์ 2,765.55 100.00 2,929.27 100.00 3,178.57 100.00  
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
               (หน่วย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2561 % 

31 ธ.ค. 
2560 % 

31 ธ.ค. 
2559  % 

       
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.72 0.21 5.81 0.20 5.90  0.19  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น 60.05 2.17 32.56 1.11 49.88  1.57 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น 83.70 3.03 83.70 2.86 80.14  2.52  
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - 1.40 0.05 5.06  0.16  
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกันท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 5.35 0.19 - - - - 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 0.67 0.02 0.68  0.02  
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5.93 0.21 3.90 0.14 3.76  0.12  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 160.75 5.81 128.04 4.38 145.42  4.58  
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 5.35 0.18 40.19  1.26  
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - - - - 0.67  0.02  
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.38 0.52 14.99 0.51 8.49  0.27  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.09 0.18 4.07 0.14 2.71  0.09  
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.42 0.02 0.32 0.01 17.96  0.56 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 19.89 0.72 24.73 0.84 70.02  2.20  

รวมหน้ีสิน  180.64 6.53 152.77 5.22 215.44  6.78  
ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน  3,335.00  3,475.00  3,475.00   
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 3,335.00 120.59 3,335.00 113.85 3,335.00  104.92  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ 336.22 12.16 336.22 11.48 336.22  10.58  
ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 0.77 0.03 0.77 0.02 0.77  0.02  
ขาดทุนสะสม (1,088.49) (39.36) (915.62) (31.26) (735.36)  (23.13) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1.06 0.04 19.65 0.67 22.38  0.70  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,584.56 93.46 2,776.02 94.76 2,959.01  93.09  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 0.35 0.01 0.48 0.02 4.12  0.13  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,584.91 93.47 2,776.50 94.78 2,963.13 93.22  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,765.55 100.00 2,929.27 100.00 3,178.57 100.00  
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                           (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559  % 
       

รายได้จากการให้บริการและการขาย 0.47 100.00 117.48 100.00  192.03   100.00  
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (2.68) (572.88) (109.60) (93.29)  (32.50)  (16.92) 
ก าไร(ขาดทุน)ข้ันต้น (2.21) (472.88) 7.88 6.71  159.53   83.08  
รายไดอ้ื่น 43.09 9,223.26 8.57 7.29  18.74   9.76  
ค่าใช้จ่ายในการขาย (0.07) (14.91) (8.47) (7.21)  (6.88)  (3.58) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (103.01) (22,048.67) (172.28) (146.65) (209.21) (108.96) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (0.25) (54.37) (12.12) (10.32)  (4.06)  (2.11) 
ต้นทุนทางการเงิน (0.66) (141.09) (5.06) (4.31)  (9.89)  (5.15) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (0.65) (0.55) - - 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (63.11) (13,508.66) (182.13) (155.04)  (51.77)  (26.96) 
ภาษีเงินได้ (3.87) (828.16) (0.74) (0.63)  (2.90)  (1.51) 
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (66.98) (14,336.82) (182.87) (155.67)  (54.67)  (28.47) 
       การด าเนินงานที่ยกเลิก       
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 
สุทธิจากภาษี (106.70) (28,673.63) - - - - 

ขาดทุนส าหรับปี (173.68) (43,010.45) (182.87) (155.67)  (54.67)  (28.47) 
       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง :       
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงาน 0.68 145.07 0.68 0.58  1.64   0.85  
รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง :       
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง

ค่างบการเงิน (0.16) (34.19) (3.73) (3.17)  1.27   0.66  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษี 15.33 3,281.84 29.02 24.70  20.27   10.57  

หัก รับรู้ในก าไรขาดทุน (33.77) (7,228.30) (5.28) (4.49) (0.01) (0.01) 
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (191.60) (46,846.03) (162.18) (138.05) (31.50) (16.40) 
       

การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (173.55) (37,147.12) (181.72) (154.68)  (47.80)  (24.89) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุม (0.13) (28.45) (1.15) (0.98)  (6.87)  (3.58) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (173.68) (37,175.57) (182.87) (155.66) (54.67) (28.47) 
 
 
 



                                                                                                                           บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561                                                                                                                           หน้า 80 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม(ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 
                           (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2561 % ปี 2560 % ปี 2559  % 
       

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (191.47) (40,983.36) (160.95) (137.00)   (24.36) (12.68) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ  
ควบคุม (0.13) (27.79) (1.23) (1.05)  (7.14)  (3.72) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (191.60) (41,011.15) (162.18) (138.05) (31.50) (16.40) 
       
ขาดทุนต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (0.0260)  (0.0272)  (0.0072)  
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559                                                                                                                                                                                                                                
                    (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้    

จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (63.11) (182.13) (51.77) 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (106.70) - - 

รวม (169.81) (182.13) (51.77) 
รายการปรับปรุง:    

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  7.96 10.29  5.25  
ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.23 7.46  7.36  
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  0.32 0.34  0.82  
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (42.21) (6.59)  (0.01) 
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 2.39 -  (21.40) 
ค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวช้า - 1.14 - 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1.97 2.04  2.44  
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม - - 70.39 
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ - -  (138.62) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์   

และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (4.00) 0.17 0.06 
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง (0.01) 12.63 2.16 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 82.56 - - 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 10.89 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 0.65 - 
ดอกเบี้ยรับ (0.34) (0.39) (11.85)  
ดอกเบี้ยจ่าย 0.71 5.06 9.89 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) :    
-  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ (416.54) 2.78  74.41  
-  สนิค้าคงเหลือ - สุทธ ิ (0.82) (4.46)  (10.69) 
-  สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น (21.82) (6.67)  (0.24) 
-  มลูค่าตามสัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บ - -  3.02  
-  ต้นทุนพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ - สุทธิ - 5.92  22.25  
-  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1.36) 22.51  2.19  
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) :    
-  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4.30 (22.56)  9.74  
-  หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 2.89 0.27  0.19  
-  เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 4.20 (3.66)  (32.66) 
-  หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น (0.32) (16.71)  (1.22) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (540.70) (161.02) (58.29) 
รับดอกเบี้ย 0.34 0.39 14.05 
จ่ายดอกเบี้ย (0.48) (0.41) (1.85) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (540.84) (161.04) (46.09) 
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม(ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 2560 และ 2559 

 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - (250.00)  (1,652.23) 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 1,115.69 530.92  1,426.06  
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (253.36) (88.70)  (16.93) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 20.83 0.29  0.01  
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้(เพิ่มข้ึน) 0.68 -  (0.68) 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน - 5.44 - 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (12.03) - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 0.48 - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดท่ีอยู่ใน

บริษัทย่อย 
19.33 

- - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดท่ีได้รับมา - (49.83)  -    
ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุนใน 
บริษัทย่อย 

 
- (23.55) - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 903.17 113.02  (243.77) 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 13.60 - - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - -  (0.52) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - -  (37.26) 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน - (35.00)  (20.94) 
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน (0.72) (0.83)  (0.86) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 12.88 (35.83)  (59.58) 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 375.21 (83.85)  (349.44) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 26.42 109.91  459.26  
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.11 0.36  0.09  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 401.74 26.42  109.91  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
407.46 32.23  115.81  

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5.72) (5.81)  (5.90) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 401.74 26.42  109.91  
    
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีส าคัญในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มี
ดังต่อไปนี้ 

 
  

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
การเพิ่มข้ึนของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราวโดยบันทึกเพิ่มใน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

(23.05) 29.68  25.33  
หนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27.88 - -  
ประมาณการหนี้สินเพื่อการร้ือถอนสินทรัพย์ 0.42 - - 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงิน 
 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
     

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 13.74 20.05  19.88  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 7.52 15.43  15.81  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (3.75) (1.18)  (0.26) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์  
(Activity Ratios)     

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า) 0.01 2.32  2.00  
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 27,241 155 180 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.38 8.87 6.08 
ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (วัน) 943 41 59 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ีการค้า (เท่า) 0.60 2.66 1.59 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วัน) 602 135 226 
Cash cycle (วัน) 27,581 61 14 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร  
(Profitability Ratio)       

อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) (472.88) 6.70  83.07  
อัตราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%) (13,367.56) (150.17)  (21.81) 
อัตราก าไรอ่ืน (%) 98.93 6.80  8.89  
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร * (%) N/A N/A  N/A  
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (398.74) (145.08)  (25.94) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (6.48) (6.38)  (1.84) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
(Efficiency Ratio)      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (6.10) (5.99)  (1.69) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (0.52) (0.55) (0.43) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.02 0.04  0.07  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
(Financial Ratio)      

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.07 0.06  0.07  
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  (เท่า) (762.11) (30.82) (3.66) 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า) (0.59) 0.20 0.15 
อัตราการจ่ายเงินปันผล ** (%) N/A N/A N/A 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท)  0.39 0.42  0.44  

 

หมายเหตุ :  *   ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และก าไรจากการด าเนินงานในแต่- 

                    ละปีมีค่าเป็นลบ 
       ** ไม่สามารถค านวณได้เน่ืองจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เปลี่ยนแปลงจาก 20.05 เท่า ในปี 2560 เป็น 13.74 เท่า ในปี 2561 เน่ืองจากมีการน าเงินสดไปลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าจ านวนประมาณ 251.09 ล้านบาท 
อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 6.70 ในปี 2560 เป็นร้อยละ -13,367.56 ในปี 2561 เน่ืองจาก ในปี 
2561 บริษัทฯ 1) ไม่มีรายได้และต้นทุนจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6-20 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าจ านวน 48.37 ล้านบาท และ 45.77 ล้าน
บาท ตามล าดับ มีก าไรขั้นต้น 2.60 ล้านบาท ซ่ึงสิ้นสุดสัญญาในระหว่างปี 2560  2) ไม่มีรายได้และต้นทุนจากการพัฒนา
ซอฟแวร์จากบริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วทั้งจ านวน 
เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้และต้นทุนจากการพัฒนาซอฟแวร์อยู่ที่ 60.38 ล้านบาท และ 57.92 ล้านบาท ตามล าดับ มี
ก าไรขั้นต้น 2.46 ล้านบาท และ 3) ไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุดและต้นทุนการขายอาคารชุด เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มี
รายได้และต้นทุนการขายอาคารชุดจ านวน 8.72 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท ตามล าดับ มีก าไรขั้นต้น 2.81 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
การรับรู้รายได้ และต้นทุนจากการขายของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์เอสเตท จ ากัด) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โดย
ได้โอนขายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง ในขณะที่บริษัทมีรายได้และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากบริษัทย่อยของ
บริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) 
จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ จ านวน 0.47 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีขาดทุนขั้นต้น 
2.21 ล้านบาท 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ เปลี่ยนแปลงจากอัตราขาดทุนร้อยละ 145.08 ในปี 2560 เป็นอัตราขาดทุนร้อยละ 398.74 ในปี 
2561 สาเหตุหลักเกิดจากมีการบันทึกขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกในปี 2561 จ านวน 106.70 ล้านบาท ของ
บริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วทั้งจ านวนในระหว่างปี 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1  ภาพรวม 

14.1.1   การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2560 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับเงินเพิ่มทุนจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังน้ี 

1. เม่ือวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 280,000,000 บาท  

2. เม่ือวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2557 และ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 560,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม ได้จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด เม่ือวันที่ 15 – 19 กันยายน 2557 จ านวน 457,046,911 
หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 476,000,000 บาท   

3. เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2557 – 30 มกราคม 2558 เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด จ านวน 5,550,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 2,775,000,000 
บาท 

 
ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯไม่มีมติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด 

 

14.1.2 การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 1.4.1.2 ในระหว่างปี 2561 ที่ส าคัญ  ดังนี ้

  หน่วย : ล้านบาท 

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 1,909.72 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 99%) ณ 
วันที่ 16 มกราคม 2561 จ านวน 4.00 ล้านบาท วันที่ 20 มีนาคม 2561 จ านวน 2.50 
ล้านบาท รวมจ านวนเงิน 6.50 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 200 เม
กะวัตต์ 

(6.50) 

 

หัก :  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึง บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 
99.99%)  ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 จ านวน 2.50  ล้านบาท  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 
2.41 ล้านบาท วันที่ 27 มีนาคม 2561 จ านวน 2.49 ล้านบาท วันที่ 5 เมษายน 2561 จ านวน 29.65 
ล้านบาท วันที่ 23 เมษายน 2561 จ านวน 2.97 ล้านบาท วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จ านวน 3.50 ล้าน
บาท วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จ านวน 3.02 ล้านบาท  รวมจ านวนเงิน 46.54 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                   

(46.54) 

หัก :  เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 98%)  ณ วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2561 รวมจ านวนเงิน 2.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

(2.00) 

หัก :  ลงทุนเป็นผู้สนับสนุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บน
พื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด 

(27.61) 
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  หน่วย : ล้านบาท 

หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการสุทธิ (28.54) 

บวก : รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุนในกองทุน และลูกหน้ีอ่ืน 10.12 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 98%)  ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2561 รวมจ านวนเงิน 2.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

(2.00) 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือ
หุ้นอยู่ 99%) ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จ านวน 38.30 ล้านบาท วันที่ 27 สิงหาคม  2561 
จ านวน 1.52 ล้านบาท วันที่ 5 กันยายน 2561 จ านวน 15.62 ล้านบาท วันที่ 27 กันยายน 2561 
จ านวน 1.98 ล้านบาท วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จ านวน 1.94 ล้านบาท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
จ านวน 1.54 ล้านบาท วันที่ 25 ธันวาคม 2561 จ านวน 20.83 ล้านบาท วันที่ 26 ธันวาคม 2561 
จ านวน 1.84 ล้านบาท รวมจ านวน 83.57 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานโครงการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(83.57) 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 99%)              
ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 จ านวน 4.00 ล้านบาท รวมจ านวนเงิน 4.00 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ 

(4.00) 

 

หัก : ลงทุนเป็นผู้สนับสนุนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง บน
พื้นดินขนาด 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด 

(133.23) 

หัก : ใช้ เป็นเงินค่า มัดจ าศึ กษาโครงการของ Asia Investment, Development and   
Construction Sole Co., Ltd. (“AIDC”) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561   

(420.00) 

หัก : ใช้ส าหรับเงินเพิ่มทุนบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน  2561   (382.07) 

หัก : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ จ านวนเงินสุทธิ  (31.36) 

บวก : รับเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับคืนทั้งจ านวนจากบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด                  
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561    

381.53 

บวก : รายรับจากการช าระหน้ีของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 20.00 

บวก : รายรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด  
  ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

25.00 

บวก : รับเงินกู้ยืมคืนจากบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
2561   

0.87 

บวก : รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร, เงินลงทุนในกองทุน และลูกหน้ีอ่ืน 12.78 

จ านวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 1,192.60 
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14.1.3   การลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้ซื้อหุ้นสามัญ

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด จากบริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 49.86 ล้านบาท  

เม่ือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยจ่ายช าระค่าหุ้นที่เรียกช าระเพิ่มเติมในราคา 75 บาทต่อหุ้น
ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 190,000 หุ้นของบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 14.25 ล้านบาท  

เม่ือวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พาราโบลิกโซลาร์ 
พาวเวอร์ จ ากัด จ านวน 154,000 หุ้นที่มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 15.40 ล้านบาท สัดส่วนการลงทุนในบริษัท 
พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

14.1.4   การขายบริษัทย่อย 
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 
เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 

จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามัญจ านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 40,207,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ตามสัดส่วนการลงทุนเดิม 

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ให้แก่
กิจการอ่ืนในราคา 25 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนโดยรวมอยู่ในขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก
จ านวน 82.56 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
จ านวน 357.07 ล้านบาท  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 
ส่วนงานของการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 

14.1.5  การทดสอบการด้อยค่า 
 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของทรัพย์สิน ก าหนดให้ 

• ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือเม่ือใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น  

• ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ผลจากการปันส่วนราคาซ้ือของ APU ตามที่อธิบายไว้ในเรื่องการรวมธุรกิจ มูลค่าของเงินลงทุนใน APU หลัง

ค่าเผื่อการด้อยค่ามีจ านวน 90.20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ปัจจุบัน APU ด าเนินการโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้สัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้าที่มีระยะเวลา 2 ปี และจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ยังมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์
ที่ได้รับจากการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้ด าเนินการตามแผนการเริ่ม
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ และพิจารณาว่าอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าและ
ท่อส่งแก๊ส และงานระหว่างก่อสร้างจะสามารถใช้ส าหรับการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ ต่อไป 

จากผลการประเมินมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของผู้ประเมินราคาอิสระของเงินลงทุนดังกล่าว ผู้บริหารได้ข้อสรุปว่า
ไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าใน APU เพิ่มเติมเน่ืองจากในงบการเงินรวมโรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างได้ถูกพิจารณา
เป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่ึงหน่วย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้จัดให้มีผู้ประเมินมูลค่าอิสระท าการประเมิน
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พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึง
ค านวณตามวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ดังน้ันบริษัทฯ พิจารณากลับรายการค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของโรงไฟฟ้า และงานระหว่างก่อสร้างจ านวนรวม 138.62 ล้านบาท โดยรับรู้ในต้นทุนการให้บริการและการขายใน
ก าไรหรือขาดทุน 

และจากการทที่อุปกรณ์โรงไฟฟ้าขนาด 6 เมกะวัตต์ ซ่ึงได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาด  200 เมกะวัตต์ ผู้บริหาร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังกล่าวจาก 2 ปี เป็น 35 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับอายุของสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าขนาด 200 เมกะวัตต์ที่กลุ่มกิจการได้รับ โดยรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป หาก
กิจการยังคงคิดค่าเสื่อมราคาในงบการเงินรวมตามอายุการให้ประโยชน์เดิม ค่าเสื่อมราคาในปีปัจจุบันจะเพิ่มขึ้น 6.69 ล้านบาท 
 ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการด้อยค่าแต่อย่างใด 
 
14.2   ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายได้จากการขายอาคารชุด และต้นทุนการขายอาคารชุดในปี 2560 มีจ านวนเงิน 8.72 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท
ตามล าดับ โดยมีก าไรขั้นต้น 2.81 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการรับรู้รายได้ และต้นทุนจากการขายของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โดยได้โอนขายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง ลดลงจากปีก่อนที่โอนขายห้องชุด
จ านวน 9 ห้อง และจัดสรรที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ ซ่ึงเป็นที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย จ านวน 1 แปลงที่ เน้ือที่ 8,460 ตารางวา ท า
ให้มีรายได้และต้นทุนจ านวนเงิน 62.29 ล้านบาท และ 48.90 ล้านบาทตามล าดับ โดยมีก าไรขั้นต้น 13.39 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ในปี 2561 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จาก
โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ท าให้รายได้ และต้นทุนลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวน ซ่ึงในปีก่อน มีรายได้จากการขายอาคารชุด 
และต้นทุนการขายอาคารชุด จ านวนเงิน 8.72 ล้านบาท และ 5.91 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีก าไรขั้นต้น 2.81 ล้านบาท จาก
การโอนขายห้องชุดจ านวน 2 ห้อง 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง / ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง ลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวน เน่ืองจาก บริษัทย่อย 
(บริษัท ไอ-พีโน่ จ ากัด) เลิกกิจการเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยในปีก่อนมีรายได้และต้นทุนจ านวนเงิน 3.27 ล้านบาท และ 
2.68 ล้านบาทตามล าดับ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

-ไม่มี- 

รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและต้นทุนขายในปี 2560 มีจ านวนเงิน 48.37 ล้านบาท และ 45.77 ล้านบาท ตามล าดับ มี
ก าไรขั้นต้น 2.60 ล้านบาท โดยในครึ่งปีหลังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย (บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) แล้ว หลังจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6 - 20 เมกะวัตต์ได้หมดลง ในขณะที่ปีก่อนมีรายได้ และต้นทุนจาก
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การขายไฟฟ้าจ านวน 99.87 ล้านบาท และ 89.56 ล้านบาทตามล าดับ และมีรายการกลับด้อยค่า ที่ดิน อาคารและอุปรณ์ ในปี 
2559 จ านวน 138.63 ล้านบาท ท าให้มีก าไรขั้นต้น 148.94 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ในปี 2561 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า จากบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 

โครงการ   กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 1.20 เมกะวัตต์ และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด 1.75 เมกะวัตต์ มี

รายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า จ านวน 0.47 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมีขาดทุนขั้นต้น 2.21 ล้าน

บาท ซ่ึงลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ และต้นทุนจากสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6-20 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อย (บริษัท 

อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จ านวน 48.37 ล้านบาท และ 45.77 ล้านบาท ตามล าดับ มีก าไรขั้นต้น 2.60 ล้าน

บาท ทั้งน้ี สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 6-20 เมกะวัตต์ ได้สิ้นสุดสัญญาในระหว่างปี 2560 และสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

2 โครงการเริ่มมีการรับรู้รายได้ในเดือน ธันวาคม 2561 

รายได้จากการพัฒนาซอฟแวร์ / ต้นทุนจากการพัฒนาซอฟแวร์ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายได้ และต้นทุนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2560 มีจ านวนเงิน 60.38 ล้านบาท และ 57.92 ล้านบาท ตามล าดับ 
โดยมีก าไรขั้นต้น 2.46 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ และต้นทุนจากการขายของบริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด) ซ่ึงรับรู้รายได้และต้นทุนขายลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รายได้จากการขายโทรศัพท์ และรายได้ค่า
บริหารโครงการจ้างเหมาต่างๆ ซ่ึงเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ และต้นทุนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 26.60 
ล้านบาท และ 29.99 ล้านบาท ตามล าดับ มีขาดทุนขั้นต้น 3.39 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ในปี 2561 ไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์จากบริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากั ด) 
เน่ืองจากบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด) แล้วทั้งจ านวน ซ่ึงส่งผลให้การรับรู้รายได้ 
และต้นทุนขายลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รายได้จากการขายโทรศัพท์ และรายได้ค่าบริหารโครงการจ้าง
เหมาต่างๆ ลดลงทั้งจ านวน เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ และต้นทุนจากการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ที่ 60.38 ล้านบาท 
และ 57.92 ล้านบาท ตามล าดับ มีก าไรขั้นต้น 2.46 ล้านบาท 

รายได้อื่น 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจ านวน 8.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ จ านวน 6.59 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบปีก่อน รายได้อ่ืนของบริษัทอยู่ที่ 18.74 ล้านบาท ลดลง 10.17 ล้านบาท 
คิดเป็น 54.27% 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจ านวน 43.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ จ านวน 42.21 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้อ่ืนของบริษัทอยู่ที่ 8.57 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าไร
จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 6.59 ล้านบาท รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.52 ล้านบาท คิดเป็น 402.61% 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จ านวน 197.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 32.11 ล้านบาท คิดเป็น 
13.96% ส่วนใหญ่เกิดจากปีก่อนมีขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยมของบริษัทย่อย จ านวน 70.39 ล้านบาท และกลับ
รายการหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (บริษัทที่รับจ้างและบริหารงานขายและพัฒนาที่ดิน) ส าหรับเงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินจ านวน 
21.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและผู้บริหาร จ านวน 77.11 ลบ. ค่าที่ปรึกษา
จ านวน 12.34 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 จ านวน 103.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและ
ผู้บริหาร จ านวน 47.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 11.98 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 7.57 ล้านบาท และค่าเช่าพื้นที่ 
7.37 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 93.94 ล้านบาท หรือ ลดลง 47.46%  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2560 จ านวน 10.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ทั้งจ านวน เกิด
จากการขายเงินลงทุนบริษัทร่วม(บริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด และบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จ ากัด)ใน
ระหว่างปี โดยบริษัทลงทุนในบริษัทร่วมจ านวน 12.02 ล้านบาท รับรู้ผลขาดทุนในงวด 0.65 ล้านบาท และจ าหน่ายเงินลงทุน
ให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 0.48 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจ านวน 10.89 ล้านบาท รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
การบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และจ านวน 11.54 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

-ไม่มี- 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

-ไม่มี- 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิกในปี 2561 จ านวน 106.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ทั้งจ านวน เกิด
จากการขายบริษัทย่อย(บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด)ในระหว่างปี ท าให้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัท 
อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัดส าหรับปี 2561 และผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแสดงเป็นขาดทุนจากการการ
ด าเนินงานที่ยกเลิก ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29  

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น  2,765.55 ล้านบาท และ 2,929.27 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 
163.72 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 5.59 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี  
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สินทรัพย์ 
เงินลงทุนระยะสั้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2560 ลดลงเป็น 1,898 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินฝากประจ า ไปเป็นเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายจ านวน 1,840 ล้านบาท ซ่ึงได้แก่ กองทุนรวมตราสารหน้ี และกองทุนรวมตลาดเงิน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เงินลงทุนระยะสั้น ณ สิ้นปี 2561 ลดลงเป็น 801.21 ล้านบาท โดยมีขายเงินลงทุนระยะสั้น เพื่อน าไปปรับโครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทย่อย(บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด)ก่อนขายเงินลงทุน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการ 1.20 เมกะ
วัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 5 เมกะวัตต์ 

 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ปี 2560 เพิ่มขึ้นจ านวน  0.33 ล้านบาท ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ปี 2561 ลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวน 422.36 ล้านบาท โดยกิจการไม่มีลูกหน้ีการค้าคงเหลือ 
เน่ืองจากหน้ีที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนได้ตั้งค่าเผื่อไว้ทั้งจ านวนแล้ว  ส่วนลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินมัดจ าเพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ าประปา และโรงไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 9 

 
สินค้าคงเหลือ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินค้าคงเหลือปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 14.02 ล้านบาท เน่ืองจากซ้ือสินค้ามาเพื่อใช้ในโครงการของบริษัทย่อย  (บริษัท อิน
เฟอร์เมติกซ์ พลัสจ ากัด)  

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินค้าคงเหลือ ปี 2561 ลดลงจากปีก่อนทั้งจ านวนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทย่อย  (บริษัท อินเฟอร์เม
ติกซ์ พลัส จ ากัด) 

อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2560 ลดลงจ านวน 1.51 ล้านบาท ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2560 เพิ่มขึ้นจ านวน 260.45 ล้านบาท จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ขนาด 1.20 เมกะ
วัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 5 เมกะวัตต์ ตัดจ่ายตามอายุสัญญา 25 ปี ซ่ึงโครงการ 1.20 เมกะวัตต์ และ 1.75 เมกะวัตต์ เริ่มรับรู้
รายได้แล้วในเดือนธันวาคมปี 2561 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ปี 2560 เพิ่มขึ้น 100.49 ล้านบาท จากสิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด (5 เมกะวัตต์) มูลค่า
ตามบัญชี 63 ล้านบาท และสิทธิในการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าซ่ึงเกิดจากการซ้ือบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (11.20 
เมกะวัตต์ และ 1.75 เมกะวัตต์) มูลค่าตามบัญชี 44.40 ล้านบาท 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ปี 2561 ลดลง 46.08 ล้านบาท จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รับรับรู้ในบริษัท อินเฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัด ซ่ึงขายเงินลงทุนไปแล้วในระหว่างงวด 

หนี้สิน      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

         เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ลดลงจ านวน 3.66 ล้านบาท เน่ืองจากมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้กับลูกค้าเรียบร้อย ของ
บริษัทย่อย  (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

            -ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ- 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ สิ้นปี 2560  บริษัทฯมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 32.56 ล้านบาท ลดลง 17.32 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 
2559 ส่วนใหญ่เกิดจากการเช่าเครื่องปั่นไฟของบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัดเพื่อโครงการ 6 เมกะวัตต์ ซ่ึง
หมดสัญญาลงในระหว่างปี 2560  

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ณ สิ้นปี 2561  บริษัทฯมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 60.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.49 ล้านบาทจาก ณ สิ้น
ปี 2560 จากค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 5 เมกะวัตต์ค้างจ่าย  

เจ้าหนี้ค่าหุ้น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ สิ้นปี 2560  บริษัทฯมีเจ้าหน้ีค่าหุ้นเป็นจ านวน 83.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 80.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 
เน่ืองจากการรับรู้ผลต่างระหว่างราคาที่ได้มาและมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหน้ีค่าหุ้นเป็นดอกเบี้ยจ่าย 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

            -ไม่มี- 
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วิเคราะห์สภาพคล่อง 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 83.85 ล้านบาท ซ่ึงมีการใช้ไปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 161.04 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 35.83 ล้านบาท แต่มีเงินสุทธิได้มา
จากกิจกรรมการลงทุน จ านวน 113.02 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการซ้ือขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิได้รับเงินจ านวน 
280.92 ล้านบาท และจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพท์ไม่มีตัวตนจ านวน 88.70 ล้านบาท อีกทั้งมีการจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
จ านวน 49.83 ล้านบาท  

บริษัทฯ ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากบริษัทฯได้มีการบริหารสภาพ
คล่องดังกล่าว โดยลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งมีการจ่ายช าระหน้ีสินบางส่วน 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 375.21 ล้านบาท ซ่ึงมีการใช้ไปใน
กิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 540.84 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินมัดจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการน้ าประปา และโรงไฟฟ้าพลังน้ าใน สปป.ลาว 420 ล้านบาท และผลขาดทุนจากส่วนงานที่ยกเลิก 106.70 ล้านบาท 
ได้รับในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 903.17 ล้านบาทส่วนใหญ่จากการขายเงินลงทุนระยะสั้นจ านวน 1,115.69 ล้านบาท และ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 251.09 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการขายบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส 
จ ากัดและการลงทุนในโครงการสปป.ลาว เพื่อเพิ่มรายได้ของกิจการ 

 

14.3   เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  
 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ าประปา
แสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทจะเข้าซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของ “บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) 
พีทีอี แอลทีดี” (“AWH”) เป็นมูลค่าการลงทุน 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 81.69 ล้านบาท) AWH เป็นผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 60 ของ “บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว” (“AWS”)  ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดิน ซ่ึงตั้งอยู่ที่
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีก าลังการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีอายุสัมปทาน 50 ปี การลงทุนน้ีส่งผล
ให้บริษัทมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 18 ใน “บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว” 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  นอกจากน้ี 
บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  นายอุปกิต ปาจรียางกูร และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายอุปกิต ปาจรียางกูร และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายอุปกิต ปาจรียางกูร 

 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ........................................................... 
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 เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 มกราคม 2562 ) 

ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

1. นายอุปกิต  ปาจรียางกูร 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  ผูกพันบริษทั 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

58 - ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนาอุตสาหกรรม    
  VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL   
  ประเทศเบลเยียม(ทุนรัฐบาลเบลเยียม) 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ SKIDMORE   
  COLLEGE SARATOGA SPRINGS  
  (NEW YORK) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director       
  Accreditation Program (DAP) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร การป้องกัน  
  ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร การบริหาร  
  จัดการด้านความมั่นคงชั้นสงู  
  (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9 
  สมาคมวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
  ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.) 
- ผ่านการอบรม ประกาศนียบัตร หลักสูตร   
 “Oxford Programe on Negotiation” 
  จาก University of Oxford 

26.00% -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 - ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 
2559 – 2561 

 
2560 – ปัจจุบัน 

 
2558 - ปัจจุบัน 

 
2555 – ปัจจุบัน 

 
2549 – ปัจจุบัน 
2553 – 2559 

 
2537 - 2542 

 
 
 
 

 

- ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บรษิัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
- อุปนายก สมาคมไทย - พม่า เพ่ือมิตรภาพ 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน   
  บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- ประธานบริษัท / กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
  บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ  
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลิตี้ จ ากัด 
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท อัลลัวร์ กรุ๊ป จ ากัด 
- ประธานบริษัท / กรรมการ 
  DAWEI FELDSPAR MINING CO., LTD. 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 7  ส านักงานเลขารัฐมนตร ี
- หัวหน้าส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี  กระทรวบการต่างประเทศ  
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตร ี
- ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ คมนาคม 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2535 - 2537 
2533 - 2535 

 
 

2532 - 2533 
2528 - 2532 

- เจ้าหน้าที่การฑูต 6  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 5  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมสหประชาชาต ครั้งที ่43  
  ณ กรุงนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 4  กรมการเมือง  กระทรวงการต่างประเทศ 
- เจ้าหน้าที่การฑูต 3  กรมอาเชียน  กระทรวงการต่างประเทศ 
- ตัวแทนประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเชียน 

2. นายติรวฒัน์ สุจรติกุล 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

65 -  ปริญญาตร ีPolitics & Government  
   University of London 
-  ผา่นการอบรม Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่นที ่1/2546  
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม International Trade    
  Center จาก UNCTAD/GATT Geneva,  
  Switzerland 
- ผ่านการอบรมThe Disaster Management  
  Center จาก University of Wisconsin  
  Madison USA 
 

- -ไม่มี- ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2547- ปัจจุบัน 
 
 

2557 - 2561 
 

2528 - 2547 
 

2518 - 2528 
 

- กรรมการ 
  มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการบริหาร 
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาดไทย 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา   
  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมาร ี
- ประธานกรรมการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  
- ผู้บริหาร  
  ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  

3. นายกวิน  เฉลิมโรจน ์
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 

42 - Master of Science in Computer and  
  Engineering Management 
  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
- ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

- -ไม่มี- 2560 - ปัจจุบัน 
 

2557 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บรษิัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 



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

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร   
  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที่   110/2557 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ฯลฯ 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2552 – 2560 
 

2552 - 2557 
 

- กรรมการผูจั้ดการ 
  บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการบริหาร 
 บริษัท ฮารท์แอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท อีลทิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยโุรป) จ ากัด 
  บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

4. นายรัฐศรัณย์ มูลสาร 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

33 - ปริญญาโท Master of Art with Merit -   
in International Business,  
University of Green London, England 
- ปรญิญาตรี Bachelor of Science –  
In Agro-Industrial Biotechnology  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2555 – 2557  
 

2555 
 

2554 
 

2551 - 2553 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- Vice President 
   AIF Group – Vientiane, Laos 
- International Sales and Marketing Manager 
   YLG Bullion International Co., Ltd – Bangkok, Thailand 
- Relationship Manager 
   United Overseas Bank – Bangkok, Thailand 
- Assistant Store Manager 
   Hatvile Limited – Richmond, England 
- Senior Educational Sales / Educational Sales 
   / Guest Relation officer 
   Boston Bright English Institute – Bangkok, Thailand 

5. นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
(Mr. John Edward Mc Cosh) 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

39 - Masters degree in Business 
administration, University of  
Witwatersrand, Johannesburg,  
South Africa 
- HEC School of Management 
  MBA elective courses 

- -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2559 – 2561 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- VP, Development 
   B.I.C Group, Bangkok 
- Managing Director 
  Sapparot Group, Bangkok 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

  Paris, France 
- Associate Degree in Managemant of 
  Business Operations 
  Lausanne, Switzerland 

2554 – 2559 
 

2548 - 2550 
 

2546 – 2547 

- Director, F&B restaurant operations 
   Four Seasons Hotels and Resorts, Bangkok 
- F&B Manager 
  Four Seasons Hotel Hampshire, UK 
- Assistant F&B Manager 
  For Seasons Hotel Boston, USA 

6. นางกฤตนันท์   สังขท์อง 
- เลขานุการบริษัท 
 

55 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
  มหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต 
- ประกาศนยีบัตรผูต้รวจสอบภายในแห่ง 
  ประเทศไทย รุน่ที ่53 
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม  Company  Secretary   
  Program (CSP) รุ่นที ่  58/2557 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Company Reporting  
  Program (CRP 13/2015)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบัน 
 

2555 - 2556 
 

2553 - 2555 
 

2550 - 2555 

- อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ - จัดซ้ือและพัฒนาบุคลากร 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ปิคนิค คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

7. ดร.สมพรต  สาระโกเศศ 
- รองประธานเจ้าหนา้ที่บรหิาร 
   ด้านปฏิบัติการ 
 
 

54 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต   
  ด้านการเงินและการลงทุน   
  UNIVERSITY OF EXETER,  
  UNITED KINGDOM 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้าน 
  การบรหิาร PITTSBURG STATE    
  UNIVERSITY, USA 

- -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบัน 
 

2558 – ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

 
2547 - ปัจจุบัน 

 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- นายกสมาคมศษิย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่า  
  คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
  บัณฑิตวิทยาลยับริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต  
  ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

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

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Anti-Corruption  
: The Practical Guide (ACPG) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2541 - ปัจจุบัน 
 

2560 - 2561 
 
 
 

2560 – 2561 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 

 
2559 - 2561 
2558 – 2561 
2555 - 2559 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 

‘ 
 

- อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกล  
  ยุทธทางธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
  บรษิัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
  บรษิัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
  บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
- กรรมการ  ,  บริษัท อันดามัน เพาวเวอร์ แอนด ์ยูทิลติี้ จ ากัด 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
  บริษัท อินฟอร์เมติกซ์  พลัส จ ากัด 
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
   บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
- รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จ ากัด  
• เลขานุการและอนุกรรมาธิการ ปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
    สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
    (องค์การมหาชน) 
• ที่ปรึกษา ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
• ประธานกรรมการ บริษัท วีจีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
• ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่   
    บริษัท เพาเวอร์ พี จ ากัด(มหาชน) 
• อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาบริหารธุรกิจ ในวิชาวางแผนกล 
    ยทุธ์ทางธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ    
• นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
• อุปนายก สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

• อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
• อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการ 
    บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
• อาจารย์ประจ าวิชา การบรหิารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ 
• อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 

8. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   ด้านเทคนิค 

65 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
    

0.06% -ไม่มี- 2562 - ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 – 2558 
 

2556 – 2557 
 

2553 – 2555 
 

2542 – 2552 
 

2533 – 2541 
 

2532 – 2533 
 

2529 – 2532 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนคิ 
   บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- President and Managing Director 
   บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- Chief Technology Officer (CTO) 
   Energy solution management co. ltd 
- Chief Executive Officer (CEO) 
   Energy solution management co. ltd 
- Asset Development Manager 
   Independent Power (Thailand) Company Limited 
- Project Manager and Plant Manager 
   Independent Power (Thailand) Company Limited 
- Special Project manager 
   Thai oil Public Company Limited 
- Instrument Project Engineer 
   Thai oil Public Company Limited 
- Electrical engineer operation and maintenance 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

 
2526 – 2529 

 
2524 – 2526 

 
2522 - 2524 

   Thai oil Public Company Limited 
- Chief Electrical Engineer 
   Haeng Saeng Fiber Container Co., Ltd. 
- Electrical Design Engineer II 
   Arabian Business & management Services 
- Electrical Engineer class I 
   Electricity Generating Authority of Thailand  
- Electrical Project Engineer 
   Electro Thai Ltd. Part. 

9. นายวิชญ์  สุวรรณศร ี
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   ด้านบัญชีและการเงิน 

45 - ปรญิญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์
  (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ   
   บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผ่านการอบรม CFO’s Orientation  
  Course for New IPOs  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Aviation Management  
  Program  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
- ผ่านการอบรม Strategic CFO in  
  Capital Markets 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม CFO In Practice 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 
 

2560 – 2561 
 

2556 – 2560 
 

2555 – 2556 
 

2548 – 2555 
 

2547 - 2548 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- Financial Controller 
   MGC-Asia Co., Ltd. (Millennium Auto Group) 
- Corporate Budgeting and Financial Controller 
   AIF Group 
- Finance Manager 
   Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., Ltd. 
- ผูจั้ดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
   บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
   Southern Group 
- Business Development Executive (Assistant to CEO) 
   บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

10. ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
   ด้านเทคนคิ 
 

58 -  ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี  
   สถาบัน โพลีเทคนคิ เร็นเซเลอร์ 
   (Rensselaer Polytechnic Institute)  
   รัฐนิวยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์ สถาบัน   
  เทคโนโลยี โรเชสเตอร ์
  (Rochester Institute of Technology)  
  รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี (เกียรตินยิมอันดับ 2)  
  สาขาเคมี มหาวทิยาลยั ลอนดอน 
  ประเทศสหราชอาณาจักร 
- ผ่านการอบรมโครงการผู้จัดการรุ่นใหม่  
  รุน่ 20 (MMP) คณะพานิชยศาสตร ์ 
  และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผ่านการอบรมโครงการ Senior  
  Executive Program Class 22  
  ศศินทร์-Kellog Graduate School  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/Northwestern    
  University 
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย  
  ทรพัย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที ่2  
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า    
  ระหว่างประเทศกลาง 
- ผ่านการอบรม Director Certification   
  Program (DCP 207) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 - ปัจจุบัน 
 

2555 - ปัจจุบัน 
 

2546 – ปัจจุบัน 
 

2560 – 2561 
 

2558 – 2560 
 

2556 - 2558 
 
 

2547 - 2548 
2546 - 2556 

 
 

2532 - 2547 
 
 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 
 

- ผูช้่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- ผู้พิพากษาสมทบ 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมการก ากับกลยุทรและบริหาร 
  บริษัทรถไฟฟ้าไทย จ ากัด (แอร์พอร์ทลิงค)์ 
- กรรมการบัญญัติศัพท์ปิโตเคมี และพอลิเมอร์ 
  ส านักราชบัณฑิตยสถานในส านักราชวัง 
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาฯ   
  บรษิัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการอิสระ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้ช านาญการ 
  บริษัท พีทีท ีโกลบอลเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)  
  เครือกลุ่ม บมจ ปตท 
- ที่ปรึกษาอาวุธโส ปิโตรเลยีมและเคมีภัณฑ์ 
- ผู้อ านวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ 
  บริษัท พีทีท ีฟีนอล จ ากัด เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
  เครือกลุ่ม บมจ ปตท 
- ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี
  บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)  
  เครือ กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย 
 ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ าใจ ส าหรับเด็กด้อย 
   โอกาสทางการศึกษา จ.สมทุรปราการ 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Advanced Audit   
  Committee Program (AACP 20/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Financial Statements   
  for Director (FSD 29/2015)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Chartered Director  
  Course (CDC 10/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  ผ่านการสัมมนา Audit Committee  
  Seminar Get Ready for The  
  Year End 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Risk Management  
  Program for Corporate Leaders 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี  
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 กรรมการบริหารส านักรับรองคุณภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์
    เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 กรรมการกลุ่มปิโตเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี  
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ที่ปรึกษา หน่วยวิจัยพ้ืนผิววิทยาศาสตร์วัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ที่ปรึกษา บริษัท Crescent Capital Ventures LLC รัฐนิวยอร์ก 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ที่ปรึกษา บริษัท D.O.G. Security ประเทศอิสราเอล 
 ที่ปรึกษา บริษัท Global Green Energy ประเทศนอร์เวย ์
 อาจารย์พิเศษ 
   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72  
   : มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. ปุณชญา ปัทม์กชกร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

35 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ และ

สารสนเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน 

 

2556 - 2558 

 

2553 - 2556 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  

  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  

- ผูช้่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  

  บริษัท ลัคก้ี กรุ๊ป จ ากัด  

- พนักงานบัญชีอาวุโส  

  บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จ ากัด  
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 
บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 

 
บจก. เมียนม่าร ์ยูพีเอ บจก. พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร X , / , /// - /// /, /// 
นายติรวัฒน์  สจุริตกุล  / , XX  - - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน์ / ,  /// / - - 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร / , XO - - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช / , XX - - - 
นายสมพรต  สาระโกเศศ     /// - - - 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี ///   - - - 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย ///   - X, / , /// - 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  /// - / - 

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

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัทย่อย(ต่อ) 
บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี ้
บจก. ยูพีเอ โซล่าร์ 

 
บจก. ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ บจก. ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร X , ///   - - - 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  - - - - 
นายกวิน   เฉลิมโรจน์ - - - - 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร - - - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอรด์ แม็คคอช - - - - 
นายสมพรต  สาระโกเศศ    - - - - 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี -  - - - 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย -   - - - 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ - - - - 
หมายเหตุ: 

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



                                                                                                                                       บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
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 เอกสารแนบ  2  
 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน 
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้

บจก. โดมแลนด์ 
เอสเตท 

บจก. ยูพเีอ 
 โซล่าร์ 

บจก. ยูพีเอ กรีน 
เอนเนอร์ย่ี 

บจก. ยูพีเอ 
เพาเวอร์ กรุ๊ป 

บมจ. เมียร์นม่า 
ยูพีเอ 

บจก. พาราโบลิก 
โซลาร์ พาวเวอร์ 

นายอุปกิต  ปาจรียางกูร X , / - - - - X / , // 
นายบุรินทร์  อมรพิชิต / / / / / - / 
นายสมชาย  คล่องประมง / - - - - - - 
นายณพัชร สุพัฒนกุล / - / / / / - 
นายไพบูลย์ สมิทธ์อาชว์ / - - - - - / 
นายธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ - / - - - - - 
นายรัชพล  ศรีทอง - / - - - - - 
นายกวิน เฉลิมโรจน์ - / - - - - - 
นายมณเฑียร  อินทร์น้อย - / - - - - - 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ - - - - - / - 
นายพรอินทร์  แม้นมาลัย - - - - - / - 
Mrs. Khine Wint Mon - - - - - / - 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ กลับส่ง - - - - - - / 
นายปฐม ชัยสงคราม - - - - - - / 

   

หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ           



                                                                                          บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 
  
 



                                                                                          บริษัท ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2561      เอกสารแนบ 3 หน้า 1         

 

 
เอกสารแนบ  3  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัท  ย ูไน เต ็ด  เพา เวอร ์ ออฟ เอเช ีย  จ ากัด  (มหาชน)  ได ้แต ่งตั ้งผู ้ต รวจสอบภายใน โดยว่าจ ้า ง
บุคคลภายนอก (Outsourcing) คือ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 44/74/2 หมู่ที่ 3 ต าบล
บางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวมีนา เกตุเล็ก กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยท าการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน ามาอย่างต่อเน่ือง 
 
ประวัติ บริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสอบภายใน ให้บริการวางระบบ 
ให้บริการที่ปรึกษา อาทิเช่น งานตรวจสอบภายใน , งานประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน , งานวางระบบบัญชี 
และงานที่ปรึกษา ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวมีนา เกตุเล็ก พร้อมทีมงานจ านวน 20 คน โดยมีพนักงานเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยจ านวน 2  คน  
 
รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท ปรมา คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ได้แก่ 

ประเภทงานตรวจสอบภายใน  

ชื่อลูกค้า ประเภทธุรกิจ 

บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จ ากัด การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขัน กีฬา 

บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จ ากัด (มหาชน) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียม 

บริษัท เทพธานีกรีฑา จ ากัด (มหาชน) การด าเนินงานเก่ียวกับสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการแข่งขัน กีฬา 

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน) การซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย 

บริษัท สยามพริ้นท์ จ ากัด การพิมพ์อ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

บริษัท เอ็มเอสพี จ ากัด การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

บริษัท วีพีเอ็น แอนด์ ไซมิสทริค จ ากัด การก่อสร้างโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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          เอกสารแนบ 5 
 
รายละเอียดอื่นๆ 
 - ไม่มี - 
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