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ส่วนที่  1 

การประกอบธรุกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจ าหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
ให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive”  โดยในระยะเริ่มต้นของการ
ด าเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลังจากน้ันได้
ขยายขอบเขตการท าธุรกิจ ไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส าหรับ
เครื่องเล่นเกมคอนโซล (Console Game) ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกที่บริษัทเป็นผู้พัฒนา เพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศ
คือเกม “Magic Chronicle” ซ่ึงถือได้ว่าเกมแนววางกลยุทธ์ (Real-time Strategy) เกมแรกที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย 
ท าให้บริษัทเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหน่ึงในผู้บุกเบิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย 
นอกจากน้ีในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทได้ซ้ือที่ดินน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
(“เขาใหญ่”) ภายหลังต่อมาในปี 2557 จากการที่บริษัทขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DML”) คิดเป็นร้อยละ 98.00 มีผลท าให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย 
DML เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อขาย จ านวน 40 ห้อง และบริษัทได้ซ้ือที่ดินเปล่า จ านวน        
5 แปลง เน้ือที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา ซ่ึงการซ้ือที่ดิน
ดังกล่าวเพื่อน ามาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท 

  ในระหว่างปี 2558 - 2560 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะท าให้
บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลก าไรให้แก่บริษัทนอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัท
ก าลังด าเนินการอยู่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท อันดามัน
เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) จ านวน 3,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลท าให้ APU เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ซ่ึง APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project ส าหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine ก าลังการผลิต 6-20 
เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ต่อมาภายหลัง APU ได้ท าการลดทุน
ทะเบียนจาก 340,000,000 บาท เป็น 316,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,162,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และ
แก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานของบริษัท บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักใน
การประกอบธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจที่ส าคัญหลายด้าน โดยได้ยกเลิกการด าเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อ
จ าหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม และเริ่มด าเนินธุรกิจต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยด าเนินการผ่านบริษัท บริษัทย่อย อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งจัดตั้ง
บริษัทย่อยชื่อ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจ าหน่ายไฟฟ้า เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย แสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (UPA-W1) จ านวน 185 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ซ่ึงท าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้งสิ้น 
3,335,000,087.50 บาท ซ่ึงประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 6,670,000,175 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
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 ในระหว่างปี 2561 - 2563 เม่ือวันที่  5 มีนาคม 2561 บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด  
(บริษัทย่อยฯ ของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (APU)) ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์  ซ่ึงประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด จังหวัดสงขลา ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 5 เมกกะวัตต์ 2.โครงการสหกรณ์ การเกษตร
วิเชียรบุรี จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.75 เมกกะวัตต์ และ 3.โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน 
จ ากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งรวม 1.20 เมกกะวัตต์ โดยทั้ง 3 โครงการมีอัตราราคารับซ้ือไฟฟ้าอยู่
ที่ 4.12 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซ้ือไฟฟ้านับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 25 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4 
ของปี 2561 จนถึงปี 2586 ในเดือนตุลาคม 2561 บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด (บริษัทย่อย) ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ 
99.9997 ของทุนจดทะเบียน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 382,074,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 402,074,180 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 38,207,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทย่อย น าไปช าระหน้ีและเป็นเงินทุน และ
ต่อมาภายหลังคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นสามัญใน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย จ านวน 
40,207,412 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในอินฟอร์เมติกซ์ ให้แก่ บริษัท เอ็มโซลูชั่น 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน ) (7UP) ในราคาสุทธิรวมทั้งสิ้น 
25,000,000 บาท เน่ืองจากธุรกิจของอินฟอร์เมติกซ์มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองและมีโอกาสในการฟื้นตัวที่ค่อนข้าง
ต่ า การจ าหน่ายอินฟอร์เมติกซ์จะช่วยลดภาระจากการรับรู้ผลประกอบการขาดทุน ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบริหาร
ให้แก่บริษัทและลดภาระในการที่บริษัทต้องให้การสนับสนุนทางการเงินอีกด้วย  นอกจากน้ียังช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุน
เพิ่มขึ้นส าหรับการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้สามารถใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ต่อมา 
ในปี 2562 บริษัทได้ขยายการลงทุนในการด าเนินธุรกิจด้านสาธารณูปโภค โดยบริษัทได้ลงทุนในโครงการน้ าประปา             
1 โครงการ คือ โครงการน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยซ้ือหุ้นร้อยละ 30 ของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) 
พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) จาก บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ ากัด 
ผู้เดียว (“AIDC”) และเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2562  บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จ านวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
30 ของจ านวนหุ้น ทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม  ใน บริษัท 
เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว (“AWS”)) 
ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว 
 ส าหรับปี 2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท ได้รับหนังสือจาก Electric Power Generation Enterprise (“EPGC”) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เป็น 
ภายใน 90 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี ในการขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ EPGC จัดหาซ่ึงคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลงในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อไป และ  เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาทบทวนกลุ่มอุตสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจ ประจ าปี 2563 จากข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 จากการพิจารณาตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควร
ปรับย้ายหลักทรัพย์ของบริษัท จากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 
    เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท พร้อมทั้งมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
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เงินทุนส าหรับบริษัทและหรือบริษัทย่อยในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte.Ltd. 
(“AIDCSP 1”) และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนินโครงการอ่ืนๆ 
ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เก่ียวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภค 

ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันท าการ) บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วและปรากฏว่า มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,460,342,750 หุ้น เม่ือวันที่
20 ตุลาคม 2563 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์  เป็ นที่ เรียบ ร้อยแล้ว  ซ่ึ งท าให้บ ริ ษัท มีทุนช าระแล้ ว  5,065,171,462.50 บาท  แบ่ งออกเป็ นหุ้ น สามัญ  
10,130,342,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,335,000,087.50 บาท โดยบริษัทจะยังคงเหลือ
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายอยู่อีก จ านวน 539,657,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งน้ี  
       เม่ือวันที่ 2 พฤสจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“PSP”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้
เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญในบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.(“AIDCSP 1”) กับ Asia Investment, 
Development & Construction Sole Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) จ านวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ที่ราคา 23.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (749.63 ล้านบาท โดยประมาณ) ซ่ึง AIDCSP เป็นบริษัท
จ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan 
Solar Power Investment Joint Stock Company (“BSolar”) เป็นบริษัทที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศ เวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) และเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PSP      
ได้ด าเนินการช าระราคาซ้ือขายหุ้นครบตามจ านวนที่ก าหนดในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเข้าลงทุนในบริษัท AIDCSP ใน
ครั้งน้ี เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพิ่มศักยภาพใน
การสร้างรายได้ให้กับบริษัท อีกทั้งยังช่วยสร้างความม่ันคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 
20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวส าคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ 
CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) จ านวน 338,400 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
33.84 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ One Central Tower และเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัทและ One 
Central Tower ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญดังกล่าว One Central Tower เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตาม
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ One 
Central Tower ถื อค รองที่ ดิ น ซ่ึ งตั้ งอ ยู่ ที่  National Road 1 , Niroth Commune, Chbar Ompov, Phnom Penh 
ราชอาณาจักรกัมพูชา พื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร 
และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ า Bassac ซ่ึงจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ การลงทุนใน One Central Tower เป็นการ
เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศ
กัมพูชา ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ในราชอาณาจักร
กัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท 
ซ่ึงปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และในประเทศ
กัมพูชาจากการลงทุนครั้งน้ี 
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 1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท  

 1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นผู้น าการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน สาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงแสวงหาโอกาส
ทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวและการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 

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      
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

1.1.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิงาน 

   1. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจพลังงาน 

  1.1 กลยุทธ์การลงทุนในประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้ เพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงาน (พน.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ซ่ึง
กรอบระยะเวลาของแผนมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2561-2580) การจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น้ าหนักความส าคัญ เฉพาะการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าใน
ภาพรวมของทั้งประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขด้านการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเชื้อเพลิง
ที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค รวมถึงการก าหนดโรงไฟฟ้าเพื่อความม่ันคงในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้า
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิมที่ใช้จัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) พลังงานจึงได้น าแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุง เพื่อให้การวางแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และ
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับแนวนโยบายของรัฐบาล และ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพ
การผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากน้ี ยังได้ค านึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความม่ันคงของระบบส่ง
ไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการของระบบ ไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้
การก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซ่ึงความม่ันคง 

จากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  ซ่ึงมีการก าหนดนโยบายด้านพลังงาน
ไฟฟ้า ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้า
และด้านการใช้ไฟฟ้า นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะยาวให้ด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นโดย หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้ว ยวิธีการ
เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา  พลังงาน  
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม            
โดยส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ า และ
การจัดการขยะ จึงท าให้บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานในประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายตามแผนพัฒนาดังกล่าว 
โดยบริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย เฉพาะโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการผลิตไฟฟ้าอยู่และโครงการที่ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการแล้ว ทั้งโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP), และ
โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) หากโครงการใดมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ที่เหมาะสม สามารถสร้างรายได้
และความม่ันคงให้แก่บริษัทในระยะยาว ฝ่ายบริหารของบริษัทจะน าโครงการดังกล่าวน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   

 1.2  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายหลักในสร้างผลก าไรจากธุรกิจพลังงาน
ให้กับบริษัทโดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วยประทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซ่ึงประเทศที่มี
การลงทุนแล้ว ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่ม 
ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง และยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก กลุ่ม
ประเทศ CLMV จึงเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจไข้ไปลงทุนการผลิตและการตลาด และแต่เน่ืองด้วย CLMV น้ันมีพรมแดนติด
กับไทย จึงเป็นความต้องการที่ผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางการท าธุรกิจ 

 

 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 ามาใช้ ในการด 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
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สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ นอกจากน้ีบริษัทยังมองหาโอกาสในการพัฒนาที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ใน
ท าเลที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าที่ดินเหล่าน้ีในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับคู่ค้าทาง
ธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปและสิ่งส าคัญที่สุดอีกประการคือการ
ปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน 
ควบคู่ไปกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ที่จะสร้างรายได้และความแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป 

 2.4  กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายในสร้างผลก าไรจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
พลังงานให้กับบริษัทและยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึงเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศกัมพูชา ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ในราชอาณาจักรกัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและด้าน
สาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท 

3. กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจสาธารณูปโภค 

3.1   กลยุทธ์ด้านการผลิตน้ าประปาเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการผลิต 24 ชั่วโมง และได้เตรียมพนักงานควบคุมหากเกิด
ปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

3.2  กลยุทธ์ด้านการกระจายพื้นที่ให้บริการ โดยการวางเส้นต่อประปาให้ครอบคลุมพื้นที่ในถนนสายหลัก
ของเขตพื้นที่จ่ายน้ าและแหล่งชุมชนที่มีความส าคัญ 

3.3  กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการประชุมกับทางลูกค้า เพื่อวางแผนการตลาดและให้การ
สนับสนุนที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อเข้าเป็นผู้รับบริการน้ าประปา รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้น้ า  

3.4  กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 
3.5  กลยุทธ์ด้านการสร้างคุณภาพการให้บริการ คุณภาพและความสะอาด เป็นไปตามมาตรฐาน และยัง

ต้องเน้นถึงคุณภาพการให้บริการ การจัดส่งน้ าประปาด้วยปริมาณและแรงดันอย่างเพียงพอ รวมถึงความต่อเน่ืองในการ
ให้บริการ 

 3.6   กลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายในสร้างผลก าไรจากธุรกิจสาธารณูปโภค
ให้กับบริษัทและยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มบริษัท อาทิ โครงการด้านพลังงานและด้านอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นโครงการที่บริษัทได้ด าเนินการไปแล้ว เป็นต้น 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

  ปี 2561 

เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2561 บริษัท และบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อยของ APU) ลงนาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 3 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 7.95 เมกกะวัตต์  
ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธุ์  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 เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์    
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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
กระแสสินธ์ุ จ ากัด 
จังหวัดสงขลา 
 

บริษัท ยูไนเต็ด 
เพาเวอร์ 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  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน และ
เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

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 และกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิจที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท เป็นเงินลงทุน 
ส าหรับการขยายธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท และเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุน (Funding) ส าหรับธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน
ของบริษัท และกลุ่มบริษัท รวมทั้งการขยายฐานทุนของ
บริษัท และกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมและเพียงพอในการ
พัฒนาธุรกิจที่บริษัท และกลุ่มบริษัท ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน 
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วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม จ านวนเงิน (ล้านบาท) /
ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้

เงินลงทุน 

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่ จ านวนเงิน (ล้านบาท ) 

1.1 ธุรกิจพลังงาน 
 
 

ไม่เกิน 2,000/ภายในกลาง
ปี 2563 

1.1 ธุรกิจพลังงานและธุรกิจ
ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจพลังงาน 

ไม่เกิน 1,800/ภายใน 
ปี 2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด
วงเงินของแต่ละประเภท
ธุรกิจตามความเหมาะสม 

1.2 ธุรกิจเทคโนโลยีสาร    
สนเทศ 

ไม่เกิน 800/ ภายใน 
ปี 2561 

1.2 ธุรกิจสาธารณูปโภคและ
ธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ
สาธารณูปโภค 

ไม่เกิน 1,800/ภายใน 
ปี 2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด
วงเงินของแต่ละประเภท
ธุรกิจตามความเหมาะสม 

1.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกิน 500/ภายในกลาง 
ปี 2561  

1.3 โครงการ
อสังหาริมทรัพย์ 

ไม่เกิน 1,800/ภายใน 
ปี 2564 ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด
วงเงินของแต่ละประเภท
ธุรกิจตามความเหมาะสม 

 

 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 แอนด์ 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 
 

ปี 2562 

เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์)  
พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ ากัด 
ผู้เดียว (“AIDC”) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว  

เม่ือวันที่  31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จ านวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม  ใน บริษัท เอเชีย วอ
เตอร์ จ ากัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซ่ึงเป็นผู้
ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดิน โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ าประปาในเชิงพาณิชย์แล้ว
เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อจ าหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ าประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ก าลังการ
ผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 
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เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด (“MUPA”)  ได้รับทราบจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน
ของพม่า (“MOEE”) ว่า คณะกรรมการบริหารของ MOEE ได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไข 
บังคับก่อน (Condition Precedent) ให้เป็นผลส าเร็จภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า โดยเงื่อนไขในการขยายระยะเวลา ดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) ขนาด 230 kV ที่เชื่อมระหว่างเมือง เมาะละแหม่ง
(Mawlamyine)-เย (Ye)-ทวาย (Dawei) และระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งแก๊สเชื้อเพลิง และการลงนามใน
สัญญาเช่าที่ดิน โดยระยะเวลาและการด าเนินการที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ในระหว่างการเจรจาของ MUPA 

เม่ือวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ได้รับหนังสือจาก Electric Power Generation 

Enterprise (“EPGE”) ของพม่า ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับ

ก่อน (Condition Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เป็น ภายใน  90 เดือน นับ

จากวันที่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับแจ้งว่าในการขยาย

ระยะเวลาดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ EPGE จัดหาซ่ึงคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลงในเรื่อง

ดังกล่าวต่อไป 

ปี 2563 

เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัทได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO  ซ่ึงเป็นการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพท าให้เชื่อม่ันได้ว่า

กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการท างาน เพื่อให้ม่ันใจว่า

การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและสอดคล้องกับข้อก าหนดตามระบบบริหารคุณภาพ ส าหรับ ISO 9001:2015 เป็น

มาตรฐานคุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับร่วมกัน ซ่ึงบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าระบบมาตรฐานคุณภาพน้ีมาใช้ใน

การบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อก าหนดมาตรฐานในการท างานและปรับปรุงคุณภาพของธุรกิจ อีกทั้งเพิ่ม

ความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆ

อีกด้วย 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก าหนดแนวทางในการทบทวนและปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจด

ทะเบียน โดยพิจารณาจัดตามประเภทธุรกิจที่สร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทเป็นส าคัญ บริษัทที่มีโครงสร้าง รายได้และลักษณะ

การประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทให้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ

ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีรายได้หลักจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จึงปรับ

ย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 

เม่ือวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็น 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 
4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท พร้อมทั้งมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  โดยการเพิ่มทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนส าหรับบ ริ ษั ทและหรือบ ริ ษั ทย่ อย ในการลงทุน ในหุ้ นสา มัญ ของบริ ษั ท  AIDC Solar Power Number 1 
Pte.Ltd.(“AIDCSP 1”) และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อด าเนิน
โครงการอ่ืนๆ ของบริษัทและหรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เก่ียวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
สาธารณูปโภค 
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ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันท าการ) บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วและปรากฏว่า มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจ านวนทั้งสิ้น  3,460,342,750 หุ้น เมื่อ
วันที่  20 ตุลาคม 2563 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการ ค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงท าให้บริษัทมีทุนช าระแล้ว  5,065,171,462.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  
10,130,342,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท และมีทุนจดทะเบียน 5,335,000,087.50 บาท โดยบริษัทจะยังคงเหลือ
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายอยู่อีก จ านวน 539,657,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งน้ี  
 เม่ือวันที่ 2 พฤสจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“PSP”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้
เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญในบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd.(“AIDCSP 1”) กับ Asia Investment, 
Development & Construction Sole Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) จ านวน 11,670,833 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  ที่ราคา 23.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (749.63 ล้านบาท โดยประมาณ) ซ่ึง AIDCSP เป็น
บริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh 
Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“BSolar”) เป็นบริษัทที่ด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศ เวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) และเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 
2563 PSP ได้ด าเนินการช าระราคาซ้ือขายหุ้นครบตามจ านวนที่ก าหนดในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเข้าลงทุนในบริษัท 
AIDCSP ในครั้งน้ี เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท อีกทั้งยังช่วยสร้างความม่ันคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัท
ในระยะยาว เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) 
เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวส าคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม 
รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจ
อย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัท One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) จ านวน 338,400 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
33.84 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของ  One Central Tower และเม่ือวันที่  26 พฤศจิกายน 2563 บริษัทและ            
One Central Tower ได้เข้าท าสัญญาซ้ือขายหุ้นสามัญดังกล่าว  One Central Tower เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตาม
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์            
One Central Tower ถือครองที่ดินซ่ึงตั้งอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar Ompov, Phnom Penh 
ราชอาณาจักรกัมพูชา พื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร 
และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ า Bassac ซ่ึงจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ การลงทุนใน One Central Tower เป็นการ
เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ  อันเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับบริษัทในประเทศ
กัมพูชา ซ่ึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และเป็นการเปิดโอกาสของบริษัทสู่การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ในราชอาณาจักร
กัมพูชา อาทิ โครงการด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซ่ึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท 
ซ่ึงปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และในประเทศ
กัมพูชาจาการลงทุนครั้งน้ี 
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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 

กลุ่มธุรกิจสาธรณูปโภค 

1.บริษัท อันดามันเพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) 
2.บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
(“MUPA”) 
3.บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ จ ากัด 
(“PSP”) 

3.1 บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ 
นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 
(“AIDCSP1”) 

1.บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
(“DML”) 
2.One Central Tower 
Company Limited  
(“One Central Tower”) 

1.บริษัท เอสไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง 
(สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“AWH”) 

1. กลุ่มธุรกิจพลังงาน 

ธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท
ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดย APU ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ      
(Gas Engine) ซ่ึงมีก าลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and 
Power Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) และ APU ลง
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 
นอกจากน้ี APU ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้า กระทรวงการไฟฟ้า ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก าลั งการผลิต 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”) ขึ้นในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 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 
4.  MUPA ได้รับใบอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 
5.  เงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงแล้ว   
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ในการยกเว้นเงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาดังกล่าวในข้อ 5 ข้างต้นน้ัน (เก่ียวกับสัญญาจัดหาสินเชื่อส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว 
EPGE ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวได้  

เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2562 MUPA ได้รับแจ้งจาก MOEE ว่า คณะกรรมการบริหารของ MOEE ได้พิจารณาอนุมัติให้
ขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ให้เป็นผลส าเร็จภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
โดยเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า  (Transmission Line) ขนาด 
230 kV ที่เชื่อมระหว่างเมือง เมาะละแหม่ง (Mawlamyine)-เย (Ye)-ทวาย (Dawei) และระยะเวลาและความเป็นไปได้ในการ
จัดหาแหล่งแก๊สเชื้อเพลิง และการลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน โดยระยะเวลาและการด าเนินการที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ในระหว่าง
การเจรจาของ MUPA นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ท าการศึกษาโครงการด้านธุรกิจ
พลังงานและพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ตั้งแต่ปลายปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายโครงการ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไร
ให้กับบริษัทได้อย่างม่ันคงและต่อเน่ืองในระยะยาว ทั้งน้ีหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทจะน าเรื่องดังกล่าวน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“PSP”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ 
Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (“ผู้ขาย”) การเข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น ของ
บริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ส าหรับการซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 11,670,833 หุ้นของบริษัท AIDC 
Solar Power Number 1 Pte. Ltd. (“AIDCSP 1) ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock (“B-
Solar”) บริษัทที่ด าเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant (“โรงไฟฟ้า Song Luy”) 
ในประเทศเวียดนามซ่ึงได้เริ่ม ด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PSP ได้ด าเนินการช าระราคาซ้ือขายหุ้นครบตามจ านวนที่
ก าหนดในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเข้าท ารายการน้ีจึงท าให้ PSP มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นจ านวน 11,670,833 หุ้นของ
บริษัท AIDCSP 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท AIDCSP 1 และท าให้บริษัท
AIDCSP 1 มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้และผลการด าเนินงานของบริษัท AIDCSP 1 และ
โรงไฟฟ้า Song Luy ในงบการเงินรวมของบริษัท  การเข้าลงทุนในบริษัท AIDCSP 1 ในครั้งน้ี เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของบริษัท รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท อีกทั้งยัง
ช่วยสร้างความม่ันคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าว
ส าคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการ ลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต 
เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการด าเนิน ธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ีบริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด  (บริษัทย่อยของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 
ยูทิลิตี้ จ ากัด (APU)) ได้ลงนามให้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
พื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จ านวน 4 โครงการ ก าลังการผลิตรวม 54.71 เมกกะ
วัตต์ ดังน้ี  
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รายละเอียดทั่วไป 

รายละเอียดทั่วไป รวม        
4 โครงการ 

สหกรณ์ผู้ผลิตและ
ผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์    
อ.กระแสสินธ์ุ       

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุรี             

(จังหวัดเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

Song luy 1 
(Vietnam) 
83.33% 

ขนาดติดตั้ง (MW) 54.71 MW 5 MW 1.75 MW 1.2 MW     46.76 MW 

ระยะเวลาขายไฟ (ปี) 25 25 25 25           20 

ราคารับซ้ือไฟฟ้า  4.12 บาท/หน่วย  4.12 บาท/หน่วย 4.12 บาท/หน่วย 0.0935 USD/หน่วย 

 

2. กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย โดยบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย จ ากัด (มหาชน) (“UPA”) ได้แก่  โครงการพีโน่ ฮิลล์ ที่ดินเปล่า จ านวน 4 แปลง เน้ือที่รวม 114.213 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต าบล
ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ โครงการพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย ที่ดินเปล่า จ านวน 5 แปลง เน้ือที่รวม 
18-3-77.6 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต าบลโคกกลอย อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา และ โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  เป็นห้องชุดเพื่อขาย 
จ านวน 21 ห้อง โดยการบริหารจัดการผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (“DML”)  นอกจากน้ี บริษัทได้
ซ้ือหุ้ น สา มัญ ของบริ ษั ท  One Central Tower Company Limited (“One Central Tower”) ซ่ึ ง เป็ นบ ริ ษั ท จ ากั ด            
จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 338,400 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 33.84 % ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 450 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 108,000 เรียลกัมพูชาต่อหุ้น (หรือประมาณหุ้น
ละ 27 ดอลลาร์สหรัฐฯ) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ One Central Tower คือ นาย Leak Yim ซ่ึงบริษัทดังกล่าวด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

อย่างไรก็ตาม One Central Tower ถือครองที่ดิน ซ่ึงตั้งอยู่ที่ National Road 1, Niroth Commune, Chbar 
Ompov, Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา โฉนดที่ดินเลขที่ 12100404-0070, Koh Norea Nirouth, Chbar Ampov, 
Phnom Penh พื้นที่รวม 24,179 ตารางเมตร ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารส านักงาน และที่อยู่อาศัย ซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจใจกลางกรุงพนมเปญเพียง 2.5 กิโลเมตร 
และอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ า Bassac ซ่ึงจัดเป็นเขตพัฒนาใหม่ในกรุงพนมเปญ 

ส าหรับการลงทุ นใน One Central Tower ถือ เป็นการเปิ ด โอกาสให้บ ริ ษัทสามารถลงทุนใน ธุร กิจ
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการเปิดตลาดใหม่ในประเทศกัมพูชา บนท าเลที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 
และเป็นหน่ึงในประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นการเปิด
โอกาสการลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ทั้งโครงการด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV การเข้าไปลงทุน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในครั้งน้ี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ ผลก าไรในอนาคตให้กับกับทางบริษัท อีกทั้งยังเป็น
ก้าวส าคัญในการเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนในประเทศใหม่ๆ รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ตามแผนกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นจากความต้องการของประชากรในต่างประเทศ และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย รวมทั้งความต้องการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและพัฒนาเมือง  
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3. กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค 
      บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของ บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC 

Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ ากัด ผู้เดียว (“AIDC”) 
เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน โครงการน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว  

เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จ านวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม  ใน บริษัท เอเชีย      
วอเตอร์ จ ากัด (Asia Water Company Limited) (“AW”)(เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว  (“AWS”)) ซ่ึงเป็น   
ผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดิน โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ าประปาในเชิงพาณิชย์แล้ว
เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อจ าหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจน้ าประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ก าลังการ
ผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จ านวน 4 บริษัท ใน 2 กลุ่มธุรกิจ โดยบริษัทย่อยจ านวน 4 บริษัท เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงจด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ 1 บริษัทน้ันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสหภาพเมียนมาร์  ทั้งน้ี 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังน้ี 

UPA

กลุ่ม

ธุรกจิ

กลุ่มธุรกจิสาธารณูปโภค 

น ้าประปา
30.00%

99.99% APU AWH 98.00%

ทุนจดทะเบยีน 316.2 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีน      7.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท

ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 316.2 ล้านบาท ทุนจดทะเบยีน      ช้าระแล้ว 7.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 50.5 ล้านบาท

60.00%

99.00% MUPA AW
ทุนจดทะเบยีน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ทุนจดทะเบยีน 100,800 ล้านกบี

ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 50,000 เหรียญสหรัฐ ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 100,800 ล้านกบี

99.99% PSP
ทุนจดทะเบยีน 35.40 ล้านบาท

ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 35.40 ล้านบาท

AIDCSP 1 83.33%

ทุนจดทะเบยีน 14.00 ล้านเหรียญสิงคโปร์

ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 14.00 ล้านเหรียญสิงคโปร์

96.00% B-Solar
ทุนจดทะเบยีน 200,800 ล้านดงเวียดนาม

ทุนจดทะเบยีนช้าระแล้ว 200,800 ล้านดงเวียดนาม

DML

โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มธุรกจิพลังงาน
กลุ่มธุรกจิพฒันา

อสังหาริมทรัพย์
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หมายเหตุ 
พ.ศ. 2563 

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“พาราโบลิก”) ตกลงซ้ือหุ้นร้อยละ 
83.33 ของบริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี (“AIDCSP1”) จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและ
ก่อสร้าง จ ากัด (“AIDC”) ในราคา 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 741.79 ล้านบาท) AIDCSP1 จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 96 ของ Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ Song Luy 1 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ปี  

 

1.4 ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด เม่ือ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้  

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจจ านวน 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน  และกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  2561-2563 โดยโครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในระยะเวลาดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังน้ี 

รายได้จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ด าเนินการ

โดย 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจพลังงาน        
รายได้จากการขายไฟฟ้า UPA,APU,PSP 48.89 97.86 48.25 63.00 0.47 0.40 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  48.89 97.86 48.25 63.00 0.47 0.40 
กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

       

รายได้จากการขายที่ดิน UPA - - - - - - 
รายได้จากการขายอาคารชุด DML - - - - - - 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง  - - - - - - 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  - - - - - - 
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

 
      

รายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

IFP 
- -   ***64.55 54.79 

รวมรายได้จากกลุ่มธุรกิจ  - -   64.55 54.79 
รายได้อ่ืน - 1.07 2.15 7.99 10.00 ***10.58 8.98 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน
ระยะสั้น 

UPA - - 20.63 27.00 42.21 35.83 

รวมรายได้  49.96 100.00 76.87 100.00 117.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                     100.00 
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หมายเหตุ 

***พ.ศ. 2561 
บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด 

เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จ ากัด ให้แก่กิจการอ่ืน
ในราคา 25 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนโดยรวมอยู่ในขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิกจ านวน 
82.56 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจ านวน 
357.07 ล้านบาท 

รายได้จากธุรกิจพลังงาน 

ในปี 2563 มีรายได้จากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาขน) จากการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด 5.00 เมกะวัตต์ จ านวน 30.58 ล้านบาท  จากบริษัท

ย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ 

จ ากัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 1.20 เมกะวัตต์ และสหกรณ์

การเกษตรวิเชียรบุรี จ ากัด 1.75 เมกะวัตต์  จ านวน 18.31 ล้านบาท  

รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ในปี 2563 ยังไม่มีรายได้จากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จากโครงการ

เดอะ พีโน่ เขาใหญ่  

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ    

2.1.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจพลังงาน 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (“APU”) ซ่ึงเป็นบริษัท

ย่อยบริษัท ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) มีก าลังผลิต 6-20      
เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซ้ือไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU 
และ TRG ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557  

ทะนินทายี เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region)  ซ่ึงรู้จักกันในภาษาไทยภายใต้ชื่อ “เขตตะนาวศรี”  
มีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอัน
ดามันและด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐทะนินทายี ได้แก่ 
ทวาย (Dawei) เป็นพื้นที่คาดว่าจะมีการด าเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ าลึกและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต โดย
พื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคต 

ทั้งน้ีตามสัญญาที่เก่ียวข้องน้ัน APU ได้รับสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ ให้กับ TRG 
โดย TRG จะรับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซธรรมชาติ
เกินกว่าจ านวนดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน ส าหรับอัตราค่าไฟฟ้าน้ัน คิดที่ 0.057 เหรียญ
สหรัฐฯต่อกิโลวัตต์ โดย APU ได้เริ่มผลิตและขายไฟฟ้าจริงสู่สาธารณะที่ เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตั้งแต่ วันที่             
17 มิถุนายน 2558  
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นอกจากน้ีบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด  (“MUPA”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559  ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าก าลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ 
กับ EPGE ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ก าลังผลิต 200 เมกะวัตต์ 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอกันบก อ าเภอทวาย เขตทะนินทายี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 23.4 
เอเคอร์ (ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก EPGE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า) เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้า
จะมีก าลังผลิตติดตั้งประมาณ 210 เมกะวัตต์ จะสามารถผลิตและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE ด้วยก าลังผลิตตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจ านวน 200 เมกะวัตต์ ซ่ึงบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่
จ าหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเท่ากับ 0.0333 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

โดยโครงการดังกล่าวมีก าหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี 
นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 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 (เก่ียวกับสัญญาจัดหาสินเชื่อ
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้า) EPGE และ MUPA จะต้องตกลงยกเว้นร่วมกัน ดังน้ัน หาก MUPA ไม่ตกลงที่จะยกเว้นเงื่อนไข
ดังกล่าว 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 
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  Contracted Capacity) ในปริมาณและแนวทางที่ตกลงในสัญญา 

  - โอนสิทธิใน Facility ให้แก่ EPGE ในเวลาที่ตกลงในสัญญา 

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 เดอืน 

  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 ได้มีมติรับรองหรือให้สัตยาบันใน
การลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยคู่สัญญารวมถึง MUPA อยู่ในระหว่างด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อน เพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่เข้าท าโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวก่อนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาค าขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทแล้วเสร็จ (เน่ืองจากรายการดังกล่าวเป็นการเข้าท ารายการ
ประเภทที่ 4 ซ่ึงต้องมีการยื่นค าขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่กับตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 MUPAได้รับหนังสือจาก Electric Power Generation Enterprise (EPGE) 
ของพม่า ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการด าเนินการตามเงื่อนไขบังคั บก่อน (Condition 
Precedent) จากเดิม คือ ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า เป็น ภายใน  90 เดือน นับจากวันที่ของ
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (กล่าวคือภายในวันที่ 27 กันยายน 2566) อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับแจ้งว่าในการขยายระยะเวลาดังกล่าว
อาจขึ้นอยู่กับการจัดหาปริมาณของก๊าซที่ EPGE จัดหาซ่ึงคู่สัญญาจะได้มีการเจรจาและตกลงในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทและบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (PSP) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ 

แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (APU) ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรจากกรมส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรับการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

 บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย 

บจก.พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

รายละเอียด สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ อ.กระแสสินธ์ุ        

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุรี 

(จังหวัดเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
1.บัตรส่งเสริมเลขที่ 61-0656-1-00-1-0 61-0625-1-00-1-0 61-0626-1-00-1-0 
2.เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
3.สิทธิประโยชน์ส าคัญที่ได้รับ    

   3.1 ได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าว
ซ่ึงเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ 
คู่ ส ม ร ส  แ ล ะ บุ ค ค ล ซ่ึ ง อ ยู่ ใน
อุปการะของบุคคลทั้งสองประเภท
น้ีเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตาม
จ านวนและก าหนดระยะเวลาให้
อ ยู่ ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร เท่ า ที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับ ได้รับ 

   3.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้ า
ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 

 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 
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 บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ 
เอเชีย 

บจก.พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

รายละเอียด สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ อ.กระแสสินธ์ุ        

(จังหวัดสงขลา) 

สหกรณ์การเกษตร 
วิเชียรบุรี 

(จังหวัดเพชรบูรณ์) 

สหกรณ์การเกษตร 
กะทูน 

(จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
   3.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ ได้จาก
การประกอบกิจการที่ ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน นับแต่ วันที่ เริ่ม มี
รายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 
และได้รับอนุญาตให้น าผลขาดทุน
ประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
น้ัน ไปหั กออกจากก าไรสุ ท ธิที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยก เว้นภ าษี เงิน ได้ นิ ติ บุ ค คล มี
ก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วัน
พ้นก าหนดเวลาน้ัน 

8 ปี 8 ปี 8 ปี 

   3.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงิน
ปั นผลจาก กิจการที่ ได้ รั บ การ
ส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสีย
ภาษีตลอดระยะเวลาที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ัน 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 10 เมษายน 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 
  

2.1.2  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด  
(“DML”) โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อขาย ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ในปัจจุบัน สามารถ
สรุปได้ดังน้ี 

ที่ดนิที่พัฒนาเพื่อขาย 

1. ที่ดินโครงการพีโน่ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว ตั้งอยู่ที่ ต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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) 

3. โครงการพัฒนาที่ดิน ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ดิน จ านวน 24,179 ตารางเมตร ที่ตั้ง Phum 13, Tonle 
Basak, Chamkar Mon, Phnom Penh, ราชอาณาจักรกัมพูชา 
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โครงการคอนโดมิเนียม 

ปัจจุบัน DML เป็นผู้ด าเนินโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง  5 ชั้น จ านวน
ห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คงเหลือห้องชุดที่พักอาศัยจ านวน 21 ยูนิต  

2.1.3  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสาธารณูปโภค 

 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC 
Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (AWH) กับ  บริ ษัท  เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ้ากัด ผู้ เดียว (Asia 
Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ าประปาแสนดิน
ใน สปป. ลาว โดยการเข้าซ้ือหุ้นของ AWH จ านวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ AWH 
จาก AIDC ในราคา 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 80.85 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.977 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) โดยเม่ือเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ก าหนดสัญญาซ้ือขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงคาดว่าจะ
เกิดขึ้นภายใน วันที่ 29 กันยายน 2562 บริษัทจะช าระค่าหุ้นดังกล่าวให้กับ AIDC โดยให้ AIDC ใช้เงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ 
(refundable deposit) เพื่อช าระค่าหุ้น และ/หรือ หักเงินค่าหุ้นจากเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ (refundable deposit) ที่
บริษัทได้วางไว้กับ AIDC ซ่ึง บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของการวางมัดตามหนังสือของบริษัท เลขที่ UPA 011-2562 ลงวันที่ 
22 เมษายน 2562 เรื่อง ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเม่ือวันที่  31 ตุลาคม 2562  
เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซ้ือขายหุ้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และบริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จ านวน 2,160,300 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้น ทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม 
ใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด (Asia Water Company Limited) (AW) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว 
(“AWS”)) ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว 

 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

นโยบายด้านการตลาด 

บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมองหาโอกาสในการลงทุนโครงการ
ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและน าพา
องค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันการด าเนินธุรกิจพลังงานของบริษัทมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากการปรับ
โครงสร้างการด าเนินงานใหม่และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ฯ จ านวน 3 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 7.95 
เมกกะวัตต์ ที่ได้เดินเครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา  รวมถึงการซ้ือกิจการ AIDC Solar Power 
Number 1 ในสัดส่วน 83.33% เป็นที่เรียบร้อย โดยด าเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy (Song Luy 1 
Solar Power Plant) ในประเทศเวียดนาม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจพลังงาน 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ทีเอ็มบี  คาดปี 2563 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะลดลงจากปีก่อน 
1.2% จากผลกระทบจากโควิด-19 ท าให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในที่อยู่อาศัย แต่ในภาค  ธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมได้รับ
กระทบจากมาตรการล็อกดาวน์จึงลดลง 5% และ 3% แม้ว่าจะมีฟื้นตัวของธุรกิจกลับมาครึ่งหลังของ 2563 และปี 2564 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้น 3.5% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย 
  แนวโน้มระยะยาวแม้ว่าภาคธุรกิจต่างๆ ต้องปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงหลัง ผ่านวิกฤติโควิด-19 เศรษฐกิจ
ที่จะกลับมาขยายตัวได้พร้อมกับการลงทุนของ ภาคเอกชน จะเป็นปัจจัยบวกให้ต้องเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าตามแผน โดยคาด 
ว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.2% ต่อปีตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไปความต้อการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงในปี 2563 จะส่งผลต่อผู้จัดหาไฟฟ้า (กฟผ.) 
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ในระยะยาว ก าลังไฟฟ้าของ กฟผ.จะมีบทบาทลดลง (ผลิตจากก๊าซและถ่านหิน) โดยลดลงเหลือ 24% จากปัจจุบันมีสัดส่วน 
32% ท าให้บทบาทก าลังไฟฟ้าของ กลุ่มเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) เพิ่มขึ้นมาจากตามแผนพัฒนาไฟฟ้า PDP 2018 และ 
AEDP ซ่ึงประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียน เช่น โซล่าร์ภาคประชาชน โซล่าร์ลอยน้ า+Hydro ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงาน
หมุนเวียนอ่ืนๆ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจรวมกันมีสัดส่วนถึง 70% ในปี 2562   แต่ผลกระทบจาก
โควิด-19 และเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศหดตัวท าให้ความต้องการใช้ลดลง 4.1% ในปี 2563 โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมที่คาดว่าลดลงถึง 20% แต่ในภาคที่อยู่อาศัยยังเพิ่มขึ้นจาก work from home ที่ 5%  ผลจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบตามแนวทางของแผนฉบับน้ี ท าให้การผลิตไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ เปลี่ยนไปสู่แบบขนาดเล็ก แบบกระจายศูนย์มาก  
แผนพัฒนาไฟฟ้าของไทยถือเป็นนโยบายส าคัญที่ก าหนดทิศทางธุรกิจไฟฟ้า รวมถึงนโยบายที่เก่ียวข้องของรัฐ เพื่อสนับสนุให้
การพัฒนาไฟฟ้าเป็นไปตามแผน เช่น การรับซ้ือไฟฟ้าโซล่าร์รูฟท๊อปที่อยู่อาศัย โรงไฟฟ้าชุมชน คาดว่าจะมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) และรายเล็ก (SPP) หันมาสนใจลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนหมุนเวียนมากขึ้นตามทิศทางแผนพัฒนา
ก าลังไฟฟ้าในอนาคต ซ่ึงปัจจุบันแผนพัฒนาดังกล่าวมีการใช้มาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  คาดแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า
ของไทยจะขยายตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลัง หลังจากผ่านสถานการณ์  โรคระบาดโควิดแล้ว หลังจากกระทบต่อการใช้
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
 

โซลาร์เซลส์ พลังงานทดแทนที่มาแรงที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

แนวโน้มพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy Trend) 

การผลิตพลังงานยังคงเป็นหน่ึงในสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและความเจริญเติบโตของเมืองใหญ่ และมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาเราคงได้สัมผัสรับรู้ถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการแทนที่
รูปแบบเทคโนโลยีแบบเดิมที่พัฒนาและใช้กันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ซ่ึงการเข้ามาของเทคโนโลยีเหล่าน้ันอาจพลิกโฉม
รูปแบบพลังงานอย่างสิ้นเชิง (Energy Disruption) และในอนาคตอันใกล้กว่าที่เราคาดคิด การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
เหล่าน้ัน ด้านหน่ึงก็เป็นความพยายามในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความม่ันคงเชิงพลังงาน เช่น พลังงาน
ทดแทน การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า แต่อีกด้านหน่ึงก็ควรค านึงถึงผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
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แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564  
 แนวโน้มการใช้พลังงานปี 2564 ซ่ึงส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (“สนพ.”) กระทรวงพลังงาน ได้มีการ
พยากรณ์โดยอ้างอิงสมมุติฐานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายที่เก่ียวข้องมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน โดยส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) คาดว่าในปี 2564 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5 
ด้านราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก สศช. คาดการณ์ว่าราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 41.0 – 51.0 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในช่วง 30.3 – 31.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า
เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะขยายตัวลดลงร้อยละ 4.9 ทั้งน้ี สนพ. ได้ค านึงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเน่ืองจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น โดย สนพ. ได้ประมาณการความต้องการใช้พลังงานในปี 2564 ออกเป็น 2 กรณี 
คือกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1 ครั้ง และกรณีที่เกิดการระบาดมากกว่า 1 ครั้ง ในรอบปี 
2564 ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 การใช้พลังงานขั้นต้น ปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 02 ถึง  19 จากการเพิ่มขึ้นของพลังงานเกือบทุก
ประเภท ยกเว้นการใช้น้ ามันที่ลดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดการณ์ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 01 ถึง 
41 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์คาดว่าจะมีการใช้ค่อนข้างทรงตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 01 ถึง 04 ส่วนการใช้พลัง งานทดแทน 
คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ และไฟฟ้าน าเข้า คาดว่าจะมีการ
ใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 01 
 -  การใช้น้ ามันส าเร็จรูป ปี 2564 คาดว่ามีการใช้ลดลงร้อยละ -19 ถึง -29 โดยคาดว่าการใช้น้ ามันเครื่องบิน จะ
ลดลงร้อยละ -458 ถึง -515 ตามการหดตัวของการท่องเที่ยว และ การใช้ LPG ในส่วนที่ไม่รวมการใช้เป็น Feed stocks ของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าจะลดลงร้อยละ -07 ถึง -27 ส่วนการใช้น้ ามันดีเซล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 08 ถึง 13 ส่วนการ
ใช้เบนซินและแก๊สโซฮอล คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 03 ถึง 08 
 -  การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ -10 ถึง -55 โดยการใช้ในภาค
ครัวเรือน คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ถึง 25 และภาคอุตสาหกรรม คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ถึง 36 ในขณะที่การใช้ในรถยนต์
คาดว่าจะลดลงร้อยละ -122 ถึง -158 
 -  ก๊าซธรรมชาติ ปี 2564 คาดว่าการใช้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 01 ถึง 41 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขาเศรษฐกิจ อย่างไรก็
ตามการใช้ในภาคขนส่งคาดว่าจะยังคงลดลงต่อเน่ืองจากการที่ผู้ใช้ NGV เปลี่ยนกลับมาใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เน่ืองจากคาดว่า
ราคาน้ ามันยังคงไม่สูงมากนัก 
 -  การใช้ไฟฟ้า ปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 191,029 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตามภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและตามการด าเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
 อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ ามันดิบตลาดโลก มาตรการในการป้องกันโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อการใช้
พลังงานของประเทศต่อไป 
 

   ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 
บริษัทจึงให้ความสนใจโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษัทได้อย่าง
ม่ันคงและต่อเน่ืองในระยะยาว ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ซ่ึงจะท าให้การด าเนินการด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไว้และรองรับการแข่งขันที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
นโยบายด้านการตลาด 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่มีก าลัง
ซ้ือสูงและมีความต้องการบ้านหลังที่สองในท าเลที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ โดยบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด     
(“DML”) มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากน้ี DML ยังได้มีการว่าจ้าง
บริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี จ ากัด (“J&P”) เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารงานขาย ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการ
ขายของโครงการ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ส าหรับ J&P เป็น
บริษัทที่มีความรู้ความช านาญในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของทีม
ขายของบริษัทได้เป็นอย่างดี 
  ชื่อสัญญา : สัญญาว่าจ้างตัวแทนบริหารงานขาย 
  คู่สัญญา :  - DML : ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการ 
  :  - J&P: ผู้รับจ้าง หรือ ตัวแทนขาย 
  วันที่ลงนาม : 1 มีนาคม 2561 
  ข้อสัญญาที่ส าคัญ       :  - ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเป็นผู้บริหารงานขาย การโอน 

                                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 2562 จนถึง  28 กุมภาพันธ์ 2565 

ภาวะอุตสาหกรรม 

จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC รายงานงานว่าในช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองถึงปี 2563 ได้เกิดการ
ระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 เริ่มจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้ลุกลามแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สภาพสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องประสบ
ปัญหาหยุดกิจการหรือปิดตัวชั่วคราว ท าให้ประชาชนตกงานและขาดรายได้เป็นจ านวนมาก ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็น
อีกหน่ึงธุรกิจที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบไม่รุนแรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม หรือสายการบินก็
ตามแต่ ก็คาดว่าคงใช้เวลานานในการฟื้นตัว 

ธุรกิจอสังหาฯ ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน ถึงแม้ไม่รุนแรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน ธุรกิจ
ส่งออกบางประเภท ที่ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวและเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงมาในรูปของหน้ีสินที่ต้องใช้ ฟื้นธุรกิจให้กลับมา 
อสังหาฯประเภทเช่า เช่น ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่เชิงพาณิชย์ต่างๆ เกิดปัญหาด้านอัตราค่าเช่าเดิม ถึงแม้มีการปรับลดลงบ้าง 
แต่เทียบแล้วดูสูงมาก เม่ือเทียบกับจ านวนลูกค้าและรายได้ที่ต้องใช้เวลาค่อยๆ ฟื้นตัวในระยะหน่ึง  อาคารชุดก็ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงตามไปด้วยเช่นกัน กล่าวคือ (1) ยอดขายเดิมก่อนการเกิดโรคระบาด ลูกค้าบางส่วนมีการขอเลื่อนการ โอน หรือ
ขอยกเลิกการซ้ือ (2) ยอดขายใหม่ในระหว่างที่เกิดการระบาด จ านวนลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการน้อยลงกว่า 80% และ
ยอดขายน้อยลง 90% (3) ในโครงการที่ เคยขายให้ต่างชาติ  เกือบไม่มีการเข้าเยี่ ยมชม ยอดขายน้อยลง 95-98% 



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2563                                                                                                                           หน้า 26 

            จากผลที่เกิดขึ้นข้างต้น คาดว่าหลังวิกฤตการณ์ COVID -19 คนไทยและชาวต่างชาติ 80-90% อาจยังไม่มี
ความต้องการซ้ือห้องชุด ซ่ึงต้อง ใช้เวลา 3-9 เดือนในการทยอยกลับมาจากสภาวะดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของ
ไวรัส Covid-19 ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักปัจจัยเดียว ที่ส่งผลต่อการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอสังหาฯ ความ
ถดถอยของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ ซ่ึงเป็นเครื่องจักรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
เกิดการถดถอยอย่างต่อเน่ือง เป็นตัวฉุดให้ GDP ของประเทศลดลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา เท่ากับว่าหากไม่เกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัสน้ี แนวโน้ม GDP ของประเทศ ตลอดจนภาคอสังหาฯ คาดว่าจะชะลอตัว ต่อเน่ืองเช่นกัน และเม่ือเกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัส เท่ากับเป็นการเพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯเกิดความถดถอย ชะลอตัวยิ่งขึ้นไปอีก 

ภาวการณ์แข่งขัน 
ศูนย์ข้อมูลไทยพาณิชย์ ส่องตลาดอสังหาฯคาดฟื้นตัวปี 65 ผู้ประกอบการแข่งเดือดรายใหญ่เล่นแรงอัด

แคมเปญ หวังตุนเงินสด รายเล็ก-รายกลางเหน่ือยหนักคอนโดมิเนียมต่ ากว่า 3 ล้านบาท จ่อคิวหั่นราคาระบายสต๊อก ส่วน
สินเชื่อปล่อยใหม่ 6 เดือนแรกติดลบ 10.84%   ขณะน้ียอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ีอยู่ที่ 
280,000 ล้านบาท ปรับลดลง 10.84% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่
อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจชะลอตัว ท าให้ก าลังซ้ือ
ที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง  

ส าหรับ 5 ประเด็นที่ต้องจับตามองส าหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า คือ  
1. ภาพการฟื้นตัวของตลาดจากโควิด-19 โดยภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงอย่างมากส่งผลให้แนวโน้มการฟื้นตัว

ของภาคอสังหาฯ จะเป็นไปอย่างช้าๆ อย่างเร็วที่สุดในปี 65   
2. ภาวะอุปทานส่วนเกินและการลดลงของราคาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่

ระดับราคาต่ ากว่า 3 ล้านบาท ที่มีหน่วยเหลือขายสะสมค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการยังต้องเน้นการระบายสต๊อก และ
ท าให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงมากขึ้น  

3. ความสามารถในการซ้ือที่ อยู่อาศัยของผู้บริโภค มีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องปรับลดราคาลงและเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่ถูกลงเพื่อให้ผู้ซ้ือสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น  

4. การที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาเน้นเจาะตลาดแนวราบมากขึ้นส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาด
แนวราบมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดระดับราคาปานกลาง อย่างเช่น ทาวน์เฮาส์ 

 5 .ยอดขายใหม่มีแนวโน้มจะกระจุกตัวในโครงการของผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากขึ้นจากการแข่งขันท า
โปรโมชันอย่างต่อเน่ือง เพื่อระบายสต๊อกรวมถึงการแข่งขันเปิดตัวโครงการแนวราบประกอบกับชื่อเสียงของแบรนด์ที่ได้รับ
ความไว้วางใจตลอดจนความสามารถในการแข่งขันที่ได้เปรียบมากกว่า 
   

2.2.3  การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจด้านสาธารณูปโภค 
หัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนน้ัน ประเทศจ าเป็นต้องลงทุนพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา โครงข่ายด้านการสื่อสาร ระบบคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ า รวมถึงการเกิดของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการ
ลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ในรายงานของส านักวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ ADB พบว่า ประเทศก าลัง
พัฒนาในภูมิภาค Asia Pacific น้ันจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานปีละกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือรวมกว่า 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะต้องเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน   
4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการประปา 

ทั้งปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี 2564 คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส าคัญ ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก 
(2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ (3) การกลับมาขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรับตัวตาม
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ฐานการขยายตัวที่ต่ าผิดปกติในปี 2563 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.0 ปรับตัวดี
ขึ้นจากการลดลงร้อยละ 1.0 ในปี 2563 และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์
กลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน เหตุการณ์เหล่าน้ี กลายเป็นตัวการที่ท าให้เกิดความโกลาหลและส่อแววให้เห็นว่าประเทศ
เศรษฐกิจหลักได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป. ลาว ที่มีสัดส่วนการพึ่งพาประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างจีนในระดับสูง หรือมากกว่า
ร้อยละ 12.4 ต่างได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงทั้งภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และภาคการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ ใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ า สปป.
ลาว อยู่ระหว่างการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระยะ 5 ปีฉบับที่ 8 (ปี 2559 - 2563) ซ่ึงได้ระบุนโยบายที่
ส าคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 8 ประการ ได้แก่ (1) ควบคุมเศรษฐกิจระดับมหภาคให้มีเสถียรภาพ 
(2) ควบคุมการจัดเก็บงบประมาณรายรับให้มีประสิทธิภาพ  (3) เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่หน่วยงานรัฐ            
(4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลงทุน (5) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการบริการให้มีความหลากหลาย (6) สนับสนุน
โครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติและเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ (7) ปรับปรุงวิสาหกิจของรัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ (8) ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี สปป.ลาว ได้
ตั้งเป้าการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่จะการท าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   โดยที่ศูนย์อีไอซี ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ Economic 
Intelligence Center (EIC) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวประมาณ ร้อยละ 6.5 ในปี 2563 ซ่ึงต่ ากว่า
เป้าหมายของ สปป.ลาว ที่ต้องการให้ GDP ขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยเฉลี่ย ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2559 – 
2563) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 ดังน้ัน น่ีจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของไทย และเป็นโอกาสของ 
สปป. ลาว ที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ผ่านการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนกับ สปป.ลาว มากขึ้น 
มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าแห่งใหม่ในหลวงพระบาง โดยมีค าสั่งนากย
รัฐมนตรีเป็นกลไกส าคัญที่อ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ สปป. ลาว ให้ขยายตัวได้อย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต และ สิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อย่างมากในอีก 3 ปี (หลังปี 2564) คือรถไฟ
ความเร็วสูงจีน- สปป.ลาว กล่าวว่า ในปี 2564 เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สู ่สปป.ลาว จะแล้ว
เสร็จและเปิดให้บริการได้ในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซ่ึงจะท าให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนหลั่งไหลเข้ามาที่  สปป.ลาว จ านวน
มาก จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ขยายตลาดเข้ามายัง สปป.ลาว ซ่ึงเม่ือก่อนที่น่ีเป็นตลาดที่หลายคนเมินเพราะ
เป็นประเทศแลนด์ล็อค และ ประชากรน้อยไม่ถึง 10 ล้านคน ไม่มีปัจจัยหนุนที่น่าสนใจ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ดังน้ัน ปี 2564 ถือเป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทยที่จะขยายตลาดเข้าไปยัง Third Market หรือ ตลาด
ประเทศที่สาม โดยอาศัย สปป.ลาว เป็นฐานที่ม่ันในการกระจายสินค้าไปยังตลาดการค้าประเทศที่สาม เพราะ สปป.ลาว 
สามารถเชื่อมโยงไป เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และ จีน ซ่ึงน่ันหมายถึงรายได้จ านวนมหาศาลที่จะตามมา เพราะเส้นทาง
รถไฟ จีน-ลาว จะเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายรถไฟโดยสาร และรถไฟบรรทุกสินค้าที่มีระยะยาวถึง 3,000 กิโลเมตร ว่ิงจากนคร
คุนหมิงแห่งมณฑลยูนานของจีน ตัดผ่าน ลาว ไทย และ มาเลเซีย สู่ประเทศสิงคโปรค์อีกด้วย 
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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 
 -  

ชื่อสัญญา - สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐        
ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษัท/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         
ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษัท/บริษัทย่อย - บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
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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 
 -  

ชื่อสัญญา - สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๐          
ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธ์ิเจ้าของโครงการ 

บริษัท/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 1 ปี อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐานสากลก่อนการพัฒนาโครงการต่างๆ
และปลูกฝัง จริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัทให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรการลด
ผลกระทบที่ก าหนด ในรายงาน EIA และ ESIA รวมถึงเข้าพบปะชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ซ่ึงที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการท าผิดกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนในบริเวณใกล้เคียง  
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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  
ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
โครงการ ท าการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่อาศัย รายละเอียดของคู่แข่งในท าเลที่ตั้ง          
ที่ฝ่ายบริหารก าหนดมา เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและศักยภาพในการขาย ความต้องการและก าลังซ้ือ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 ส่วนฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการ
ก่อสร้างจากผังโครงการที่ก าหนด นอกจากน้ีฝ่ายพัฒนาธุรกิจจ าเป็นต้องประมาณการยอดขาย โดยใช้ข้อมูลการตลาดจาก   
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการส ารวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการคาดการณ์แ ละก าหนดราคาขายให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เม่ือท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซ้ือที่ดิน โดยบริษัทจะซ้ือที่ดินเอง หรือซ้ือผ่านนายหน้า ซ่ึงไม่
เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทโดยค านึงถึงต้นทุนค่าที่ดิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยหลักของต้นทุนโครงการและจะ
เปรียบเทียบราคาซ้ือ-ขายที่ดินกับราคาประเมิน ราคาตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ ท าเลที่ตั้งและการจัดซ้ือที่ดินอย่างเข้มงวด จึงม่ันใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตั้งว่า
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท  

การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

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

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 

ลูกค้าที่ซ้ือที่ดินที่พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง ส าหรับใน
กรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมน้ัน ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหา
และคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการประกอบ
ธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นส าคัญ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าโครงการอสังหาริมท รัพย์
ภายใต้การบริหารงานของบริษัทจะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  

เทคโนโลยีในการก่อสร้าง 

บริษัทน าเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ความสามารถในการต้านทานต่อแ รงกระท าจากลมพายุหรือแผ่นดินไหว       
การควบคุมคุณภาพที่สม่ าเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคุมต้นทุน
ที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อใช้ในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต 
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30% 

60% 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาที่ดิน เพื่อขายของกลุ่มบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็น
โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย ได้มีการออกแบบให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียส่วนกลางที่ดีและได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งได้ ออกแบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.3.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจด้านสาธาณูปโภค 

   บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี      
(AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับบริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จ ากัด ผู้เดียว (“AIDC”) 
เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ าประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทได้ถือหุ้นของ AWH เป็นร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดของ AWH  ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด (Asia Water Company Limited) 
(“AW”)(เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จ ากัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดิน ในสัดส่วนร้อยละ 
18 ตามแผนภาพดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ส าหรับโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ ได้เริ่มผลิตน้ าประปาในเชิงพาณิชย์แล้วเม่ือเดือน
มิถุนายน 2562 เพื่อจ าหน่ายให้กับน้ าประปานครหลวงของลาว มีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ก าลังการผลิตรวม 48,000 
ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน ในส่วนกระบวนการผลิต AW  ผู้ซ่ึงเป็นผู้ด าเนินโครงการผลิตน้ าประปาแสนดิน มีแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพการผลิตไม่ให้น้ าประปามีสารปนเปื้อน และใช้เทคโนโลยีในระบบติดตามคุณภาพการผลิตที่ทันสมัย ดังน้ี  
  1.) เทคโนโลยีในการผลิตน้ าประปา เป็นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ได้รับฝึกอบรมและมี
คู่มือปฏิบัติงาน ท าให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ าประปาให้เทียบเท่าระดับสากล มีการจัดการควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการผลิต ยังมีระบบติดตามและทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย ท าการทดสอบน้ าประปาที่ผลิต
ได้ให้ผลที่แม่นย าและควบคุมคุณภาพได้ นอกจากน้ียังมีการออกแบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประหยัดต้นทุน
การผลิต  
  2.) กระบวนการผลิต แหล่งน้ าดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งที่ปนเปื้อนที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตน้ าประปาปนอยู่ 
ดังน้ันจึงต้องมีกระบวนการที่ท าให้น้ าดิบเป็นน้ าประปาที่สะอาด จนถึงสามารถน าดื่มได้ โดยการผลิตต้องไม่มีเชื้อจุลชีพ 
สารอินทรีย์ ทั่งที่แขวนลอยและละลายอยู่ในน้ าหลงเหลือ รวมถึง ก าจัดสิ่งเจือปนและสารพิษต่างๆ ออกจากน้ าประปาทั้งหมด 
เพื่อให้ม่ันใจในกระบวนการผลิตต้องมีคุณภาพส าหรับอุปโภคและบริโภคเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตน้ าประปา และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของประชาชน  
 
 
 
 

UPA 

AWH 

AW 
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2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ธุรกิจพลังงาน 

- ไม่มี-     

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

- ไม่มี-     
 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

บริษัทตระหนักดีว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ วิกฤต COVID-19 เกิดขึ้น กลุ่ม
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอันดับแรก และหนักที่สุดก็คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว และมันก็จะลามไปในภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร ยิ่งประเทศเราประกาศหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเองด้วย ส่งผลกระทบให้ทุกกลุ่มธุรกิจก็ได้รับผลกระทบกันถ้วน
หน้า ภาคธุรกิจที่จะฟื้นตัวได้ก่อนคือ ภาคการผลิต ส่วนภาคบริการก็จะฟื้นตัวตามมาทีหลัง เพราะสิ่งที่เป็น Human Contact 
ก็จะฟื้นได้ยากสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดี ก็คือการออกนโยบายเพื่อให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการ
ภายในประเทศ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องร่วมพัฒนาสินค้าและบริการไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงการเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 
เป็นเหตุการณ์ที่ท าให้เราทุกคนได้เห็นแล้วว่าเราจะต้องกระจายความเสี่ยงเพราะการท าธุรกิจที่กระจุกไปอยู่ที่จุดใดจุดหน่ึง 
หรือเน้นพัฒนาไปที่ภาคส่วนใดภาคส่วนเดียวก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่า โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ตลอดจนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  ส่วนปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ที่อาจมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ
และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง สามารถจ าแนกได้ ดังน้ี 

1.   ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจพลังงาน 

1.1  โครงการ MUPA1 ขนาดก าลังการผลิต  200 เมกะวัตต์ มีความเสี่ยงที่ส าคัญจากปัจจัยภายนอก เน่ืองจาก

รัฐบาลพม่าต้องท าการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 กิโลโวลต์ (kV) เข้ามายังที่ตั้งของโครงการ ซ่ึงรัฐบาลพม่ามีก าหนดจะได้

เงินกู้จาก ADB ปลายปี 2560 ขณะที่การเมืองของพม่ามีความไม่แน่นอนและอาจจะล่าช้าต่อไปได้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในพม่า นอกจากน้ี โครงการดังกล่าว ในส่วนของบริษัท มี

การเตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่นการประเมินผลกระทบ  สิ่งแวดล้อม (ESIA) การตัดเลือกผู้รับงานวิศวกรรม (EPC) การ

คัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมาย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าสอดคล้องกับการก่อสร้าง

สายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า ในส่วนของบริษัท ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านของโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Impact Assessment (ESIA)) , คัดเลือกผู้รับงานวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง 

(EPC -Engineering Procurement Construction), การคัดเลือกและสรรหาที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor), ที่

ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Advisor) และผู้เชี่ยวชาญด้าน Technical ทุกๆ ด้าน เป็นต้น เพื่อให้พร้อมต่อการก่อสร้างของ

โรงไฟฟ้าในเวลาที่สอดคล้องกับการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลพม่า 

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่าตลอดจนการปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ดังน้ัน บริษัทและบริษัทย่อย จึงอาจมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจพลังงานในประเทศพม่า ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักดีถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการศึกษาและหาข้อมูลเก่ียวกับ

แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

การประกอบธุรกิจพลังงานของพม่าอยู่เสมอ เพื่อวางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 
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1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย โดยธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึง

จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ท าให้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารด้านการเงิน  

2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

2.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ ดังน้ันการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาน้ัน 

ในบางครั้งมีการก าหนดนโยบายที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศด้วย บริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาบริษัท และบริษัทย่อยได้ศึกษาและหาข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มใน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ ประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศอยู่เสมอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อ

วางแผนและเตรียมการต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน เพราะในการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์น้ัน 

จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มีฝีมือเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางช่วงเวลาจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานอาจมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากน้ีการขาดแคลนแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ัน บริษัท และบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานดังกล่าว  

2.3  ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการด าเนินโครงการต่างๆ 

น้ัน ในบางช่วงเวลา ราคาวัสดุบางประเภทมีความผันผวนด้านราคาสูง ตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดและการเพิ่มขึ้นของ

ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัท ไม่มีโครงการรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังน้ันจึง

คลายความกังวลจากความเสี่ยงดังกล่าว 

2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อก าลังซ้ือและการตัดสินใจซ้ือที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค          

แต่เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน จึงได้รับผลกระทบในทางลบจากการ

ชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจไม่มากนัก 

2.5  ความเสี่ยงจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง 

เน่ืองจากมีสต๊อกคงค้างและโครงการเปิดใหม่เป็นจ านวนมาก โดยผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเปลี่ยนไปกลุ่ม

ลูกค้าเป็นระดับกลาง-บน ที่มีราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป เพราะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีก าลังซ้ือและส่วนใหญ่เป็นเป็นโครงการที่ตั้งอยู่

ในกลางเมือง ซ่ึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและแน่นอน ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท และ

บริษัทย่อย เป็นกลุ่มผู้ มีรายได้ปานกลางจนถึงมีรายได้สูง ประกอบกับท าเลที่ตั้งของโคร งการอยู่ ในพื้นที่ เขาใหญ่                 

จ.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นเมืองตากอากาศ ที่ถูกเปรียบเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ติดชาร์ตเป็นแหล่งที่มีโอโซนในอากาศมาก

เป็นอันดับ 7 ของโลก  ดังน้ันจึงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์แข่งขันด้านราคามากนัก 

2.6  ความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจากชุมชน ในการด าเนินงานด้านธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์น้ัน อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและอาจได้รับการต่อต้านจากชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่

ขั้นตอนการเข้าศึกษาโครงการ, การพัฒนาโครงการ, การก่อสร้าง, และการด าเนินงานเม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังน้ันบริษัทจึงให้

ความส าคัญในการลดผลกระทบดังกล่าว ด้วยการมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝัง



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2563                                                                                                                           หน้า 34 

จริยธรรมแก่บุคลากรของบริษัท ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกๆที่ ที่บริษัท เข้าไปด าเนินงาน 

ในส่วนของสิ่งแวดล้อมน้ันบริษัท ยึดหลักการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่นและมาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดในรายงาน Environment Impact Assessment (EIA) (หากมี) ซ่ึงรวมถึงการเข้าพบปะชุมชนท้องถิ่น

เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ และการจัดกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ซ่ึงนอกจากจะลดปัญหาการต่อต้านจากชุมชนแล้วยังส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท อีก

ด้วย 

2.7 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อการตัดสินใจของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ เน่ืองจากลูกค้าในธุ รกิจ

อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ ซ้ืออสังหาริมทรัพย์โดยการขอสินเชื่อ หากธนาคารพาณิชย์ไม่มีนโยบายในการขยายการปล่อยสินเชื่อ

ในด้านอสังหาริมทรัพย์ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือของลูกค้าและมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์โดยตรง  นอกจากน้ีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนทางการเงินในการก่อสร้างโครงการของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงมีนโยบายที่จะลดความ

เสี่ยงดังกล่าว โดยการให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทางการเงิน , ควบคุม, ติดตามสถานการณ์, และใช้เครื่องมือทาง

การเงินต่างๆ รวมถึงหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีศักยภาพอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถลงทุนและ

ด าเนินงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันยัง

เชื่อม่ันว่า นโยบายส่งเสริมการขายของบริษัทจะสามารถท าให้ยอดขายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  

3.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจสาธาณูปโภค 

3.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารและการขาดแคลนบุคคลากร  เน่ืองจากธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัท 

ย่อยของบริษัทน้ัน ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์สูง ซ่ึงบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมี

จ านวนไม่มากนักในตลาดแรงงาน จึงมีความเป็นไปได้ในการดึงตัวบุคลกรหลักออกไป ดังน้ันบริษัทและบริษัทย่อยจึงดูแลให้มี

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อรักษาบุคลากรดังกล่าวให้อยู่กับองค์กรต่อไปในอนาคต รวมถึงฝึกฝนและอบรม

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

3.2 ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจภายใต้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล บริษัทด าเนิน

ธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ การตีความข้อก าหนด และเงื่อนไขในสัญญา

สัมปทานที่แตกต่างกันระหว่างคู่สัญญา อาจเกิดขึ้นได้ในเรื่องต่างๆ เช่น การพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาสัมปทาน และความ

รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายตามสัญญา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผมกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท นอกจากน้ีความไม่แน่นอนของ

เสถียรภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานภาครัฐจากฝ่ายการเมืองที่เข้ามาก ากับดู แลอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบกระทบต่อการพิจารณาต่อระยะเวลาสัญญา 

3.3 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทมี

แผนลงทุนในอนาคตอีกหลายโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยที่

ปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการผันผวนของ

อัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสม  

4. ความเส่ียงจากการด าเนินงานด้านอื่นๆ  

4.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการ

บริหารงานและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจใหม่ จึงส่งผลท าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

และผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้จนกระทั่งบริษัทจะเริ่มมีก าไรสะสม

โดยคาดว่าการด าเนินงานตามกลยุทธ์ในปัจจุบัน จะส่งผลให้บริษัทเริ่มมีก าไรสุทธิ จนสามารถลดการขาดทุนสะสมได้โดยเร็ว 

ซ่ึงจะสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต 
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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 แยกจากซอยเทศบาล 
3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ต าบลปาก
ช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   - ที่ดิน  เน้ือที่ 114-2-13 ไร่ หรือ 
45,813 ตารางวา 
   - ต้นทุนการพัฒนา 

บริษัทเป็นเจ้าของ  
 
 
 
 

107.32 
25.60 

ราคาประเมินในเดือน
ธันวาคม2563 

(ประเมินเพียงเน้ือที่ 
111-1-97.4 ไร่ หรือ 
44,597.40 ตารางวา) 
: 135.56 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 าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

บริษัท โดมแลนด์ 
เอสเตท จ ากัด 
(บริษัทย่อย) เป็น
เจ้าของ 
 
 

 

ราคาประเมินเดือน
มกราคม 2564 : 
61.00 ล้านบาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

 

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

3.04 

   - ต้นทุนการพัฒนา (ต้นทุนค่าก่อสร้าง
อาคารและระบบสาธารณูปโภคโครงการ) 
คงเหลือจากการรับรู้ต้นทุนขายอาคารชุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

63.58 

3.โครงการพัฒนาที่ดิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา 
ที่ดิน จ านวน 5 โฉนด (ติดต่อเป็นผืน
เดียวกัน) ที่ตั้งติดถนนสายบ้านต้นแซะ-
บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ต าบล โคกกลอย 
อ าเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา เน่ือที่รวม 
18-3-72.2 ไร่ (7,572.2 ตารางวา) 

บริษัทเป็นเจ้าของ 328.57 (สุทธิ
จากค่าเผื่อการ
ปรับปรุงมูลค่า
ที่ดิน จ านวน 

4.01 ล้านบาท) 

ราคาประเมินเดือน
พฤศจิกายน 2563: 
378.61 ล้านบาท 

ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

ทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น บริษัทรับรู้ภายใต้ ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงบการเงิน 
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ธุรกิจพลังงาน 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม 
บัญชี-สุทธิ  

งบการเงินรวม
(ล้านบาท) 

ราคาประเมิน
โดยผู้ประเมิน 

ภาระผูกพัน
(ล้านบาท) 

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

รับรู้ภายใต้บริษัท เป็น
สินทรัพย์ที่สร้างอยู่บน
ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของ
บริษัท  

161.27 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.75 เมกะ
วัตต์ ตั้งอยู่อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าขนาด 1.75 เมกะวัตต์ 
ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (21 ธันวาคม 2561) 

รับรู้ภายใต้บริษัท พารา
โบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 
จ ากัด (บริษัทย่อยของ
บริษัทย่อย) เป็น
สินทรัพย์ที่สร้างอยู่บน
ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทย่อย 

53.04 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

อาคารและอุปกรณ์ –โรงไฟฟ้า 1.20 เมกะ
วัตต์ ตั้งอยู่อ าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 
ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (25 ธันวาคม 2561) 

รับรู้ภายใต้บริษัท พารา
โบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 
จ ากัด (บริษัทย่อยของ
บริษัทย่อย) เป็น
สินทรัพย์ที่สร้างอยู่บน
ที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิ
ของบริษัทย่อย 

36.37 - ไม่มีภาระ
ผูกพัน 

ปัจจุบันกลุ่มกิจการด าเนินงานโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 1.20 เมกะวัตต์   
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ธุรกิจพลังงาน 
- สิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซ้ือบริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 40.80  

ล้านบาท 

- สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของสหกรณ์ผู้ผลิตและใช้

ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด  มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 56.42 ล้านบาท 

จ านวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยมูลค่าต้นทุน และตัด
จ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

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

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ 
31 ธันวาคม 2563 ข้อ 14,15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมน้ัน โดยส่วนใหญ่จะมีข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน เช่น จะส่ง
กรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด  หากการด าเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท   
อย่างมีนัยส าคัญ  จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน 
  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทและบริษัทย่อย เป็นคู่ความ

หรือคู่กรณี ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดค่าเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทและบริษัทย่อย 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 าระแล้ว 

: 
: 

5,335,000,087.50 บาท 
5,065,171,462.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,130,342,925 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1103 ถนนสาทรใต้ 
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เว็บไซต์บริษัท : http://www.unitedpowerofasia.com 
โทรศัพท์ : 02-677-7151-2 
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 

http://www.unitedpowerofasia.com/
http://www.tsd.co.th/
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ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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- 
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 ส่วนท่ี  2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,335,000,087.50 บาท เรียกช าระแล้ว 5,065,171,462.50 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,130,342,925 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 17 มีนาคม 2564 
มีดังน้ี 

รายชื่อ จ านวนหุ้น (หุน้) 
ร้อยละของ 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 2,423,483,007  23.923 

2. นาย วิชัย วชิรพงศ์ 1,315,000,000 12.981 

3. น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์     400,000,000 3.949 

4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 300,000,000 2.961 

5. นาย อภิชัย กิตติวรวิทย์กุล 280,000,024 2.764 

6. DBS BANK LTD 260,000,000 2.567 

7. นาย วริศ ยงสกุล 200,000,000 1.974 

8. นาย เชาวลิต เมธยะประภาส 120,000,000 1.185 

9. น.ส. สุภารัตน์ สง่าเมือง 119,371,377 1.178 

10. นาย อนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 103,000,000 1.017 

     รวมล าดับ 1-10 5,520,854,408 54.498 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 4,609,488,517 45.502 

ยอดรวม 10,130,342,925 100.00 

 

7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี – 
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7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

1)  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท   
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่มีความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสด

เพียงพอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตาม
กฎหมาย ทั้งน้ีอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณา
จากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

2)  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยน้ัน จะอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องค านึงถึงผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และ
สถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนกการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร และเม่ือบริษัทย่อยมีกาจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัทจะท าการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวต่อไป 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 
1)  คณะกรรมการของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล *  กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการ 
9 9 

นายรัฐศรัณย์ มูลสาร * กรรมการอิสระ (ลาออก) 5 4 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  กรรมการอิสระ 9 9 
นายถาวร พรพนัสศรี * กรรมการอิสระ 1 1 
นายกวิน  เฉลิมโรจน์    กรรมการ 9 9 
ดร. เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  กรรมการ 9 9 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี  กรรมการ 9 9 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย  กรรมการ 9 9 

หมายเหตุ : 

* - นายรัฐศรัณย์ มูลสาร ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

* - นายถาวร พรพนัสศรี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังน้ี 

 นายวิชญ์ สุวรรณศรี และนายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการสองคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ       
ของบริษัท 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  คณะกรรมตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี  

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง จ านวนครั้งการประชุม การเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร * ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 2 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช  กรรมการตรวจสอบ 4 4 
นายถาวร พรพนัสศรี ** ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 
หมายเหตุ :  ** เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน 

 * นายรัฐศรัณย์ มูลสาร ลาออกจากการด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
 * นายถาวร พรพนัสศรี เข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

8.2  ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปน้ี 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 

2. นายสมพรต  สาระโกเศศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 

3. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

4. นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 

5. นายกวิน  เฉลิมโรจน์    ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังน้ี 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางกฤตนันท์  สังข์ทอง  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่             
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557  โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

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

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของ 
กรรมการประจ าปี 2563 ดังน้ี 

ค่าเบี้ยประชุม ประธานฯ กรรมการฯ 
1.คณะกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
2.คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
3.คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2563 มีดังน้ี 

รายชื่อกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 
  - ประธานกรรมการ 

180,000 60,000 
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รายชื่อกรรมการบริษัท/ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
นายรัฐศรัณย์ มูลสาร ** 
  - กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

60,000 40,000 

นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช 
  - กรรมการอิสระ 
  - กรรมการตรวจสอบ 

135,000 60,000 

นายกวิน เฉลิมโรจน์ 
  - กรรมการ 

135,000 - 

นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์  
  - กรรมการ 

135,000 - 

นายวิชญ์ สุวรรณศรี 
  - กรรมการ 

135,000 - 

นายพรอินทร์ แม้นมาลัย 
  - กรรมการ 

135,000 - 

นายถาวร พรพนัสศรี * 
  - กรรมการอิสระ 
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

15,000 - 

หมายเหตุ : 

** - นายรัฐศรัณย์ มูลสาร ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

* - นายถาวร พรพนัสศรี เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ)   ในปี 2563  บริษัทได้
จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย  เงินเดือน  เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและอ่ืนๆ ให้กับผู้บริหารจ านวน  5  ราย  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  17,077,495.44  บาท 

 
2.  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี) 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

–  ไม่มี  – 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

–  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)    

ท าหน้าที่จัดการและบริหารกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงาน 



                                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2563                                                                                                        หน้า 45 
 

8.5 บุคลากร   

8.5.1.  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   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 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  รวมเป็นเงิน 6,679,945.88  บาท 

8.5.2.  การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

    - ไม่มี - 

8.5.3.  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

8.5.4.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเน่ืองที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับชั้นให้มีความรู้  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 บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
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 าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุ คคลภายนอก 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 ดังน้ี 

  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 ารายงานการประชุมที่บันทึกข้อมู ลอย่างถูกต้องและ
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  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร 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 รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ 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
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจ 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 บริษัทจะปฏิบั ติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากน้ี ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
บริษัทได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปน้ี  

 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 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
และการดูแลหลักประกันต่าง 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 ความ

ไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการ
อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งน้ี ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดย
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทต่อไป 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1)  คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา 
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอ่ืนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงล้วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดั งกล่าวตามหลักเกณฑ์ของ
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
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าว
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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 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ เป็นผู้บริหารจ านวน  4 ท่าน 
(Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ 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 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดย
จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และค าสั่งใด ๆ รวมทั้ง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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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 รวมทั้ งประสานงานให้มีการ
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
กับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา 
รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในรายการดังกล่าว 
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บริษัทมีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ
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

ร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  

 3)  การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 
บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส 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 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนรายปีของ
คณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเม่ือเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดย
เฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 
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5)  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องใน

ระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบัน
ภายนอกก็ได้ 

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 าหนดไว้ อย่างมี

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

10)  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

11) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ และให้
กรรมการที่ตั้งใหม่มีวาระเท่าเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นวาระ 

12) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
13) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการ  

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

14) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
15) อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 
16) ปฏิบัติการอ่ืนใด ที่เกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ 
17) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
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 
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6) จัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึง
รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานที่ส าคัญ ๆ ที่
ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็น
ต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ ทั้งน้ีด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยผู้ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็น
กรรมการอิสระ ซ่ึงบริษัทท าการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติ ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ก 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  
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(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ     
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

(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 กู้ ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่
ต้องช 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
รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
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ไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดับ
เดียวกัน 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง  (ฌ) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
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      
เป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

10)  ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1) ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ืนของคณะกรรมการบริษัท  
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) ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

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 เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร 
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 พิจารณาความดีความชอบและมาตรการทางวินัย

ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

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

7) มีอ านาจอนุมัติ และมอบอ านาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการอนุมัติการซ้ือขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทใน
วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนุมัติ ให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท 

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 ได้มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังเน้นถึง
ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากน้ันจึงน ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปน้ี 

1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ 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) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ือง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคง และผลการด าเนินงานของบริษัท  

นอกจากน้ี ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษั ทซ่ึงมี
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท
ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ 
ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่าน้ัน ทั้งน้ี เพื่อให้บริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัท บริษัทจึง
ก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซ่ึง
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมน้ัน ๆ นอกจากน้ี การ
ส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม 

ทั้งน้ี บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงก ากับให้
มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ  

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 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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 (แล้วแต่กร ณี) จนถึงวันที่งบการเงินหรือข้อมูล
ภายในที่เก่ียวข้องน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลน้ันต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีการกระท าอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทาง
วินัยตามข้อบังคับการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
หนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายแนวทางที่เก่ียวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อาทิเช่น การห้ามกรรมการและ
ผู้บริหารซ้ือขายหุ้นในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินประจ าปีของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ซ่ึงเป็นส านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563  สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 5.31 ล้านบาท ซ่ึงไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม ทั้งน้ีบริษัทที่เป็น
ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

 

1.ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท และบริษัท
ย่อย มีดังน้ี 

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

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบ
การเงินรวม 

2,860,000.00 

บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

500,000.00 

บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

500,000.00 
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บริษัท รายละเอียดค่าบริการ จ านวนเงิน (บาท) 
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
1,195,000.00 

บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 

250,000.00 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 5,305,000.00 
 
2)  ค่าบริการอ่ืน   

-ไม่มี- 
 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

บริษัทมีนโยบายน าหลักการ การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของ
ฝ่ายบริหารจัดการ อันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท 

 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยการดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงการด าเนินธุรกิจภายใต้ความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย  โดยบริษัทได้จัดท า
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเป็น 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 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

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

-  การให้ 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  

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
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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 าปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

6)  ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขอนามัยที่ดี 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  

2)  บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยมุ่งม่ันที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล  ตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงออกแบบ 
สร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท 

 3)  บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

4)  บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและจะไม่น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ  
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทให้ความส าคัญและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการและควบคุมให้การ
ผลิตสินค้า การให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด นอกจากน้ีบริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิต  และ
เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษัทให้ความส าคัญถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility)   
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคการท าบุญ
เพื่อการกุศล การสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี    

 ส าหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการ
โรงไฟฟ้าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด จังหวัดสงขลา ได้มีการต้อนรับตัวแทนจากที่ต่ างๆ      
ในจังหวัดสงขลา ให้ความรู้เก่ียวกับโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 บริษัทได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานส านักงานจังหวัดสงขลาการบริจาคการท าบุญเพื่อการกุศล การสนับสนุน
การศึกษา มอบของขวัญวันเด็กประจ าปี 2563 
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เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2563 การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้กับตัวแทนจากโรงเรียนเกาะแต้วพิทยา
สวรรค์ จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด ร่วมกับคณะท างานของ
บริษัท การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นตัวแทนในการแนะน า
โครงการและต้อนรับตัวแทนจากบริษัท แอ็กแน็ต จ ากัด ถ่ายท า Video ระบบผลิตพลังงานจาก Solar Cell ที่พลิกผืนนาร้าง
เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
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 ในการท า CSR เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้และนวัตกรรมในแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เม่ือ วันที่ 
18 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน โดยทางตัวแทนผู้บริหารและคณะท างานให้การต้อนรับและให้ความรู้เก่ียวกับโครงการ 
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 ในวันที่  1 กันยายน 2563 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2563 บริษัท ได้ เข้ าร่วมกับ  maiA จัด กิจกรรมว่ิงสะสม
ระยะทาง โครงการ maiA Virtual Run 2020 โดยได้ร่วมสมทบทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทย ตอกย้ าความ
เป็นแบบอย่างการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานการมีจิตส านึกความรับผิดขอบต่อสังคม ในการน้ีโครงการดังกล่าวได้ระดมทุนกว่า 
2 ล้านบาท มอบให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยมีบริษัทจดทะเบียน mai     
เข้าร่วมโครงการและร่วมบริจาคจ านวนมาก  
 ทั้งน้ี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งหมด 55 บริษัท         
ที่มาร่วมกิจกรรมว่ิงสะสมระยะทาง รวมถึงร่วมบริจาคท าให้สามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมีระยะว่ิง
สะสมรวมทั้งโครงการจ านวน 236,276.76 กิโลเมตร ในการน้ีพนักงานของบริษัทได้ร่วมกิจกรรมว่ิงสะสมและบริษัทได้บริจาค
เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท เพื่อน าไปสมทบทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในโครงการ maiA Virtual Run for สภากาชาดไทยต่อไป  
 การด าเนินกิจกรรมนอกจากเป็นการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการท ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในองค์กรแล้ว 
ยังเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินตามวิสัยทัศน์ของ ที มิลล์ ซ่ึงมุ่งม่ันเป็นแบบอย่างการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ี บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2020 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพการท าธุรกิจแก่
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุ่งหมายให้ธุรกิจเพื่อสังคม
เหล่าน้ีมีส่วนในการดูแล แก้ไข ปกป้องสังคม ทั้งมิติ เกษตรกรรม กลุ่มผู้เปาะปาง ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการศึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อม และขยายผลลัพท์ทั้งทางธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน   
 ในปี 2020 ผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมเป็นโค้ชจิตอาสาให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ละครชุมชนสร้างสรรค์ จ ากัด 
ซ่ึงแก้ไขปัญหาสังคมด้านการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของผู้ด้อยโอกาสในแต่ละด้าน ด้วย
เครื่องมือ “ละคแทรกสด” น าเสนอผ่านกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานเครือข่าย รวมถึงธุรกิจที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ศักยภาพพนักงานโดยท าหน้าที่เป็นนักการละครและนักจัดท ากระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งสร้างผลลัพธ์การสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและลบอุปสรรคของชีวิต เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ต้องการรวมถึงก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน 



                                                                                                                                   บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

 

56-1 ปี 2563                                                                                                        หน้า 68 
 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเ น่ือง 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 

 สภาพแวดล้อมการควบคุม  

 การประเมินความเสี่ยง 

 มาตรการควบคุม 

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 ระบบการติดตาม 

โดยบริษัทมีนโนบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เพื่อท าการสอบทานระบบ
การควบคุมภายใน  และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับริษัทโดยผลของการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานกับทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบอิสระ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท และ บริษัทย่อย โดยได้เริ่มจ้างบริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ตั้งแต่ปี 2563 โดยการท าสัญญา
จ้างในลักษณะปีต่อปี ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวจะจัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อย และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมและรายงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบโดยตรง  

โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีระหว่างปี 2563 
บริษัท อีสบาร์ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด ได้ท าการประเมินระบบควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมการตรวจสอบของบริษัทและ
บริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี 

 ตรวจสอบกระบวนการขาย/ประมูลงาน โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการวางแผนและการ

ก ากับติดตามแผนการขายเป็นไปตามแนวทางที่ผู้บริหารก าหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท การ

จัดท าข้อเสนอ การจัดการค าสั่งซ้ือ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การส่งมอบสินค้าและบริการ ถูกต้อง 

ครบถ้วนเป็นไปตามข้อก าหนด และได้รับการตรวจสอบอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามระเบียบบริษัท 

 ตรวจสอบกระบวนการวางแผนและการบริหารโครงการ โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการ

วางแผนงานโครงการและงบประมาณเพื่อใช้บริหารทรัพยากรการผลิตสามารถด าเนินงานให้อยู่ภายใต้

งบประมาณตามเป้าหมาย การควบคุมการด าเนินโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ

ลูกค้า การควบคุมความก้าวหน้า การรายงานผลการด าเนินโครงการ การส่งมอบงานตามสัญญา         
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การเตรียมการเรียกเก็บเงินตามงวดงาน การเตรียมการเพื่อจ่ายเงินตามสัญญาสั่งซ้ือสั่งจ้าง รวมถึงการ

ควบคุมข้อมูลเอกสารด้านการบริหารโครงการ ครบถ้วน ถูกต้อง คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

เป็นไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของบริษัทและข้อก าหนดในสัญญา 

 ตรวจสอบกระบวนการจัดซ้ือ จัดจ้าง โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการวางแผน การขอให้การ
จัดซ้ือจัดจ้าง และการสั่งซ้ือสั่งจ้าง  การตรวจรับพัสดุ การเคลม และการประเมินผู้ขายผู้ให้บริการ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามก าหนดเวลาและได้รับการอนุมัติจากผู้อ านาจตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 

 ตรวจสอบกระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการขอซ้ือพัสดุ การ
บันทึกและสื่อสารข้อมูล การตรวจรับวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง การจัดเก็บและการตรวจนับ การเบิกจ่าย 
การเคลม การบันทึกบัญชีคุม การควบคุมเศษซากอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน ได้รับการอนุมัติโดยผู้มี
อ านาจ และมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

 ตรวจสอบกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการจัดโครงสร้าง 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ได้รับอนุมัติ
จากผู้ มีอ านาจตลอดจนได้ เผยแพร่สื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ  การสรรหาและว่าจ้าง           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการจัดการด้านวินัย การร้องทุกข์ การ
วางแผนจัดอบรมพัฒนาให้พนักงาน มีความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมและโปร่งใส 

 

 ตรวจสอบกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการ
ควบคุมให้ระบบสารสนเทศ สามารถประมวลผลให้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันกาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดวยสามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของกิจการ มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับหน่วยงานระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงกระบวนการย่อย เรื่องการ
ก าหนดนโยบายระเบียบ การควบคุมความปลอดภัย การควบคุมวิธีปฏิบัติงานในฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาและการแก้ไขโปรแกรม 

 ตรวจสอบกระบวนการจัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ม่ันใจว่าการบันทึก
รายได้และการควบคุมการรับเงิน การบันทึกค่าใช้จ่ายและการควบคุมการจ่าย การจัดการเงินสดย่อยและ
เงินทดรองจ่าย การบันทึกต้นทุน การปิดบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเรื่อง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชี การส ารองข้อมูล และการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอย่างเหมาะสมเป็นระบบ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีผู้อนุมัติ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด  การจัดท าและควบคุมรายการที่เก่ียวโยงกันเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดูแล การน าส่งและการขอคืนภาษีเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 

 ตรวจสอบกระบวนการจัดการสินทรัพย์ถาวรและเครื่องมือเครื่องใช้ โดยขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้
ม่ันใจว่าการควบคุมทะเบียนสินทรัพย์และเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยงานต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้อง ป้องกัน
มิให้สูญหาย เสียหาย ตลอดจนการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

จากผลการพิจารณา คณะกรรมการพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของกลุ่มบริษัทให้ความส าคัญต่อการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด มีการปฎิบัติตามระบบการปฎิบัติงานและระบบควบคุมภายในที่มีอยู่รวมถึงขั้นตอนการอนุมัติ

รายการของกลุ่มบริษัทแล้ว การประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
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ที่เหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถป้องกันความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดท ารายงานที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

การก ากับดูแลการปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎไม่พบการ
กระท าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับและข้อก าหนดแต่อย่างใด และการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้น าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 

 

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 าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยงกันของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

4) รายการที่เก่ียวโยงกัน  
บริษัทมีนโยบายในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ

ท ารายการที่เก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
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12.1 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทคือ UOB Kay Hian Private Limited โดยถือในสัดส่วนร้อยละ 23.92 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 :  
ร้อยละ 24.21) หุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ส าคัญเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 

รายชื่อบริษัทย่อย  ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน มีรายละเอียดดังน้ี 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
  

บริษัท พาราโบลิก ซิสเต็มส์ อินเตอร์เทค จ ากัด มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อย 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการที่มีสาระส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้อ่ืน     
   บริษัทย่อย - - 9,270 3,800 

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 228 3,229 228 - 

 228 3,229 9,498 3,800 

รายได้ดอกเบี้ย     

   บริษัทย่อย - - 18,484 16,174 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ต้นทุนขาย     

    บริษัทย่อย - - 2,550 2,700 

     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
    บริษัทย่อย - - - 5,358 
    กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4,300 3,750 - - 
    ผู้ถือหุ้น -  - - 

 4,300 3,750 - 5,358 
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ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
   บริษัทย่อย - - 133,644 96,254 

      หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (16,122) (16,122) 

 - - 117,522 80,132 
     

ลูกหน้ือ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 103 - 103 - 

 103 - 117,625 80,132 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า     

   บริษัทย่อย - - 150 - 

     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
   บริษัทย่อย - - 13,957 13,957 

   กิจการที่เก่ียวข้องกัน 383 - - - 

 383 - 13,957 13,957 

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทย่อย 1,060,015 305,042 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปน้ี 
 
 งบเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 305,042 
เงินกู้เพิ่ม 757,973 

จ่ายคืน (3,000) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 1,060,015 

 
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ าประกัน คิดดอก เบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ถึง 4.28 ต่อปี เงินกู้เป็น
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
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จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทย่อย   
   ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 67,130 - 

   เงินให้กู้ระยะยาว 30,000 105,130 

 97,130 105,130 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะยาวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปน้ี 
 

 งบเฉพาะกิจการ 

 พันบาท 
  

ราคาตามบัญชีต้นปี 105,130 

จ่ายคืน (8,000) 

ราคาตามบัญชีสิ้นปี 97,130 

 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ปลอดภาระค้ าประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.27 ถึง 4.28 ต่อปี มีก าหนด
ช าระคืนในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกิจการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,066 23,994 17,366 13,274 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,242 2,644 920 2,526 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,090 1,120 1,090 1,120 

 23,398 27,758 19,376 16,920 
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สัญญาที่ส าคัญ 

บริษัท 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

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

บริษัทย่อย 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

ต่างประเทศ 

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 ยังไม่มีผลบังคับใช้สมบูร ณ์
จนกว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเบื้องต้นของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าครบถ้วนภายใน 27 กันยายน พ.ศ. 2566  
โดยเงื่อนไขที่ส าคัญได้แก่ 

ก) ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องลงนามในสัญญาเช่าที่ดินที่ใช้ส าหรับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

ข) การไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (EPGE) ได้รับสินเชื่อก้อนแรกจากสถาบันการเงินส าหรับการ
ก่อสร้างสายส่งกระแสไฟฟ้า 

ค) กระทรวงพลังงานไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (MOEE) ออก Letter of Comfort ให้กับบริษัทย่อย 

ง) บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเก่ียวกับการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

จ) บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน 

ในประเทศ 

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

สัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกร 

เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาบริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรส าหรับการก่ อสร้าง
โรงไฟฟ้า สัญญาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการออกแบบ งานวิศวกรรม การจัดซ้ือ การก่อสร้าง การเริ่มเดินเครื่องจักร 
การทดสอบเครื่องจักร การทดสอบการใช้งานของระบบ จนกระทั่งโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถยกเลิกได้ 
มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 91.50 ล้านบาท 
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ส่วนท่ี  3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2561 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2562 ตรวจสอบโดย นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3445 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินปี 2563 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 2563, 2562 และ 2561 
                  (หน่วย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2563 % 

31 ธ.ค. 
2562 % 

31 ธ.ค. 
2561  % 

       
สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.90 1.16 327.92 12.29 407.46 14.73 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า   

ธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (พ.ศ.2562 : 
เงินลงทุนระยะสั้น) - 

 
 

- 403.45 

 
 

15.11 801.21 28.97 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 588.87 18.89 721.23 27.01 422.36 15.27 
เงินกู้ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - - - 
ส่วนของเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ี   

เกี่ยวข้องกันท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - - - 
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ 519.92 16.68 525.54 19.68 525.70 19.01 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 53.88 1.73 54.30 2.03 52.38 1.90 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,198.57 38.45 2,032.44 76.12 2,209.11 79.88 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า 1,191.79 38.24     
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ - - - - - - 
เงินลงทุนในการร่วมค้า – สุทธ ิ 80.64 2.59 79.24 2.97 - - 
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - -   
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 537.34 17.24 454.98 17.04 449.20 16.24 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ 11.70 0.38 - - - - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 97.22 3.12 101.43 3.80 105.66 3.82 
ค่าความนิยม - สุทธิ - - - - - - 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - - 1.84 0.07 1.58 0.06 

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 1,918.70 61.55 637.49 23.88 556.44 20.12 

รวมสินทรัพย์ 3,117.27 100.00 2,669.93 100.00 2,765.55 100.00 
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บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561 
               (หน่วย : ล้านบาท) 

 
31 ธ.ค. 
2563 % 

31 ธ.ค. 
2562 % 

31 ธ.ค. 
2561  % 

       
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5.56 0.18 5.61 0.21 5.72 0.21 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนื้อื่น 24.80 0.80 24.16 0.90 60.05 2.17 
เจ้าหนี้ค่าหุ้น 83.70 2.69 83.70 3.13 83.70 3.03 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - - - - - 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ี 

เกี่ยวข้องกันท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 5.35 0.19 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด 

ช าระภายในหนึ่งปี 4.44 0.15 - - - - 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9.90 0.32 8.00 0.30 5.93 0.21 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 128.40 4.12 121.47 4.54 160.75 5.81 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

หนี้สินตามสัญญาเช่า 7.00 0.23 - - - - 
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 13.13 0.43 16.69 0.63 14.38 0.52 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8.61 0.28 6.97 0.26 5.09 0.18 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.42 0.02 0.42 0.02 0.42 0.02 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 29.16 0.94 24.08 0.91 19.89 0.72 

รวมหน้ีสิน  157.56 5.06 145.55 5.45 180.64 6.53 
ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน  5,065.17  3,335.00  3,335.00  
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 5,065.17 162.49 3,335.00 124.91 3,335.00 120.59 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ (874.90) (28.07) 336.22 12.59 336.22 12.16 
ก าไรสะสม       

จัดสรรแล้ว-ส ารองตามกฎหมาย 0.77 0.03 0.77 0.03 0.77 0.03 
ขาดทุนสะสม (1,213.54)  (38.93) (1,149.57)  (43.06)  (1,088.49)  (39.36) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (17.74) (1.82) 1.75 0.07 1.06 0.04 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,959.75 94.95 2,524.17 94.54 2,584.56 93.46 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.04) (0.01) 0.21 0.01 0.35 0.01 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,959.72 94.95 2,524.38 94.55 2,584.91 93.47 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,117.27 100.00 2,669.93 100.00 2,765.55 100.00 
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 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561  % 
       

รายได้จากการให้บริการและการขาย 48.89 100.00 48.25 100.00 0.47 100.00 
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (23.83) (48.75) (24.49) (50.76) (2.68) (572.88) 
ก าไร(ขาดทุน)ข้ันต้น 25.05 51.24 23.76 49.24 (2.21) (472.88) 
รายได้อื่น 1.07 2.19 28.61 59.30 43.09 (14.91) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย - - (0.25) (0.52) (0.07) (22,048.67) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (116.58) (238.46) (102.23 (211.87) (103.01) (54.37) 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (1.31) (2.68) (9.26) (19.19) (0.25) (141.09) 
ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงิน 3.09 6.32     
ต้นทุนทางการเงิน (1.31) (2.68) (0.48) (0.99) (0.66) - 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1.41 2.89 0.01 0.02 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - -   
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (88.57) (181.17) (59.84) (124.02) (63.11) (13,508.66) 
ภาษีเงินได้ 3.56 7.29 (3.99) (8.27) (3.87) (828.16) 
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (85.00) (173.86) (63.83) (132.29) (66.98) (14,336.82) 
       การด าเนินงานที่ยกเลิก       
ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 
สุทธิจากภาษี - - - - (106.70) (28,673.63) 

ขาดทุนส าหรับปี (85.00)  (173.86)  (63.83) (132.29) (173.68) (43,010.45) 
       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง :       
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

พนักงาน - - 2.61 5.41 0.68 145.07 
รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เป็นก าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง :       
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

งบการเงิน 1.29 2.64 7.41 15.35 (0.16) (34.19) 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี -  9.79 20.29 15.33 3,281.84 
หัก รับรู้ในก าไรขาดทุน -  (16.51) (34.21) (33.77) (7,228.30) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (83.72) (171.25) (60.53) (125.43) (191.60) (46,846.03) 
       
การแบ่งปันขาดทุนสุทธิส าหรับปี       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (84.76) (173.37) (63.69) (131.99) (173.55) (37,147.12) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.25) (0.52) (0.14) (0.30) (0.13) (28.45) 

ขาดทุนสุทธิส าหรับปี (85.00) (173.86)  (63.83) (132.29) (173.68) (37,175.57) 
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 ปี 2563 % ปี 2562 % ปี 2561  % 
       

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี       
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (83.47) (170.73) (60.38) (125.14) (125.14) (40,983.36)  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.25)  (0.52)  (0.14) (0.29) (0.29) (27.79) 

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี (83.72)  (171.25)  (60.53)  (125.45)  (191.60)  (41,011.15)  
       
ขาดทุนต่อหุ้น       

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (0.0115)  (0.0095)   (0.0260)   
 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 2562 และ 2561 
                                                                                                                                  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้    

จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (88.57) (59.84) (63.11) 
จากการด าเนินงานท่ียกเลิก  - (106.70) 

รวม (88.57)  (59.84)  (169.81) 
รายการปรับปรุง:    

ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์  22.34 17.70 7.96 
ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.20 4.24 9.23 
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - - 0.32 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - (20.63) (42.21) 
ก าไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า          

ยุติธรรม (3.09) - - 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของต้นทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 5.62 - - 
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - - 2.39 
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1.64 4.49 1.97 
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ - 2.71  
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - 70.25  
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์   

และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - (4.00) 
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 0.20 3.58 (0.01) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - 82.56 
ส่วนแบ่งก าไรเงินลงทุนในการร่วมค้า (1.41) (0.01) - 
ดอกเบี้ยรับ (0.31) (1.33) (0.34) 
ดอกเบี้ยจ่าย 1.31 0.48 0.71 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน    
สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน) :    
-  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 353.66 (5.89) (416.54) 
-  สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ - - (0.82) 
-  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ - 0.07  
-  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.43 (1.92) (21.82) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
    
-  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.84  (0.26) (1.36) 
หนี้สินด าเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) :       
-  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 3.77 (0.99) 4.30 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.91 2.07 2.89 
-  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - - 4.20 
-  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - (0.32) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 303.24 (58.16) (540.70) 
รับดอกเบี้ย 0.31 1.33 0.34 
จ่ายดอกเบี้ย (0.35) (10.14) (0.48) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 303.20 (66.98) (540.84) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น - - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 406.54 410.00 1,115.69 
เงินสดรับจากการเรียกคืนเงินมัดจ าเพื่อการลงทุน 47.56 47.56 - 
เงินสดจ่ายมัดจ าเพื่อการลงทุน (340.00) (370.00) - 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซื้อเงินลงทุน (1,118.42) - - 
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ (104.34) (47.70) (253.36) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 20.83 
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีข้อจ ากัดในการใช้(เพิ่มข้ึน) - - 0.68 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - 
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน    
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย    
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดท่ีอยู่ใน

บริษัทย่อย 
- 
 

- 19.33 

ส่วนของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

- - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,108.65) (7.70) 903.17 
    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 13.60 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน - (5.35) - 
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า (6.01) -  -  
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 519.05 - (0.72) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 513.04 (5.35) 12.88 
    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (292.41) (80.03) 375.21 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 322.30 401.74 26.42 
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.45 0.59 0.11 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 30.34 322.30 401.74 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35.90 327.91 407.46 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5.56) (5.61) (5.72) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 30.34 322.30 401.74 
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีส าคัญในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มี
ดังต่อไปนี้ 

 
  

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
การลดลงของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะสั้นโดยบันทึกในส่วนของ

เจ้าของ 
- (8.39) (23.05) 

หนี้สินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์ 2.31 5.42 27.88 
การโอนเงินมัดจ าเพี่อการลงทุนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า - 79.23 0.42 
การโอนเงินมัดจ าเพื่อจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุน 73.38 -  

 
13.3 อัตราส่วนทางการเงิน  

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
   (ปรับปรุง)  
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.33 16.73 13.74 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.26 6.00 7.52 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 2.43 (0.47) (3.75) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)    
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.94 2.05 0.01 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 185 175 27,241 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A  N/A  0.38 
ระยะเวลาหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเฉลี่ย (วัน) N/A  N/A  943 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.93 6.24 0.60 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 61 58 602 
Cash cycle (วัน) 124 117 27,581 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
อัตราก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (%) 51.25 49.24 (472.88) 
อัตราก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (%) (181.37) (123.05) (13,367.56) 
อัตราก าไรอื่น (%) 2.15 37.23 98.93 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร * (%) N/A N/A N/A 
อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (170.14) (83.04) (398.74) 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (3.10) (2.50) (6.48) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (2.94) (2.35) (6.10) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (12.69) (10.20) (0.52) 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.02 0.03 0.02 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.05 0.06 0.07 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย  (เท่า) (46.68) (78.61) (762.11) 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน  (เท่า) (2.90) 1.06 (0.59) 
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  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อัตราการจ่ายเงินปันผล ** (%) N/A N/A N/A 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ/หุ้น(บาท)(Par : 0.50 บาท)  0.29 0.38 0.39 

 

หมายเหตุ :   *  ไมส่ามารถค านวณได้เนื่องจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และก าไรจากการด าเนินงานในแต่- 
                     ละปีมีค่าเป็นลบ 
     ** ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากไม่มีการจ่ายเงินปันผล 
 

 

14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1 ภาพรวม 

14.1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2563 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับเงินเพิ่มทุน
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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. เ ม่ือวันที่  27- 31 พฤษภาคม 2557 และ วันที่  2 มิถุนายน 2557 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 
560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท และหุ้นที่เหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม   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 เสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด จ านวน 5,550,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 
2,775,000,000 บาท 

4. ในปี 2561  และ 2562 บริษัทไม่มีมติในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแต่อย่างใด 

5. เม่ือวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 3,460,342,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท   ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงินเพิ่มทุนรวม 519,051,412.50 บาท 

 

14.1.2 การใช้ไปของเงินเพิ่มทุนตามข้อ 1.4.1.2 ในระหว่างปี 2563 ที่ส าคัญ  ดังนี ้

   หน่วย : ล้านบาท 

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 709.86 
 

 ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 
หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 

(บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99%) ณ วันที่ 9 มกราคม 
2563  จ านวนเงิน 5.42 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด าเ นินงาน
โครงการโรงไฟฟ้า 200 MW  ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพ -  
เมียนมา 

(5.42)   
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 ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 
หัก : เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึง

บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98%) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวนเงิน 
1.60 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

 (1.60)  

หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตร พ.ศ. 2560 เป็นผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ผู้ผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด ขนาด 5 MW 

(3.09)   

หัก : เงินมัดจ า, เงินลงทุน และค่าโอนกรรมสิทธ์ิในการซ้ือที่ดินใน
จังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวนเงิน 17 ล้าน
บาท, วันที่ 1 เมษายน 2563 จ านวนเงิน 68 ล้านบาท และวันที่ 
10 เมษายน 2563 จ านวนเงิน 0.60 ล้านบาท รวมจ านวนเงิน 
85.60 ล้านบาท เพื่อพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ 

 (85.60)  

หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการน้ าประปาแสนดิน ที่สาธารณรัฐ -
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 10 เมษายน 2563  จ านวน
เงิน 0.33 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายภาษี และการลงทุน 

  (0.33) 

หัก : ค่ามัดจ าเพื่อศึกษาการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่
ประเทศกัมพูชา ณ วันที่ 22 เมษายน 2563  จ านวน 110 ล้านบาท 

  (110.00)  

หัก : ค่ า มั ด จ า เ พื่ อ ศึ กษาการ ล งทุ น  (Refundable deposit) 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สาธารณรัฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563  จ านวน 300 ล้านบาท 

(300.00)   

หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการที่ดินของบริษัทจังหวัดพังงา ณ วันที่ 11  
มิถุนายน 2563  จ านวน 1.50 ล้านบาท 

   (1.50)  

หัก : เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ จ านวน
เงินสุทธิ 

(25.49)   

บวก : รับคืนเงินกู้ยืมจากบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ 
จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%) ณ วันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 จ านวนเงิน 8.00 ล้านบาท 

8.00 
 

  

บวก : รายรับจากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินขนาด 5 MW ผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ผู้ผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

18.76   

บวก : รายรับจากลูกหน้ีอ่ืน 0.24   
บวก : รายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในกองทุน 3.09   
หัก : ต้นทุนพัฒนาโครงการของบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 

(บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99%) ณ วันที่ 27 ตุลาคม 
2563  และ วันที่ 26 พฤศจิกายน จ านวนเงินรวม 3.20 ล้านบาท เพื่อ

(3.20)   



                                                                                                                             บริษัท  ยูไนเต็ด  เพาเวอร์  ออฟ  เอเชีย   จ ากัด (มหาชน) 

56-1 ปี 2563                                                                                                                            หน้า 84 
 

 ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 
ใช้ในการด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า 200 MW ที่สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา 

หัก : เงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึง
บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 98%) ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จ านวนเงิน 2.10 
ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

    (2.10)  

หัก : เงินมัดจ าเพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แห่งห น่ึงในประเทศไทย ณ วันที่  31 สิงหาคม 2563 และ         
วันที่ 16 กันยายน 2563 จ านวนเงินรวม 40.00 ล้านบาท 

(40.00) 
 

  

หัก : ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของ AIDC Solar Power Number1 Pte 
Ltd. ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงินรวม 620.85 ล้านบาท             

(620.85)   

หัก : ค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โครงการน้ าประปา
แสนดิน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2563  จ านวนเงิน 1.32 ล้านบาท             

  (1.32) 

หัก : ลงทุ น ซ้ื อหุ้ น ส า มั ญของ  One Central Tower Co., Ltd    
(อสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศกัมพูชา) ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
จ านวน 350.02 ล้านบาท 

  (350.02)  

หัก : ค่าใช้จ่ายออกแบบและก่อสร้างโครงการอาคารส านักงาน งวด
ที่ 1  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จ านวน
รวม 5.78 ล้านบาท 

 (5.78)  

หัก : ค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (AIDC Solar Power     
Number1 Pte Ltd.) ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 
12.48 ล้านบาท 

(12.48)   

หัก : เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ จ านวน
เงินสุทธิ 

(31.23)   

บวก : รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงหุ้นทุนของบริษัทฯ (เพิ่มทุน)      
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ านวนเงิน 519.05 ล้านบาท 

519.05 
 

  

บวก : รับคืนเงินจากการมัดจ าเพื่อศึกษาโครงการของ บริษัท พังงา-
บีช โฮลดิ้ง จ ากัด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 350.00 
ล้านบาท 

 350.00  

บวก : รับคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ย จากบริษัท อันดามัน เพาเวอร์ 
แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด (บริษัทย่อยซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 99.99%) 
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 3.59 ล้านบาท 

3.59   

บวก : รายรับจากการขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนพื้นดินขนาด 5 MW ผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ผู้ผลิต
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จ ากัด กับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

15.82   
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 ประเภทธุรกิจ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค 
บวก : รายรับจากลูกหน้ีอ่ืน, ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และดอกเบี้ย

จากเงินลงทุนในกองทุน 
1.04   

เงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 29.44 

 
14.1.3  รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (“พาราโบลิก”) ตกลงซ้ือหุ้นร้อยละ 
83.33 ของบริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี (“AIDCSP1”) จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและ
ก่อสร้าง จ ากัด (“AIDC”) ในราคา 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 741.79 ล้านบาท) AIDCSP1 จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 96 ของ Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) ซ่ึงเป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ Song Luy 1 ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ขนาด 46.7 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 20 ปี พาราโบลิกช าระค่าหุ้นส่วนหน่ึงจ านวน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 73.38 
ล้านบาท) โดยหักกลบกับเงินมัดจ าเพื่อการลงทุนที่บริษัทวางไว้กับ AIDC และจ่ายช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเม่ือวันที่        
1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
(“พาราโบลิก”) ซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 49 ของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด จากบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(“บางจัก”) มูลค่าการลงทุน 146.82 ล้านบาท พาราโบลิกจะช าระค่าหุ้นส่วนหน่ึงจ านวน 40 ล้านบาท โดยหักกลบจากเงินมัดจ าที่
บริษัทวางไว้กับบางจัก  

   
14.1.4   การทดสอบการด้อยค่า 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดให้มีผู้ประเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของต้นทุนการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ผู้ประเมินราคาอิสระใช้วิธีการประเมินด้วยวิธีราคาตลาด  (Market approach) ร่วมกับวิธีมูลค่าคงเหลือ 
(Residual method) และพบว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการคอนโดมิเนียมมีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ กลุ่ม
กิจการจึงรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 5.62 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
14.2   ผลการด าเนินงาน 

 รายได้จากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายที่ดินพัฒนาและอาคารชุด 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ในปี 2562 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จาก
โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ในปี 2563 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด) จาก
โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่  
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รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนขายไฟฟ้า 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ในปี 2562 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) จากการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด 5.00 MW มีรายได้จ านวน 29.00 ล้านบาท 

ต้นทุนขายจ านวน 17.87 ล้านบาท โดยมีก าไรขั้นต้น 11.13 ล้านบาท 

และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน 

เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 1.20 

MW มีรายได้จ านวน 7.65 ล้านบาท ต้นทุนขาย 2.11 ล้านบาท ก าไรขั้นต้น 5.54 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี 

จ ากัด 1.75 MW มีรายได้จ านวน 11.60 ล้านบาท ต้นทุนขาย 4.51 ล้านบาทโดยมีก าไรขั้นต้น 7.09 ล้านบาท 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ในปี 2563 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) จากการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จ ากัด 5.00 MW มีรายได้จ านวน 30.58 ล้านบาท 

ต้นทุนขายจ านวน 17.28 ล้านบาท โดยมีก าไรขั้นต้น 13.31 ล้านบาท 

และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อันดามัน 

เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์การเกษตรกะทูน จ ากัด 1.20 

MW มีรายได้จ านวน 7.35 ล้านบาท ต้นทุนขาย 3.82 ล้านบาท ก าไรขั้นต้น 3.53 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี 

จ ากัด 1.75 MW มีรายได้จ านวน 10.95 ล้านบาท ต้นทุนขาย 5.75 ล้านบาทโดยมีก าไรขั้นต้น 5.20 ล้านบาท  

 

รายได้อื่น / การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจ านวน 28.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ จ านวน 20.63 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน รายได้อ่ืนของบริษัทอยู่ที่ 44.10 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าไร
จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 42.21 ล้านบาท รายได้อ่ืนลดลงจากปีก่อน 14.48 ล้านบาท คิดเป็น 34% 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายได้อ่ืนๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 มีจ านวน 1.07 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนรายได้อ่ืนมีจ านวน 
28.61 ล้านบาท รายได้อ่ืนลดลงจากปีก่อน 27.54 ล้านบาท คิดเป็น 96.26% เกิดจากก าไรที่เกิดขึ้นจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
จ านวน 29.07 ล้านบาท และก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 25.98 ล้านบาท ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ (TFRS9) จัดประเภทรายการใหม่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย (เป็นก าไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง
การเงิน จ านวน 3.09 ลบ.) 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารปี 2562 จ านวน 112.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
และผู้บริหาร จ านวน 37.42 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจ านวน 47.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 11.65 ล้านบาท 
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ค่าที่ปรึกษา 10.85 ล้านบาท และค่าเช่าพื้นที่ 5.67 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 
0.59 ล้านบาท หรือ ลดลง 57.25%  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารปี 2563 จ านวน 116.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ส าคัญส่วนใหญ่เป็น ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนักงานและผู้บริหาร จ านวน 33.55 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจ านวน 38.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน จ านวน 
11.17 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาหลัก 44.67 ล้านบาท  ขาดทุนจากด้อยค่าของห้องชุดรอขายโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ จ านวน 
5.62 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย โรงไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง จ านวน 26.24 ลบ.เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปีก่อนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 14.10 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.76% 

 
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ภาพรวมของฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดรวมทั้งสิ้น  3,117.27 ล้านบาท และ 2,669.93 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 447.34 
ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 16.76 โดยมีสาระส าคัญดังน้ี  

 
สินทรัพย์ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 298.88 ล้านบาท เน่ืองจากมีเงินมัดจ าเพื่อการลงทุนที่
จ่ายให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงในประเทศไทย จ านวน 350 ล้านบาท เพื่อซ้ือที่ดินจ านวน 192 ไร่ ในจังหวัดพังงาโดยบริษัทจะด าเนิน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินดังกล่าวและ  เงินมัดจ าที่จ่ายให้แก่บริษัทแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทย จ านวน 20 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการกังหันลมเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ปี 2563 ลดลงจากปีก่อนจ านวน 132.36 ล้านบาท เน่ืองจากมีการรับคืนเงินมัดจ าบางส่วน 
กับบริษัทที่ไม่ตัดสินใจลงทุนต่อ และให้บริษัทย่อยไปช าระค่าเงินลงทุนกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
เวียดนาม โดยหักจากเงินมัดจ า 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า ปี 2563 จ านวน 1,191.79 เป็นเงินลงทุนของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ จ ากัด) ใน
บริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี (“AIDCSP”) ของโครงการ B-Solar Song Luy 1 ประเทศเวียดนาม 
ขนาด 46.7 MW จ านวน 741.79 ล้านบาท และบริษัทได้ตกลงร่วมลงทุนกับโครงการ One Central Tower ในราชอาณาจักร
กัมพูชา จ านวน 450 ล้านบาท 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เงินลงทุนในการร่วมค้า ปี 2563 จ านวน 80.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 1.41 ล้านบาท เกิดจากส่วนแบ่ง
ก าไรที่เพิ่มขึ้น 
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สินค้าคงเหลือ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

-ไม่มี- 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

-ไม่มี- 
 

 อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2562 เพิ่มขึ้นจ านวน 5.78 ล้านบาท ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ปี 2563 จ านวน 537.34 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 82.36 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท
มีการซ้ือที่ดินเพื่อสร้างส านักงานแห่งใหม่ 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ปี 2563 จ านวน 11.70 ล้านบาท เกิดจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่   16 เรื่อง
สัญญาเช่า ส่งผลให้กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่ารับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงินอีกต่อไป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องรับรู้เป็น สินทรัพย์
สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงเม่ือเทียบกับปีก่อนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นค่าใช้จ่ายบริหาร (ค่าเช่าที่ดิน 
และค่าเช่าส านักงาน) 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ปี 2562 ลดลง 4.24 ล้านบาท ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ปี 2563 ลดลง 4.20 ล้านบาท ซ่ึงไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ 
 

 หนี้สิน      

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  -ไม่มี 
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 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ณ สิ้นปี 2562  บริษัทฯมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 24.16 ล้านบาท ลดลง 35.90 ล้านบาทเน่ืองจาก 
ไม่มีค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ขนาด 1.20 เมกะวัตต์ 1.75 เมกะวัตต์ และ 5 เมกะวัตต์ค้างจ่าย  

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ณ สิ้นปี 2563  บริษัทฯมีเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 24.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าก่อสร้างส านักงานใหม่ 

 

 เจ้าหนี้ค่าหุ้น 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 -ไม่มี- 

 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

  -ไม่มี- 
 

 วิเคราะห์สภาพคล่อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 79.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการจ่ายเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และเงินมัดจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการกังหันลมเติมอากาศ พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง 292.01 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการจ่ายเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อย และเงินมัดจ าเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ 

 

14.3  เหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
(“พาราโบลิก”) ซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 49 ของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด จากบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(“บางจัก”) มูลค่าการลงทุน 146.82 ล้านบาท พาราโบลิกจะช าระค่าหุ้นส่วนหน่ึงจ านวน 40 ล้านบาท โดยหักกลบจากเงินมัด
จ าที่บริษัทวางไว้กับบางจัก (หมายเหตุ 11)  
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 
5,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,065,171,462.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  
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ส่วนท่ี 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 และบริษั ทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้  นายวิชญ์ สุวรรณศรี และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  นายวิชญ์ สุวรรณศรี และ นายกวิน  เฉลิมโรจน์   ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายวิชญ ์สุวรรณศรี 

 
กรรมการและรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

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

2. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ........................................................... 
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   
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เอกสารแนบ 1  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  (ณ 31 ธันวาคม 2563) 

ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

1. นายติรวฒัน์ สุจรติกุล 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
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-  ปริญญาตรี Politics & Government  
   University of London 
-  ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546  
   สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
-  ผ่านการอบรม International Trade  
   Center UNCTAD/GATT Geneva,  
   Switzerland 
- ผ่านการอบรม The Disaster Management  
  Center University of Wisconsin  
  Madison USA 
 

- -ไม่มี- ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 

 
 

2557 – 2562 
 

2557 – 2561 
 

2528 – 2547 
 

2518 – 2528 
 

- กรรมการ 
  มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการบริหาร 
  มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภาการชาดไทย 
- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา   
  กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ผู้บริหาร  
  ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยองค์การสหประชาชาติแห่งกรุงเจนิวา  
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2 นายถาวร พรพนัสศร ี
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

52 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
  หมายเลข 5454 
- ผ่านการอบรม Strategic CFO in Capital 
  Markets Program รุ่นที่ 6 ปี 2561  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Directors Certification 
  Program (รุ่น 227/2019) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- -ไม่มี- 2563 – ปัจจุบัน 
 

2562 – 2563 
 
 

2561 – 2563 
 

2560 
 

2550 – 2559 
 

2548 
 

2536 – 2545 
 

2536 
 

2535 
 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการบริษัท 
  บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จ ากัด 
  บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 
- รองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ยงคอนกรีต จ ากัด 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
  บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
  บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จ ากัด(มหาชน) 
- Assistant Manager 
  บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด 
- พนักงานตรวจสอบภายใน 
  บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) 
- พนักงานตรวจสอบภายใน 
  บริษัท ทิปโก้ กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 

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

40 - Masters degree in Business  
administration, University of  
Witwatersrand, Johannesburg,  
South Africa 

- -ไม่มี- 2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2559 – 2561 
 
 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  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 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2554 – 2559 
 

2548 – 2550 
 

2546 – 2547 

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

4. นายวิชญ์  สุวรรณศร ี
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 
 

46 - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร ์
  (ภาคภาษาอังกฤษ) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ   
  บัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
  Program (Class178/2020)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม CFO Refresher Course 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Refreshment of the  
  Role and Expectation of A CFO 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- ผ่านการอบรม CFO’s Orientation  
  Course for New IPOs  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม Aviation Management  
  Program  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2562 – ปัจจุบัน 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2561 
 

2560 – 2561 
 

2556 – 2560 
 

2555 – 2556 
 

2548 – 2555 
 
 

- กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
 บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยทูิลิตี้ จ ากัด 
 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
- กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน   
 บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน 
  บริษัท ยูไนเต็ด 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. 
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
  บริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
   Southern Group 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Strategic CFO in  
  Capital Markets 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ผ่านการอบรม CFO In Practice 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2547 – 2548 
 

- Business Development Executive (Assistant to CEO) 
   บริษัท เจดับเบ้ิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

5. นายกวิน  เฉลิมโรจน ์
- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
  ผูกพันบริษัท 
 

43 - Master of Science in Computer and  
  Engineering Management 
  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  สถาบันเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผ่านการอบรม   Director Accreditation  
  Program (DAP) รุ่นที ่110/2557 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  ฯลฯ 

- -ไม่มี- 2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2552 – 2560 
 

2552 – 2557 
 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากัด(มหาชน) 
- กรรมการ / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จ ากัด 
- กรรมการบริหาร 
 บริษัท ฮารท์แอนด์มายด์ แอพพาเรล จ ากัด 
- กรรมการผู้จัดการ 
  บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยโุรป) จ ากัด 
  บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

6. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย 
- กรรมการ 
 

66 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร ์
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
  Senior Professional Electrical  
  Engineer (Power): License ID.449 
  วุฒิวศิวกร สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
  แขนง ไฟฟ้าก าลัง (วฟก449) 
 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 – 2558 
 

2556 – 2557 
 

2553 – 2555 
 

- กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 
   บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 
- Chairman 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 
  Thai Oil Public Company Limited 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
  Program (Class178/2020)  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    

2542 – 2552 
 

2533 – 2541 
 

2532 – 2533 
 

2529 – 2532 
 

2526 – 2529 
 

2524 – 2526 
 

2522 – 2524 
 

2521 – 2522 

- 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 
  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. 

7. ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 
- กรรมการ 
 

60 -  ปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมี  
   สถาบัน โพลีเทคนคิ เร็นเซเลอร์ 
   (Rensselaer Polytechnic Institute)  
   รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาเคมี พอลิเมอร์  
  สถาบัน เทคโนโลยี โรเชสเตอร ์
  (Rochester Institute of Technology)  
  รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี (เกียรตินยิมอันดับ 2)  
  สาขาเคมี มหาวทิยาลยั ลอนดอน 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2560 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2555 – ปัจจุบัน 
 

- กรรมการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการ 
  บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จ ากัด 
- ผู้พิพากษาสมทบ 
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
- อนุกรรมการก ากับก ากับกลยุทรและบริหาร 
  บริษัทรถไฟฟ้าไทย จ ากัด (แอร์พอร์ทลิงค)์ 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

  (University of London) 
  ประเทศสหราชอาณาจักร 
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหาร 
  เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหาร 
  ระดับสูง รุ่นที ่18  
  สถาบันพระปกเกล้า  
- ผ่านการอบรมโครงการผู้จัดการรุ่นใหม่  
  รุ่น 20 (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์  
  และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ผ่านการอบรมโครงการ Senior  
  Executive Program Class 22 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/Northwestern    
  University 
- ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย  
  ทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง รุ่นที ่2  
  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า    
  ระหว่างประเทศกลาง 
- ผ่านการอบรม Director Certification   
  Program (DCP 207) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Advanced Audit   
  Committee Program (AACP 20/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Financial Statements   
  for Director (FSD 29/2015)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2546 – ปัจจุบัน 
 

2560 – 2561 
 
 

2558 – 2560 
 

2556 – 2558 
 
 

2547 – 2548 
 

2546 – 2556 
 

2532 – 2547 
 
 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 

- กรรมการบัญญัติศัพท์ปิโตเคมี และพอลิเมอร์ 
   ส านักราชบัณฑิตยสถานในส านักพระราชวัง 
- กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /กรรมการสรรหา   
  และพิจารณาค่าตอบแทน 
  บริษัท 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 ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ 
  บริษัท เน็คเซนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- ผู้อ านวยการโครงการ บิสฟีนอล-เอ 
  บริษัท พีทีท ีฟีนอล จ ากัด เครือ กลุ่ม บมจ ปตท 
- ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลย ี
  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน)  
  เครือ กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย 
 ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิธารน้ าใจ ส าหรับเด็กด้อย 
   โอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการกลุ่มวิศวกรรมเคมี  
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 กรรมการบริหารส านักรับรองคุณภาพ 
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 กรรมการกลุ่มปิโตเคมี กลุ่มเคมี และกลุ่มพหุภาคี  
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Chartered Director  
  Class (CDC 10/2015) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการสัมมนา Audit Committee  
 Seminar Get Ready for The Year End 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Risk Management  
  Program for Corporate Leaders 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม Ethical Leadership  
  Program 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 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 ประเทศนอร์เวย์ 
 อาจารย์พิเศษ 
   : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่น 72  
   : มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
   : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. นางกฤตนันท์   สังขท์อง 
- เลขานุการบริษัท 
 

56 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ 
   มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 
- ผ่านการอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความ 
  ปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ  
  (ใบประกอบวิชาชีพ) 
  กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
- ผ่านการอบรม หลักสตูร ที่ปรึกษา  
  ดา้นแรงงานสมัพันธ์   
  กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
- ผ่านการอบรม  Company  Secretary   
  Program (CSP) รุ่นที่ 58/2557 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 

2555 – 2556 
 

2553 – 2555 
 

2550 – 2555 

- ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) 
- อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย  จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ - จัดซ้ือและพัฒนาบุคลากร 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- เลขานุการบริษัท 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- ผ่านการอบรม Company Reporting  
  Program (CRP 13/2015)  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ผ่านการอบรม ISO for Assessor 
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
  (ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ บริหารงานบุคคล)  
- ผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนยีบัตร  
  ผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT  
  รุ่นที่ 53) (ใบรับรองวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ 
  ภายในวิชาชีพ) 
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  ฯลฯ  

9. ดร.สมพรต  สาระโกเศศ 
- รองประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
   ด้านปฏิบัติการ 
 
 

55 - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต   
  ด้านการเงินและการลงทุน   
  UNIVERSITY OF EXETER,  
  UNITED KINGDOM 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  ด้านการบริหาร PITTSBURG STATE    
  UNIVERSITY, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
  ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
-  ผา่นการอบรม Director Certification   
  Program (DCP 195/2557) จากสมาคม 
   สง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- ผ่านการอบรม Anti-Corruption  
: The Practical Guide (ACPG) จาก   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 

2558 – ปัจจุบัน 
2558 – ปัจจุบัน 

 
2547 – ปัจจุบัน 

 
2541 – ปัจจุบัน 

 
2560 – 2561 

 
 
 

- กรรมการบริหาร 
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ 
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- นายกสมาคมศษิย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่า  
  คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
- กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
  บัณฑิตวิทยาลยับริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผนกล  
  ยุทธทางธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  
- กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
  บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
  บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
  บริษัท ยูพีเอ โซล่าร์ จ ากัด 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

2560 – 2561 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 

 
2559 – 2561 
2558 – 2561 
2555 – 2559 

ประสบการณ์อ่ืนๆ 

 
 

- 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 
 อุปนายก สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารการตลาด บัณฑิตวิทยาลัยการ 
    บริหารคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารงานบุคคล  คณะบริหารธุรกิจ 
 อาจารย์ประจ าวิชา การบริหารทั่วไป  คณะบริหารธุรกิจ 

10. วิภาพร  โพธิ์ค า 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี

45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
  สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก  
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
- บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
  ดุสิตพณิชยการ 
- Certified Professional Internal    
  Auditor of Thailand (CPIAT-42) 
  The Institute of Internal Auditors of   
  Thailand 
- เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TRFS16) 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล 
  กรมสรรพากร 
- การวิเคราะห์งบการเงินและการท าความ 
  เข้าใจมูลค่าเงินเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ 
  กิจการ 
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- Big myths when sending people to  
  work in Thailand 
  PWC Thailand office 

- -ไม่มี- 2562 – ปัจจุบัน 
 

2559 – 2562 
 

2558 – 2559 
 

2557 – 2558 
 

2555 – 2557 
 

2553 – 2555 
 

2545 – 2553 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญช ี
  บริษัท ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
  บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทในเครือ  
  บริษัท ยานภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
  บริษัท ควายทอง กรุ๊ป จ ากัด 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  บริษัท เมอริทโซลูชั่น จ ากัด 
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  บริษัท เพนต้า ดีเวลลอปเม้น จ ากัด 
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ชื่อ-นามสกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวฒุิการศึกษา / ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท* 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง / บริษัท 

- การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีใน 
  งบการเงิน-บริษัทมหาชนจ ากัด (ธุรกิจทั่วไป) 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- การบัญชีเก่ียวกับหนี้สิน และรายได้  
  ส าหรับ NPAEs 
  บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิง่จ ากัด 
- การจัดท าบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการ 
  ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษี 
  อากรพร้อมสิทธิประโยชน์ 
  บริษัท นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง จ ากัด 
- Fundamental of TFRS 9 รุ่นที่ 2/63 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท  ยูไนเต็ด เพาเวอร์ 
ออฟ เอเชีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทย่อย 
บจก. อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ 

ยูทิลิตี ้
บจก. โดมแลนด์ เอส แตท 

 
บจก. เมียนม่าร์ ยูพีเอ บจก. พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ 

นายติรวัฒน์  สุจริตกุล  / , X , XX  - - - - 
นายถาวร พรพนัสศรี / , XO - - - - 
นายจอห์น เอ็ดเวอร์ด แม็คคอช / , XX - - - - 
นายวิชญ์ สุวรรณศรี / , /// X , ///   - / , /// / , /// 
นายกวิน   เฉลิมโรจน์ / ,  /// - X , /// - - 
นายพรอินทร์ แม้นมาลัย / , /// -   - X , /// - 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ / , /// - - / - 
นายสมพรต  สาระโกเศศ    /// - - - - 

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

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทย่อย 

บจก. อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ บจก. โดมแลนด์ เอสเตท บมจ. เมียร์นม่า ยูพีเอ บจก. พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์  

คุณวิชญ์ สุวรรณศรี X , / - / X , / 
นายพรอินทร์  แม้นมาลัย - - X , / - 
นายเทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ - - / - 
นายไพบูลย์ สมิทธ์อาชว์ / - - / 
นายกวิน เฉลิมโรจน์ - X , / - - 
นายธีรยุทธ  เหรียญชัยยุทธ - / - - 
นายรัชพล  ศรีทอง - / - - 
นายอุดม จาปะเกษตร์ / / - / 
Mrs. Khine Wint Mon - - / - 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์ กลับส่ง - - - / 
นายปฐม ชัยสงคราม - - - / 

   
หมายเหตุ: 
/ = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   X = ประธานกรรมการ          
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เอกสารแนบ 3  
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
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เอกสารแนบ  3  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 

บริษัท  ย ูไน เต ็ด  เพ า เวอร์ ออฟ  เอเช ีย  จ ากัด (มห าชน ) ได ้แ ต ่งตั ้งผู ้ต ร วจสอบภาย ใน  โด ยว่าจ ้า ง
บุคคลภายนอก คือ บริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 75/3 ถนนเมืองสมุทร ต าบลช้างม่อย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โดยมีนาย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็น
ผู้รับผิดชอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กร โดยท าการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกลุ ่มบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทมีการด าเนินการปรับปรุงตาม
ค าแนะน ามาอย่างต่อเน่ือง 
 

ประวัติ บริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

บริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา      
การวางระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการก ากับดูแลภายในองค์กร การบริการงานให้ความเชื่อม่ันเพื่อ
ประกอบการประเมินระบบการควบคุมภายในส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน  
รวมไปถึงงานอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานของเราเป็นที่ยอมรับภายใต้มาตรฐานสากลของงานตรวจสอบ
ภายใน (The IIA’s Standard) 

ทั้งน้ี งานตรวจสอบและงานระบบการควบคุมภายใน(Internal Control Consulting) อาทิเช่น งานประเมินระบบ
การควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ( IPO) งานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)      
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control Development) งานประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)      
งานประเมินการทุจริต และแนะน าแนวทางป้องกัน  (Fraud Assessment, deterrence & prevention) งานตรวจสอบ
ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน (QAIP) และงานฝึกอบรม(Training) อาทิเช่น หลักสูตรการอบรมเพื่อสอบเพิ่มคุณวุฒิทาง
วิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในสากล และผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CIA & CPIAT) หลักสูตรการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบภายใน หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต หลักสูตรอ่ืน ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน ได้แก่ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยง เป็นต้น ภายใต้การบริหารงานโดย ศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ  กรรมการจัดการ          
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต CIA , CRMA , CPIAT, CSA (OMEGA) พร้อมทีมงานจ านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย (CPIAT) จ านวน 1 คน และผู้ตรวจสอบภายใน (PRE-CIA EXAM) จ านวน 2 คน 
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รายชื่อลูกค้าอ้างอิงของบริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ได้แก ่ 

ประเภทงานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
  
  
 

ชื่อลูกค้า ประเภทธุรกิจ 

งานตรวจสอบภายใน  
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจขายตรง 
กลุ่มบริษัท อาปิโก พลาสติก จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) องค์กรวิชาการไม่แสวงหาผลก าไร 
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จ ากัด ธุรกิจโรงพยาบาล 
ทิพยประกันภัย (สปป.ลาว) ธุรกิจประกันภัย 
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (BRC) ธุรกิจโรงพยาบาล 
งานจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
บริษัท มายเวียดนาม จ ากัด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท เติมสบาย จ ากัด ธุรกิจการเงิน 
สถาบันการเงินจุลภาคที่รับฝากเงิน จ าปาสัก (สปป.ลาว) ธุรกิจการเงิน 
กลุ่มบริษัท ฟายน์ โฮม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
งานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง  
บริษัท TOYODA GOSEI ASIA ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ทรัสตี้ โปรเจค แมเนจเมนต์ จ ากัด ธุรกิจก่อสร้าง 
บริษัท ยูเน่ียนปิโตร เคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ 
ธนาคารออมสิน สถาบันการเงิน 
การยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพลังงาน 
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โดยทีมงานตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างบริษัท อีสบาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด จ านวน 4 คน มีรายละเอียดดังน้ี 

ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ วุฒิทางการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ท างาน 
1 กรรมการผู้จัดการ นายศิริศักดิ์ มานิตคุณาการ 

  
 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
 CIA, CRMA, CPIAT, CSA(OMEGA) 

 AVP Internal Audit Manager  

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระดับ 5  

 วิทยากร 

2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
  

นางสาวนทิตา โรจนพาคิณ 
 

  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

 PRE-CIA EXAM 

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
 

นางสาวสุภาพร บัณฑิต 
 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

 CPIAT 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 

4 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส 
 

นางสาววันทนีย์ ดวงสร้อย 
 

 ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ 

 PRE-CIA EXAM 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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          เอกสารแนบ 4 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 - ไม่มี - 
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          เอกสารแนบ 5 
 
รายละเอียดอื่นๆ 
 - ไม่มี - 

 

 
 
 




