ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2558

บอร์ ด CYBER ไฟเขียว ซือ้ หุ้น “อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทลิ ิตี”้
ลุยธุรกิจพลังงานพร้ อมขายไฟให้ รัฐบาลพม่ า 20 MW ในเดือน เม.ย.58
ล่ าสุดเซ็น MOU ขายไฟอีก 150-200 MW-ซือ้ ที่ดนิ พังงา 18 ไร่ พัฒนาเพื่อแบ่ งขาย
บอร์ ด CYBER ไฟเขียวซือ้ หุ้น “อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทลิ ิตี”้ ลงทุนธุรกิจพลังงาน
พร้ อมขายไฟให้ รัฐบาลพม่ า 20 MW ในเดือน เม.ย.58 สร้ างรายได้ และกาไรให้ บริษัททันที และ
ล่ าสุดเซ็น MOU ซือ้ ขายไฟฟ้าเพิ่มอีกจานวน 150-200 MW กับรัฐบาลพม่ า นอกจากนีย้ ังซือ้ ที่ดิน
ใน จ.พังงา 18 ไร่ มูลค่ า 369 ล้ านบาท พัฒนาเพื่อแบ่ งขาย ขณะเดียวกันเตรี ยมเปลี่ยนชื่อบริษัท
ใหม่ เป็ น “ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย” จากัด และชื่อย่ อหลักทรั พย์ UPA
นายนพพล มิลินทางกูร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ
จากัด (มหาชน) หรื อ CYBER เปิ ดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13
มีนาคม ที่ผา่ นมา มีมติอนุมตั ใิ ห้ ซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด (APU)
จานวน 100% หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนมูลค่า 340 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึง่ เป็ น
ทางเลือกใหม่ที่จะทาให้ บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ และสามารถสร้ างผลกาไรให้ แก่บริษัท ในอนาคต
นอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริ ษัทกาลังดาเนินการอยู่
สาหรับการลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ APU นัน้ จะส่งผลให้ บริษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าจานวน
20 MW ให้ รัฐบาลพม่าภายใต้ สญ
ั ญาสัมปทานขายไฟฟ้า (PPA) กับทางรัฐบาลประเทศพม่า โดยโรงไฟฟ้า
ดังกล่าวจะสามารถเริ่มขายไฟฟ้าให้ แก่รัฐบาลประเทศพม่าได้ ประมาณเดือนเมษายนนี ้
“ แม้ การเข้ าไปลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของ APU ในครัง้ นี ้จะเป็ นการขายไฟฟ้าในจานวนเพียง 20 MW
ก็ตาม แต่การลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะเป็ นการสร้ างโอกาสให้ แก่บริษัทในการเข้ าไปทาธุรกิจการขายไฟฟ้า
ให้ รัฐบาลพม่าเพิ่มเติมอีกด้ วย

โดยล่าสุดได้ มีการลงนามในบันทึกความเข้ าใจเกี่ยวกับการซื ้อขายไฟฟ้า

จานวน 150-200 MW กับรัฐบาลประเทศพม่าเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่รายละเอียดต่างๆ ยังไม่มีความชัดเจน
เพราะต้ องผ่านกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหลายประการ เช่นการเข้ าลงนามในสัญญาสัมปทานขาย
ไฟฟ้า (PPA) และการก่อสร้ างสายส่ง เป็ นต้ น แต่หากมีความคืบหน้ าใดๆ บริษัทจะแจ้ งให้ ทราบในทันที ”
นายนพพล กล่าว

นายนพพล กล่าวต่อไปว่าคณะกรรมการบริษัทยังอนุมตั ิให้ ซื ้อที่ดนิ ในจังหวัดพังงา จานวน 18 ไร่
3 งาน 77.6 ตารางวา มูลค่า 369 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่ดนิ แบ่งขาย ส่วนที่ญี่ปนยั
ุ่ งอยู่
ระหว่างการศึกษาหากมีความคืบหน้ าจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในทันที นอกจากนี ้ยังเปลี่ยนชื่อบริษัท ชื่อย่อ
หลักทรัพย์ของบริษัทและตราประทับบริษัทใหม่เป็ น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ United Power of Asia Public Company Limited และชื่อย่อหลักทรัพย์ UPA เพื่อให้
สอดคล้ องกับธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

โดยบริษัทจะนาเรื่ องดังกล่าวเข้ าหารื อและขออนุมตั จิ ากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2558
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