ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 เมษายน 2558

CYBER ถึงเวลาปรั บโฉมธุรกิจใหม่ !!! ลุยธุรกิจพลังงานทางเลือกเต็มเหนี่ยว
บอร์ ดไฟเขียวเข้ าซือ้ หุ้น “อันดามันเพาเวอร์ ฯ” มั่นใจ WIN-WIN ทัง้ คู่
หลังดึง 2 ขุนพล “นพพล มิลินทางกูร-ติรวัฒน์ สุจริตกุล” เสริมทัพ
CYBER ได้ เวลาปรับโฉมธุรกิจใหม่ หลังดึง 2 ขุนพลร่ วมเสริมทัพ ดึงอดีตเอ็มดี
ราชบุรีโฮลดิง้ “นพพล มิลินทางกูร” นั่งแท่ นซีอีโอ พร้ อมอีก 1 มือดี “ติรวัฒน์ สุจริตกุล”นั่งบอร์ ด
ประกาศเดินหน้ าธุรกิจพลังงานทางเลือกเต็มเหนี่ยว บอร์ ดไฟเขียวซือ้ หุ้น “อันดามันเพาเวอร์
แอนด์ ยูทลิ ิตี”้ มั่นใจ WIN-WIN ทัง้ คู่ สร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้
นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ จากัด (มหาชน)
(CYBER) เปิ ดเผยว่า ในช่วงที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังนายนพพล
้
มิลินทางกูร ให้ เข้ ามา
ดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และนายติรวัฒน์ สุจริตกุล เข้ ามาดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
เนื่องจากทัง้ 2 ท่าน เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้ านพลังงานมาอย่างยาวนาน ซึง่ จะช่วยเสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่ง ทังในด้
้ านการบริหารงานและกิจการใหม่ๆ ที่บริษัทกาลังเตรี ยมความพร้ อมเดินหน้ าเข้ าไป
ลงทุนในอนาคตและมัน่ ใจว่าจะนาพา CYBER ให้ เติบโตอย่างมีศกั ยภาพ มีการทางานที่โปร่งใส ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้
“คุณนพพล จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ เทคโนโลยีและ
ระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เคยดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
(RATCH) ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน ขณะที่คณ
ุ ติรวัฒน์ ท่านก็เป็ นที่
ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็ นประธาน
กรรมการ บริษัทสยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชัน่ จากัด (มหาชน) การที่ CYBER ได้ คนเก่งมากประสบการณ์ถึง
2 ท่านเข้ ามาร่วมทางานด้ วย ผมเชื่อมัน่ ว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้ านการบริหารและกิจการใหม่ๆ ที่
CYBER กาลังเตรี ยมความพร้ อมเดินหน้ าลงทุนในอนาคตได้ อย่างแน่นอน ” นายกวิน กล่าว
ด้ านนายนพพล มิลินทางกูร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ
จากัด (มหาชน) (CYBER) เปิ ดเผยถึงสาเหตุที่ตดั สินใจเลือกทางานร่วมกับ CYBER เพราะเป็ นองค์กรที่มี

ความท้ าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจและตัดสินใจเดินเข้ าสูเ่ ส้ นทางเกี่ยวกับ
ธุรกิจพลังงานทางเลือก ประกอบกับบริษัทมีแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน เป็ นโครงการที่มีอนาคตและอยูใ่ น
เส้ นทางการทางานที่มีความถนัด

ดังนันขอให้
้
นกั ลงทุนและผู้ถือหุ้นมัน่ ใจว่าต่อจากนี ้ไปจะได้ เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของ CYBER ไปในทิศทางที่ดีขึ ้นและสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน
“อะไรที่ไม่ชดั เจนหรื อไม่แน่นอน ผมจะยังไม่พดู และอะไรที่ผมพูดไปแล้ วจะต้ องเป็ นเรื่ องที่ชดั เจน
และพร้ อมที่จะลงมือทาให้ สาเร็จ เช่นเดียวกันกับที่ผมเลือกเข้ ามาทางานใน CYBER เพราะมองเห็นอนาคต
ที่สามารถจับต้ องได้

โดยเฉพาะแผนการลงทุนที่ชดั เจนในธุรกิจพลังงานทางเลือก

รวมไปถึงธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทยังคงเดินหน้ าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ ผลประกอบการเติบโต
อย่างแข็งแกร่งและมัน่ คงในอนาคต ” นายนพพล กล่าวในที่สดุ
ล่าสุดคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้ ซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้
จากัด (APU) จานวน 100% หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนมูลค่า 340 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ประเมินว่าเป็ นการลงทุนที่ WIN-WIN สร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ กบั ทัง้ 2 บริษัท ช่วยเอื ้อประโยชน์และให้
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
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