ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

CYBER ใส่ เกียร์ ห้าเดินหน้ าลงทุนโรงไฟฟ้าในเมียนมาร์ เฟสแรก 6-20 MW
เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็ น “ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย” (UPA) ไฉไลกว่ าเดิม
หัวเรือใหญ่ CYBER “นพพล มิลินทางกูร” เผยใส่ เกียร์ ห้าเดินหน้ าลงทุนโรงไฟฟ้าที่ทวาย
เมียนมาร์ เฟสแรก 6-20 MW เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็ น “ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย” ชื่อย่ อ
หลักทรั พย์ “UPA” ไฉไลกว่ าเดิม พร้ อมการันตีซือ้ หุ้น “Andaman Power” เพราะมั่นใจอนาคต
สดใส WIN-WIN ทัง้ คู่ ช่ วยต่ อยอดธุรกิจเพิ่มโอกาสในการลงทุน
นายนพพล มิลินทางกูร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท ไซเบอร์ แพลนเน็ต อินเตอร์ แอคทีฟ
จากัด (มหาชน) (CYBER) เปิ ดเผยว่าหลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้ ซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท
อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี ้ จากัด จานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) หุ้นละ 100 บาท และ
หุ้นสามัญที่ “Andaman Power” จะเพิ่มทุนอีกจานวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มี
มูลค่าเงินลงทุนเป็ นจานวน 340 ล้ านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ “Andaman Power” จานวน 10 ราย
ทังนี
้ ้บริษัทพร้ อมที่จะดาเนินธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้า เพราะปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติ กาลังผลิต 6-20 เมกะวัตต์ (เฟส 1) ที่อาเภอกันบก จังหวัดทวาย รัฐทะ
นินทายี ประเทศเมียนมาร์ ตามสัญญาให้ เช่าเครื่ องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติและการซื ้อไฟฟ้า
(Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่างหน่วยงานราชการรัฐทะนินทายี
(Tanintharyi Regional Government:“TRG”) และ “Andaman Power”
ส่วน “Andaman Power” เดิมชื่อ บริ ษัท ทวายเพาเวอร์ แอนด์ ยูตลิ ิตี ้ จากัด ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 15
มิถนุ ายน 2555 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน และชาระแล้ ว 100 ล้ านบาท และกาลังจะเพิ่มทุนอีก 250 ล้ าน
บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็ นทุนจดทะเบียน 350 ล้ านบาท และทุนชาระแล้ ว 340 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ “Andaman Power” ยังได้ ลงนามในบันทึกข้ อตกลงระหว่างกรมพลังงานไฟฟ้ากระทรวงการ
ไฟฟ้า ประเทศเมียนมาร์ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติ กาลังการผลิตประมาณ 150-200 เม
กะวัตต์ (Memorandum of Agreement :MOA) for Build, Operate and Transfer of Gas Fired
Combined Cycle Power Plant) ซึง่ คาดว่าจะได้ รับสัญญาสัมปทานขายไฟฟ้ากาลังการผลิตประมาณ
150 - 200 เมกะวัตต์ (เฟส 2) หากประสบความสาเร็จในการดาเนินโครงการขายไฟฟ้าเฟสแรก

“ ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นกับ CYBER หลังจากที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ ซื ้อหุ้น Andaman Power
คือทาให้ มีธุรกิจหลักเพิ่มที่เกี่ยวข้ องกับพลังงาน ซึง่ ปั จจุบนั “Andaman Power” อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ก่อสร้ างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติและเมื่อเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ก็จะส่งผลให้ บริษัทจะมีรายได้ และ
มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้ ยังเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้า ซึง่
มีรายได้ และกระแสเงินสดที่มนั่ คง จากเดิมที่บริ ษัทมีเพียงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จะมีรายได้ ที่ผนั
ผวนตามช่วงระยะเวลาการก่อสร้ างและการขายโครงการ แต่หลังจากที่เข้ ามาลงทุนในธุรกิจพลังงานแล้ ว
คาดว่าผลประกอบการของบริษัทในปี นี ้น่าจะดีขึ ้น” นายนพพล กล่าว
ขณะเดียวกันยังมีความเป็ นไปได้ ที่ “Andaman Power” จะได้ รับสัญญาสัมปทานขายไฟฟ้า
(PPA) กับรัฐบาลพม่า ระยะเวลา 30 ปี ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติ (เฟส 2) กาลังการผลิต
ประมาณ 150 - 200 เมกะวัตต์ หากประสบความสาเร็ จในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซธรรมชาติ (เฟส
1) กาลังการผลิต 6 – 20 เมกะวัตต์ เป็ นระยะเวลา 2 ปี
นายนพพล กล่าวต่อไปว่า บริษัทเตรี ยมดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทใหม่เป็ น
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จากัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ United Power of Asia Public
Company Limited ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และชื่อย่อหลักทรัพย์ UPA เพื่อให้
สอดคล้ องกับธุรกิจและการลงทุนในอนาคต ภายหลังจากที่ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ถือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว
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