
 

 

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ
เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด              329,620            35,895 282,942 29,453
เงนิฝากประจาํ               32,592                  -   - -
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 6               60,242             9,045 144,121 123,730
เงนิมดัจาํเพือ่การลงทุน 7 447,132 579,830 447,132 579,830
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13 ง)                     -                    -   1,061,915 1,060,015
สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 13 จ)                     -                    -   67,130 67,130

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สทุธิ              519,919          519,919 461,483 461,483
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น               55,105            53,879 33,511 32,537

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,444,610 1,198,568 2,498,234 2,354,178

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนจา่ยลว่งหน้า                     -          1,191,790                     -            460,000 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย สทุธิ 8                     -                    -   114,798 114,798
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ สทุธิ 9              530,240            80,645 539,230 79,230
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13 จ)                     -                    -   30,000 30,000
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 10           1,504,183          537,343 265,529 255,533
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 10               10,360            11,703 10,360 11,703
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 10              603,497            97,224 55,835 56,427
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น                 7,866                  -   - -

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 2,656,146 1,918,705 1,015,752 1,007,691

รวมสินทรพัย ์           4,100,756        3,117,273           3,513,986        3,361,869 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5,558 5,558 5,558 5,558
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 11 42,098 - - -

เงนิรบัลว่งหน้าเพือ่การลงทุน 12 227,565 - 227,565 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 96,790 24,796 37,235 31,981
เจา้หน้ีคา่หุน้ - 83,700 - 83,700
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่
ทีค่รบกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี สทุธิ 3,165 4,441 3,165 4,441

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น                 9,909             9,904 4,793 4,579

รวมหนี้ สินหมนุเวียน              385,085          128,399              278,316          130,259 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 11              663,655                  -   - -
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ                 7,143             7,004 7,143 7,004
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี               13,019            13,127 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 9,054             8,607 7,684 7,435
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น                   420                420 420 420

รวมหนี้ สินไม่หมนุเวียน              693,291            29,158               15,247            14,859 

รวมหนี้ สิน           1,078,376          157,557              293,563          145,118 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 10,670,000,175 หุน้ 
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 5,335,000 5,335,000 5,335,000 5,335,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้
หุน้สามญั จาํนวน 10,130,342,925 หุน้ 

   ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 5,065,171 5,065,171 5,065,171 5,065,171
สว่นตํ่ากวา่มลูคา่หุน้ (874,902) (874,902) (874,902) (874,902)
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 767 767 767 767
ขาดทุนสะสม (1,208,337) (1,213,543) (970,613) (974,285)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (13,716) (17,742) - -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,968,983 2,959,751 3,220,423 3,216,751
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 53,397 (35) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,022,380 2,959,716 3,220,423 3,216,751

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ 4,100,756 3,117,273 3,513,986 3,361,869

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563
หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขาย 50,131 14,871 8,650 9,531
ตน้ทุนขาย (16,930) (6,592) (4,006) (4,868)

กาํไรข ัน้ต้น 33,201 8,279             4,644             4,663 
รายไดอ้ื่น 182 340 11,557 7,433
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (22,903) (19,969) (12,255) (12,143)
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น สุทธิ 7,686 13,834 - -
กาํไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 2,144 - 2,144
ตน้ทุนทางการเงนิ (9,889) (359) (274) (359)
สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9 (405) 227 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 7,872 4,496 3,672 1,738
ภาษเีงนิได้ 108 (1,457) - (429)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 7,980 3,039 3,672 1,309

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 6,496 (9,889)                 -                   - 

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 14,476 (6,850) 3,672 1,309

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,206 3,084 3,672 1,309
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,774 (45) - -

7,980 3,039 3,672 1,309

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 9,232 (6,805) 3,672 1,309
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 5,244 (45) - -

14,476 (6,850) 3,672 1,309

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0005 0.0005 0.0004 0.0002

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

พนับาท

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง รวม

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ส่วนได้เสีย มลูค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุที่ออก (ต ํา่กว่า) สาํรองตาม ของบริษทัใหญ่ การแปลงค่า ของเงินลงทนุ ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทนุสะสม ในบริษทัย่อย งบการเงิน ในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 3,335,000 336,218 767 (1,149,567) (22,830) 3,800 20,782 1,752 2,524,170 211 2,524,381

ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - 20,782 - - (20,782) (20,782) - - -

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 ที่ปรบัปรงุแล ้ว 3,335,000 336,218 767 (1,128,785) (22,830) 3,800 - (19,030) 2,524,170 211 2,524,381

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 3,084 - (9,889) - (9,889) (6,805) (45) (6,850)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 3,335,000 336,218 767 (1,125,701) (22,830) (6,089) - (28,919) 2,517,365 166 2,517,531

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 5,065,171 (874,902) 767 (1,213,543) (22,830) 5,088 - (17,742) 2,959,751 (35) 2,959,716

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16 - - - - - - - - - 48,188 48,188

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 5,206 - 4,026 - 4,026 9,232 5,244 14,476

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564 5,065,171 (874,902) 767 (1,208,337) (22,830) 9,114 - (13,716) 2,968,983 53,397 3,022,380

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พนับาท
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน การเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกและ (ต ํา่กว่า) จดัสรรแล้ว - มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น  สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (983,831) 20,782 2,708,936
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมม่าถอืปฏบิตัิ - - - 20,782 (20,782) -

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ปรบัปรงุแล้ว 3,335,000 336,218 767 (963,049) - 2,708,936

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
   สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,309 - 1,309

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (961,740) - 2,710,245

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (974,285) - 3,216,751

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
   สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 3,672 - 3,672

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (970,613) - 3,220,423

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 7,872 4,496 3,672 1,738
รายการปรบัปรงุ :

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10 15,345 6,731 4,174 4,657
กําไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (2,144) - (2,144)
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 447 410 249 303
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (3,160) (6,289) - -
สว่นแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 9 405 (227) - -
ดอกเบีย้รบั (182) (159) (9,772) (4,378)
ดอกเบีย้จ่าย            9,889              359               274               359 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

  สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้) ลดลง :

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (8,936) (2,591) (10,619) (12,866)
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (746) 935 (974) 118
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 289 5 - -

  หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (7,363) (5,764) 6,859 1,258
-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 5 473 214 247

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 13,865 (3,765) (5,923) (10,708)
รบัดอกเบีย้ 182 - - -
จ่ายดอกเบีย้ (9,726) (97) (81) (97)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 4,321 (3,862) (6,004) (10,805)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิฝากประจาํ (9,258) - - -

เงนิสดรบัจากการเรยีกคนืเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุน 7 239,520 - 239,520 -

เงนิสดรบัเงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 12 227,565 - 227,565 -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุน 7 (106,822) - (106,822) -

เงนิสดรบัจากการซือ้บรษิทัยอ่ย 37,851 - - -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัเงนิมดัจาํซือ้ทีด่นิ - (17,000) - (17,000)

เงนิสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (14,553) (5,595) (13,840) -

เงนิสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 36 - - -
เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (1,900) (1,600)
เงนิสดจ่ายคนืเจา้หน้ีคา่หุน้ (83,700) - (83,700) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 290,639 (22,595) 260,823 (18,600)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (1,330) (1,330) (1,330) (1,330)
สว่นแบ่งกําไรใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,418) - - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,748) (1,330) (1,330) (1,330)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 292,212 (27,787) 253,489 (30,735)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 30,337 322,299 23,895 300,793
กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,513 (1,316) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 324,062 293,196 277,384 270,058

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

9



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 329,620 298,781 282,942 275,643
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (5,558) (5,585) (5,558) (5,585)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 324,062 293,196 277,384 270,058

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีส่าํคญัในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม มดีงัต่อไปน้ี

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสนิจากการซือ้อาคารและอุปกรณ์ - 1,677 - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ย 8 741,790 - - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่ม 9 450,000 - 460,000 -

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อม ูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
     

11 

 
1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามที่แตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิแลว้ว่าไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

นโยบายการบญัชี 
 

2.1 การรวมธรุกิจ 
 
กลุ่มกจิการถือปฏบิตัติามวธิซีื้อส าหรบัการรวมธุรกจิที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้
ส าหรบัการซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้ วยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 
ผลรวมของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ายุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผู้ได้รบัการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจ านวนที่เกินกว่ามูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นคา่ความนิยม แต่หากน้อยกวา่มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุได้
ทีไ่ดม้า จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงัก าไรหรอืขาดทุน 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 
 

3 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 
คณะกรรมการบรษิทั คอื ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ ผูบ้รหิารก าหนดส่วนงานด าเนินงานจากขอ้มูล  
ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทั เพือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาธุรกจิจากลกัษณะของการขายทีก่่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยแบ่งเป็น การผลติกระแสไฟฟ้า และการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานมกีารต่อรองราคากนัเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีร่ายงาน  
ต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการนัน้วดัมลูคา่ในลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกจิการส าหรบัระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2563 แสดงดงัตารางต่อไปนี้ 
 
รายได้ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ข้อมูลทางการเงินรวม 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

รวมรายได้
ตามข้อมูลส่วน

งานทัง้หมด 
รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 
รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 

รวมรายได้
ตามข้อมูลส่วน

งานทัง้หมด 
รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 
รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
การผลติกระแสไฟฟ้า 50,131 - 50,131 14,871 - 14,871 
รวม 50,131 - 50,131 14,871 - 14,871 
 
ในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากส่วนงานการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ก าไรก่อนรายได้ดอกเบีย้ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
 
การกระทบยอดระหว่างผลรวมก าไรก่อนรายไดด้อกเบี้ย ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายกบัก าไรสุทธ ิ 
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา   
   และคา่ตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงตามส่วนงาน 32,924 11,427 
ดอกเบีย้รบั 182 159 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (15,345) (6,731) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (9,889) (359) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 7,872 4,496 
ภาษเีงนิได ้ 108 (1,457) 
ก าไรสทุธ ิ 7,980 3,039 
 
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
การผลติกระแสไฟฟ้า 50,131 - 50,131 
 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน 

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
การผลติกระแสไฟฟ้า 14,871 - 14,871 
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5 มูลค่ายติุธรรม 

 
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยมมีลูคา่ตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม  
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  
สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- เงนิฝากประจ า - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน 
- เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน - เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 - เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  
หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 
- เงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน - เงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
- หนี้สนิหมนุเวยีน - หนี้สนิหมนุเวยีน 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ  

 
6 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 
ลกูหนี้การคา้ซึง่รวมแสดงอยูใ่นลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้การคา้     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 23,767 3,263 3,253 1,901 
คา้งช าระไมเ่กนิ 12 เดอืน - - - - 
เกนิกวา่ 12 เดอืน  21,999 21,999 21,999 21,999 

รวม 45,766 25,262 25,252 23,900 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 
ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 23,767 3,263 3,253 1,901 
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7 เงินมดัจ าเพือ่การลงทุน 

 
เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนจ านวน 447 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้  
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูร้บัเงินมดัจ า 
จ านวนเงิน 

มดัจ าคงเหลือ 
 

วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจ าเพื่อการลงทุน 
 ล้านบาท  

   
บรษิทัแหง่หนึ่งใน
สาธารณรฐั
ประชาชนลาว 
(“สปป.ลาว”) 

267.39 ในปีพ.ศ. 2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจ าจ านวน 420 ล้านบาท เพื่ อให้บริษัทได้รับสิทธิ 
ในการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการน ้าประปาและโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก โดยบรษิทั
จะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืภายในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 หากผลการศกึษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการเหล่านัน้ไม่เป็นทีพ่อใจ ทัง้นี้บรษิทัผูร้บัเงนิมดัจ าไดว้างหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อกโดย
ธนาคารจ านวนเท่ากบัยอดคงเหลอืของเงนิมดัจ า ไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  
 
เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัร่วมลงทุนในโครงการน ้าประปาแสนดนิในสปป.ลาว 
และช าระคา่เงนิลงทุน โดยหกัจากเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนดงักล่าว จ านวน 79.23 ลา้นบาท 
 
เมื่อวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัและบรษิทัคู่สญัญาไดต้กลงขยายขอบเขตการศกึษา
โครงการโดยใหค้รอบคลุมไปถงึโครงการอื่น ๆ ของบรษิทัคูส่ญัญาและระยะเวลาการรบัคนืเงนิ
มดัจ าทีเ่หลอืออกไป เป็นวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ในประเทศเวยีดนาม และช าระค่าเงนิลงทุนส่วนหนึ่ง จ านวน 73.38 ล้านบาท  
โดยการหกัจากเงนิมดัจ าดงักล่าว (หมายเหตุ 16) 
 

บรษิทัแหง่หนึ่งใน
ประเทศไทย 

20 ในปีพ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 20 ล้านบาท เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนในโครงการกงัหนัลมเตมิอากาศพลงังานแสงอาทติย ์บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจ าคนื
เต็มจ านวนพรอ้มทัง้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงภายในวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หากบรษิัท
ตดัสนิใจไมล่งทุน 
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ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ผูร้บัเงินมดัจ า 

จ านวนเงิน 
มดัจ าคงเหลือ 

 
วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจ าเพื่อการลงทุน 

 ล้านบาท  
   
บรษิทัแหง่หนึ่งใน
สปป.ลาว 

12.92 ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงินมัดจ าจ านวน  300 ล้านบาท เพื่ อให้บริษัทได้รับสิทธิ 
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในสปป.ลาว โดยบรษิัทมีสทิธิ 
ทีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืเตม็จ านวนตามทีต่กลงภายในวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หากผล
การศกึษาโครงการไม่เป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นี้บรษิทัผูร้บัเงนิมดัจ าไดว้างหนังสอืค ้าประกนัทีอ่อก
โดยธนาคารจ านวน 300 ลา้นบาท ไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  
 
เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัตดัสนิใจไม่ลงทุน และขอเงนิมดัจ าคนื โดยบรษิทั
ได้รับเงินมัดจ าคืนในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 47.56 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ ์ 
พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจ าคนือกีจ านวน 239.52 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัอยูร่ะหว่างขอคนืเงนิมดัจ าส่วนทีเ่หลอื 
 

บรษิทัแหง่หนึ่งใน
ประเทศไทย 

146.82 ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 40 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รบัสิทธิในการ
ตรวจสอบขอ้มลูของบรษิทัแห่งหนึ่ง ซึง่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยใ์นประเทศไทย 
และได้รบัสทิธใินการซื้อหุ้นของบรษิัทแห่งนัน้ โดยบรษิัทมสีทิธดิ าเนินการตรวจสอบขอ้มูล
ภายในวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัจ่ายเงนิมดัจ าเพิม่เตมิส าหรบัค่าเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื
เป็นจ านวน 106.82 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 การซื้อบริษัทดงักล่าว 
เสรจ็สมบรูณ์ (หมายเหตุ 17) 
 

รวม 447.13  
 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนในระหวา่งงวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและขอ้มลู

ทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 579,830 
จ่ายเงนิมดัจ าเพิม่ 106,822 
รบัคนืเงนิมดัจ า (239,520) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 447,132 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สทุธิ 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 
 
เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั (“พาราโบลกิ”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ซื้อหุน้
ร้อยละ 83.33 ของบรษิัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วนั พีทีอี แอลทีด ี(“AIDCSP1”) จากบรษิัท เอเชีย ลงทุนพฒันาและ
ก่อสรา้ง จ ากดั (“AIDC”) ในราคา 23.92 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 741.79 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 16) 

 
9 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการร่วมค้า สทุธิ 

 
9.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 
 
เมื่อวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทซื้อหุ้นร้อยละ 33.84 ของ One Central Tower Company Limited (“One Central 
Tower”) จากผูถ้อืหุน้เดมิ ในราคา 450 ลา้นบาท และมตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจ านวน 10 ลา้นบาท One Central Tower 
จดัตัง้ขึน้ในราชอาณาจกัรกมัพูชา การลงทุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นราชอาณาจกัร
กมัพชูา  
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9.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 80,645 79,230 
การลงทุนเพิม่ในบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 450,000 460,000 
สว่นแบ่งขาดทุนจากการเงนิทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (405) - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 530,240 539,230 

 
10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่  
31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท พนับาท 
       
ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 537,343 11,703 97,224 255,533 11,703 56,427 
ซือ้เพิม่ 12,235 - - 12,235 - - 
การเพิม่ขึน้จากการรวมธุรกจิ 
   (หมายเหตุ 16) 927,023 - 507,206 - - - 
การขายและการตดัจ าหน่าย สทุธ ิ (36) - - - - - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (12,813) (1,343) (1,189) (2,239) (1,343) (592) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 40,431 - 256 - - - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 1,504,183 10,360 603,497 265,529 10,360 55,835 
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11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
ซือ้บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 16) 677,689 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 28,064 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 705,753 
 
เงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยูใ่นสกุลดองเวยีดนามเป็นจ านวน 535.20 พนัลา้นดองเวยีดนาม โดยมกี าหนดช าระคนืเงนิ
ตน้และดอกเบีย้ทุก 6 เดอืน เงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวัอา้งองิจากอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรพัย์บวกรอ้ยละ 3.2 ต่อปี 
ของ Bank for Investment and Development of Vietnam ซึง่มกีารปรบัทุก 6 เดอืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 42,098 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 663,655 
รวมเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 705,753 
 

12 เงินรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

 
เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบันักลงทุนรายหนึ่ง โดยนักลงทุนจ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 228 ลา้นบาท 
เพือ่ใหไ้ดส้ทิธใินการเขา้ศกึษาขอ้มลูของบรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้(“APU”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เป็นระยะเวลา 
1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อตดัสนิใจเข้าท าสญัญาซื้อขายหุ้นรอ้ยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของ APU ที่ถือโดยบรษิัท  
หากผลการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ อยา่งไรกต็ามบรษิทัมภีาระผกูพนัในการคนืเงนิมดัจ าเตม็จ านวน หากนกัลงทุนตดัสนิใจไมล่งทุน 
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13 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
หุน้ของบรษิทัถือโดย UOB Kay Hian Private Limited ในสดัส่วนรอ้ยละ 23.92 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 23.92) หุน้ทีเ่หลอื
ถอืโดยบุคคลทัว่ไป  
 
รายชือ่และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ : 
 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  
บรษิทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย (ถอืโดยบรษิทั อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จ ากดั) 
บรษิทั เมยีนมาร ์ยพูเีอ จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั พาราโบลกิ ซสิเตม็ส ์อนิเตอรเ์ทค จ ากดั มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 
Mr. Tran The Thanh ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดอ้ืน่     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,785 2,850 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 180 - - 
 - 180 1,785 2,850 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 9,772 4,219 
 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ตน้ทุนขาย     
   บรษิทัยอ่ย - - 375 675 
     
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     
   บรษิทัยอ่ย - - - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,075 717 - - 
 1,075 717 - - 
 

ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้อื่น สทุธ ิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 148,107 133,644 
   หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ - - (16,122) (16,122) 
    - - 131,985 117,522 
     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,716 103 - 103 
     
 2,716 103 131,985 117,625 
     
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,250 150 
     
เจา้หนี้อื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 13,957 13,957 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 383 383 - - 
 383 383 13,957 13,957 
 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 

   
บรษิทัยอ่ย  1,061,915 1,060,015 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระค ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3.25 ถงึ 4.28 ต่อปี มกี าหนดช าระ
คนืในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 
จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 

   
บรษิทัยอ่ย   
   สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 67,130 67,130 
   เงนิใหกู้ร้ะยะยาว 30,000 30,000 
 97,130 97,130 
 
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระค ้าประกนั คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.27 ถงึ 4.28 ต่อปี มกี าหนดช าระ
คนืในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565  
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,247 5,265 4,325 4,339 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 352 310 169 230 
คา่ตอบแทนกรรมการ 380 235 380 235 
 5,979 5,810 4,874 4,804 

 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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14 สญัญาท่ีส าคญั 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาทีส่ าคญัทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทัย่อย 
 
บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวตัต์ กบัการไฟฟ้าเวยีดนามโดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี นับตัง้แต่
วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(“COD”) (หมายเหตุ 16)  
 

15 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนแต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ จ านวน 23.75 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 43.99 ลา้นบาท) ส าหรบัการก่อสรา้งอาคารส านกังาน 
 

16 การซ้ือธรุกิจ 
 
เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั (“พาราโบลกิ”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ซื้อหุน้
ร้อยละ 83.33 ของบรษิัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วนั พีทีอี แอลทีด ี(“AIDCSP1”) จากบรษิัท เอเชยี ลงทุนพฒันาและ
ก่อสร้าง จ ากัด (“AIDC”) ในราคา 741.79 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company   
(“B-Solar”) ซึ่งเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยโ์ครงการ Song Luy 1 ในประเทศเวยีดนาม ตามสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยพาราโบลกิช าระค่าหุน้เป็นจ านวน 2.36 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 73.38 ลา้นบาท) 
โดยหกักลบกบัเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนทีบ่รษิทัวางไวก้บั AIDC (หมายเหตุ 7) 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ AIDCSP1 และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มาและหนี้สนิที่จะรบัรู้ ณ วนัที ่ 
4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

 พนับาท 
  
เงนิสด 741,790 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธุรกจิ 741,790 
 
ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อจ านวน 0.74 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส าหรบังวดสาม
เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงันี้ 
 

 พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,851 
เงนิฝากประจ า 22,168 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 39,789 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 464 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 927,023 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,297 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 7,838 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (74,672) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (677,689) 
ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุได ้ 289,069 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (48,188) 
รวมประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 240,881 
สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 500,909 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธรุกจิ 741,790 
 
ก) รายไดแ้ละก าไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 

 

AIDCSP1 มรีายไดจ้ านวน 36.25 ลา้นบาท และก าไรจ านวน 13.72 ลา้นบาท ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ระหว่างกาลนี้ 
 

หากการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้รวมและก าไรรวมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั 
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จะเป็นจ านวน 68.78 ลา้นบาท และจ านวน 13.88 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการค านวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ ณ 
วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดวา่จะท าการประเมนิเสรจ็
สิน้ภายใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอี านาจควบคุม  
 

17 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 

การจดัตัง้บริษทัย่อยใหม่ 
 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิารจดัตัง้บรษิทั แคนนา แคร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ดว้ยทุน
จดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนในบรษิัทหรอืธุรกิจที่เกี่ยวกบัการพฒันาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตวัใหม่ของประเทศไทย  
ซึ่งรวมถึงกญัชงและกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ บรษิัท แคนนา แคร์ จ ากดัได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์ 
เมือ่วนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสีว่นไดเ้สยีรอ้ยละ 100 ในบรษิทั แคนนา แคร ์จ ากดั  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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การซ้ือธรุกิจ 
 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร์ พาวเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ได้ซื้อหุ้นของบรษิทั    
บเีอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาดก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์
 
ล าดบัการโอนหุน้ 
 
• หุน้รอ้ยละ 49 ของบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั โอนเสรจ็สมบรูณ์ในวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564  
• หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 ของบรษิัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด จะถูกโอนตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพนัไว้แล้วในวนัที ่        

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นเจา้ของโครงการ 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั และประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและ
หนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 พนับาท 
  
เงนิสด 146,822 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธุรกจิ 146,822 
 

ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงันี้ 
 

 พนับาท 
  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 9,292 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 3,318 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 7,591 
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 190,289 
สทิธใินสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า 37,703 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (22,332) 
เจา้หนี้อื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า (51,058) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6,000) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,736) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (87,903) 
รวมประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 79,164 
คา่ความนิยม 67,658 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธรุกจิ 146,822 
 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการค านวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ ณ 
วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดวา่จะท าการประเมนิเสรจ็
สิน้ภายใน 12 เดอืนนบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอี านาจควบคุม 
 
การลดทุนจดทะเบียนบริษทั 
 
เมือ่วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัลดทุนจดทะเบยีน จากทุนจดทะเบยีน 5,335,000,087.50 บาท 
เป็นทุนจดทะเบยีน 5,065,171,462.50 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
การซ้ือเงินลงทุน 
 
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิให้บรษิัท แคนนา แคร์ จ ากดั ซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
184,900 หุน้ ของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จ ากดั เป็นมลูคา่การลงทุน 50 ลา้นบาท  
 
เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิห้บรษิทั แคนนา แคร์ จ ากดั ซื้อหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่าย
แลว้จ านวน 167,293 หุน้ ของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จ ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นมลูค่าการลงทุน 27.14 ลา้นบาท รวมการ
ซื้อหุน้ทัง้สองครัง้เป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 353,193 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.33 ของหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดหลงัการเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จ ากดั 
 
บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จ ากดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์
 

18 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

