
 

 

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อม ูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกจิการสําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของ
กิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรือ่งทีม่นียัสาํคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย  ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด              212,846            35,895 167,333 29,453
เงนิฝากประจาํครบกาํหนดเกนิกวา่สามเดอืน               49,452                  -   - -
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น สทุธิ 7               64,915             9,045 237,147 123,730
เงนิมดัจาํเพือ่การลงทนุ 8 300,310 579,830 300,310 579,830
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16 ง)                     -                    -   1,221,170 1,060,015
สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 จ)                     -                    -   67,130 67,130

ตน้ทนุพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สทุธิ              519,919          519,919 461,483 461,483
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น               61,240            53,879 34,156 32,537
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 9              109,435                  -   109,435 -

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,318,117 1,198,568 2,598,164 2,354,178

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 6,298                  -                       -                    - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
ผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 6               77,143                  -                       -                    - 

เงนิลงทนุจา่ยลว่งหน้า                     -          1,191,790  -          460,000 
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย สทุธิ 10                     -                    -   115,048 114,798
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ สทุธิ 11              529,521            80,645 539,230 79,230
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16 จ)                     -                    -   30,000 30,000
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 9, 12           1,595,030          537,343 158,793 255,533
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 12               22,903            11,703 9,018 11,703
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 12              690,515            97,224 55,237 56,427
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น                 7,593                  -   - -

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 2,929,003 1,918,705 907,326 1,007,691

รวมสินทรพัย ์           4,247,120        3,117,273           3,505,490        3,361,869 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 73,111 - - -

เงนิรบัลว่งหน้าเพือ่การลงทนุ 14 227,565 - 227,565 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 86,391 24,796 31,826 31,981
เจา้หน้ีคา่หุน้ - 83,700 - 83,700
สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเชา่
ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี สทุธิ 2,196 4,441 1,873 4,441

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น               11,889             9,904 5,221 4,579

รวมหน้ีสินหมนุเวียน              406,710          128,399              272,043          130,259 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13              728,486                  -   - -
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ               20,875             7,004 7,284 7,004
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี               14,646            13,127 - -
ประมาณการหน้ีสนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยตามสญัญา 
รบัสทิธขิายไฟฟ้า               34,754                  -   - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 9,501             8,607 7,933 7,435
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น                   420                420 420 420

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน              808,682            29,158               15,637            14,859 

รวมหน้ีสิน           1,215,392          157,557              287,680          145,118 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบยีน
หุน้สามญั จาํนวน 10,130,342,925 หุน้ 
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท
(พ.ศ. 2563 : 10,670,000,175 หุน้
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) 15 5,065,171 5,335,000 5,065,171 5,335,000

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้
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
ขาดทนุสะสม (1,208,351) (1,213,543) (973,226) (974,285)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (10,190) (17,742) - -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,972,495 2,959,751 3,217,810 3,216,751
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 59,233 (35) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,031,728 2,959,716 3,217,810 3,216,751

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,247,120 3,117,273 3,505,490 3,361,869

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย 78,113 12,802 8,085 7,993
ตน้ทุนขาย (27,709) (5,862) (4,292) (4,252)

กาํไรข ัน้ต้น 50,404 6,940             3,793             3,741 
รายไดอ้ืน่ 362 684 13,364 7,183
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (31,911) (18,042) (19,510) (11,638)
กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น สทุธิ 4,154 (9,822) - -
กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 695 - 695
ตน้ทุนทางการเงนิ (18,295) (333) (260) (333)
สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (719) 448 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,995 (19,430) (2,613) (352)
ภาษเีงนิได้ 109 2,359 - 3,391

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 4,104 (17,071) (2,613) 3,039

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 5,244 7,244                 -    - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 9,348 (9,827) (2,613) 3,039

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (14) (17,040) (2,613) 3,039
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 4,118 (31) - -

4,104 (17,071) (2,613) 3,039

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,512 (9,796) (2,613) 3,039
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 5,836 (31) - -

9,348 (9,827) (2,613) 3,039

กาํไรต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0000) (0.0026) (0.0003) 0.0005

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย 128,244 27,673 16,735 17,523
ตน้ทุนขาย (44,639) (12,455) (8,298) (9,120)

กาํไรข ัน้ต้น 83,605 15,218             8,437             8,403 
รายไดอ้ืน่ 544 1,023 24,921 14,617
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (54,814) (38,011) (31,765) (23,781)
กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น สทุธิ 11,840 4,011 - -
กําไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 2,839 - 2,839
ตน้ทุนทางการเงนิ (28,184) (692) (534) (692)
สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 (1,124) 676 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 11,867 (14,936) 1,059 1,386
ภาษเีงนิได้ 217 902 - 2,962

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 12,084 (14,034) 1,059 4,348

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ ื่น
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ 11,740 (2,645)                 -    - 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 23,824 (16,679) 1,059 4,348

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 5,192 (13,958) 1,059 4,348
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 6,892 (76) - -

12,084 (14,034) 1,059 4,348

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 12,744 (16,603) 1,059 4,348
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 11,080 (76) - -

23,824 (16,679) 1,059 4,348

กาํไรต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0005 (0.0021) 0.0001 0.0007

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท

การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง รวม

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ส่วนได้เสีย มลูค่ายตุิธรรม องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก (ต ํา่กว่า) สาํรองตาม ของบริษทัใหญ่ การแปลงค่า ของเงินลงทุน ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไมม่ ีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหต ุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม 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

   สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - (13,958) - (2,645) - (2,645) (16,603) (76) (16,679)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (1,142,743) (22,830) 1,155 - (21,675) 2,507,567 135 2,507,702

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

   สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 19 - - - - - - - - - 48,188 48,188

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 5,192 - 7,552 - 7,552 12,744 11,080 23,824

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (1,208,351) (22,830) 12,640 - (10,190) 2,972,495 59,233 3,031,728

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท
องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน การเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกและ (ต ํา่กว่า) จดัสรรแล้ว - มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น  สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 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
   สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563
กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 4,348 - 4,348

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (958,701) - 2,713,284

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
   สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564
กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 1,059 - 1,059

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (973,226) - 3,217,810

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ 11,867 (14,936) 1,059 1,386

รายการปรบัปรงุ :

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 12 39,012 13,221 8,200 9,074

กาํไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

    มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ - (2,839) - (2,839)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 894 821 498 606

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (4,838) (1,940) - -

สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 1,124 (676) - -

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 36 - - -

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

    ทีจ่ดัประเภทเป็นถอืไวเ้พือ่ขาย 9 7,216 - 7,216 -

ดอกเบีย้รบั (493) (254) (20,941) (8,660)

ดอกเบีย้จา่ย           28,184              692                534                692 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน

  สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ (3,218) 700 (92,576) (13,588)

-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (1,147) 1,498 (1,619) 588

-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 782 (1,971) - (1,976)

  หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (35,405) (4,802) 1,200 354

-  ประมาณการหน้ีสนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย

     ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (266) - - -

-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 535 792 642 461

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 44,283 (9,694) (95,787) (13,902)

รบัดอกเบีย้ 493 254 100 247

จา่ยดอกเบีย้ (27,856) (181) (162) (181)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 16,920 (9,621) (95,849) (13,836)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจาํครบกาํหนดเกนิกวา่สามเดอืนเพิม่ขึน้ (24,900) - - -

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจาํเพือ่การลงทนุ 8 239,520 - 239,520 -

เงนิสดจา่ยเงนิมดัจาํเพือ่การลงทนุ - (410,000) - (410,000)

เงนิสดรบัเงนิรบัลว่งหน้าเพือ่การลงทนุ 14 227,565 - 227,565 -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า (65,977) - - -

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอุปกรณ์ (26,646) (92,894) (25,841) (85,619)

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (121,155) (1,600)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ - 250,000 - 250,000

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทนุ 6 (77,143) - - -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 8,000

เงนิสดจา่ยคนืเจา้หน้ีคา่หุน้ (83,700) - (83,700) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 188,719 (252,894) 236,389 (239,219)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (2,660) (2,660) (2,660) (2,660)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (26,909) - - -

สว่นแบง่กาํไรใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ (1,443) - - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (31,012) (2,660) (2,660) (2,660)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 174,627 (265,175) 137,880 (255,715)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 30,337 322,299 23,895 300,793

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,324 489 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 207,288 57,613 161,775 45,078

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

10



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร  ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

เพือ่เป็นขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 212,846 63,171 167,333 50,636

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (5,558) (5,558) (5,558) (5,558)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 207,288 57,613 161,775 45,078

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีส่าํคญัในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงัต่อไปน้ี

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสนิจากการซือ้อุปกรณ์ - 1,273 - -

หน้ีสนิจากการเรยีกชาํระคา่หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 10 - - 250 -

การโอนเงนิลงทนุจา่ยลว่งหน้าเป็นเงนิลงทนุใน
บรษิทัรว่ม 11 450,000 - 460,000 -

การโอนเงนิลงทนุจา่ยลว่งหน้าเป็นเงนิลงทนุใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ 741,790 - - -
การโอนเงนิมดัจาํเพือ่การลงทนุเป็นเงนิลงทนุใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ 8 40,000 - - -
การโอนเงนิมดัจาํเพือ่การลงทนุเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 - - 40,000 -
การโอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 12 116,651 - 116,651 -

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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1 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามทีแ่ตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ
สาํหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2564 โดยกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิแลว้วา่ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

2.1 การรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื้อสําหรบัการรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
สาํหรบัการซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมลูค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมลูค่าของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ายุตธิรรม ของส่วนไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึง่ถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนทีเ่กนิกว่ามลูค่ายุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า 
จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักาํไรหรอืขาดทุน 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 

 

2.2 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนจะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายเมื่อมูลค่าตามบญัชทีีจ่ะไดร้บัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย 
และการขายนัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนนัน้จะวดัมูลค่าดว้ยจํานวนทีต่ํ่ากว่าระหว่าง
มลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสาํหรบัการปรบัลดมลูค่าของสนิทรพัยเ์พื่อใหเ้ท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

กาํไรจากการเพิม่ขึน้ในมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้มเ่กนิผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมทีเ่คยรบัรู ้
 

กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

 

3 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการบรษิทั คอื ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ ผูบ้รหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจากขอ้มลู 

ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทั เพือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาธุรกจิจากลกัษณะของการขายทีก่่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยแบ่งเป็น การผลติกระแสไฟฟ้า การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
การผลติและจาํหน่ายกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานมกีารต่อรองราคากนัเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีร่ายงาน 

ต่อผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกจิการนัน้วดัมลูคา่ในลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดแ้ละกําไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสําหรบัระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 แสดงดงัตารางต่อไปนี้ 
 

รายได้ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมูลทางการเงินรวม 

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 

รวมรายได้

ตามข้อมลูส่วน

งานทัง้หมด 

รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 

รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 

รวมรายได้

ตามข้อมลูส่วน

งานทัง้หมด 

รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 

รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การผลติกระแสไฟฟ้า 128,244 - 128,244 27,673 - 27,673 

รวม 128,244 - 128,244 27,673 - 27,673 

 

ในระหวา่งหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 บรษิทัไมม่รีายไดจ้ากสว่นงานการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
การผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์

 

กาํไรก่อนรายได้ดอกเบีย้ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 

การกระทบยอดระหวา่งผลรวมกําไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายกบักําไรสทุธ ิ 
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดด้อกเบีย้ ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา   

   และคา่ตดัจาํหน่ายทีป่รบัปรุงตามสว่นงาน 78,570 (1,277) 
ดอกเบีย้รบั 493 254 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (39,012) (13,221) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (28,184) (692) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 11,867 (14,936) 
ภาษเีงนิได ้ 217 902 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 12,084 (14,034) 
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จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 

เมื่อปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

การผลติกระแสไฟฟ้า 128,244 - 128,244 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 

 

เมื่อปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน 

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

การผลติกระแสไฟฟ้า 27,673 - 27,673 
 

5 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 3 

  พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
   

สินทรพัย ์   

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   

ตราสารทุนทีไ่มอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 77,143 77,143 

รวมสินทรพัย ์ 77,143 77,143 

 

มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิระดบั 3 วดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึง่ไมไ่ดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลาดโดย
ผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 
 

กลุ่มกจิการไมม่รีายการโอนระหวา่งลาํดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของเครือ่งมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

 พนับาท 

  

ยอดตน้งวด - 

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี 77,143 

ยอดสิน้งวด 77,143 

 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลเชงิปรมิาณทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระสําคญัซึ่งใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 และ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

  

ข้อมูล 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

     

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการตลาด     

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 14 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 

ผูบ้รหิารคณะทาํงานประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 

ขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีส่าํคญัของลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อา้งองิจากตน้ทุนทาง
การเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทนุ (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยมมีลูคา่ตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากประจาํครบกาํหนดเกนิกวา่สามเดอืน - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ

- เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้กาํหนดในการเบกิถอน - เงนิมดัจาํเพือ่การลงทุน 

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิมดัจาํเพือ่การลงทุน - เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 
- เงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน - เงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ - เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 

- หนี้สนิหมนุเวยีน - หนี้สนิหมนุเวยีน 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ

- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ  

- ประมาณการหนี้สนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจา่ยตามสญัญา 

   รบัสทิธขิายไฟฟ้า  

 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ - 

การลงทุนเพิม่ 77,143 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 77,143 

 

ในระหวา่งไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2564 บรษิทั แคนนา แคร ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ย ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ 
กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 352,193 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 4.33 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด เป็นมลูคา่การลงทุน 77.14 ลา้นบาท  
 

บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จาํกดั ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการผลติและจาํหน่ายกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 

ลกูหนี้การคา้ซึง่รวมแสดงอยูใ่นลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้การคา้     

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 28,357 3,263 2,744 1,901 

คา้งชาํระไมเ่กนิ 12 เดอืน - - - - 

เกนิกวา่ 12 เดอืน  21,999 21,999 21,999 21,999 

รวม 50,356 25,262 24,743 23,900 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 
ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 28,357 3,263 2,744 1,901 
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8 เงินมดัจาํเพือ่การลงทุน 

 

เงนิมดัจาํเพือ่การลงทุนจาํนวน 300.31 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีด ดงันี้  
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูร้บัเงินมดัจาํ 

จาํนวนเงิน 

มดัจาํคงเหลือ 

 

วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจาํเพื่อการลงทุน 

 ล้านบาท  

   

บรษิทัแหง่หนึ่งใน
สาธารณรฐั
ประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 

267.39 ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจําจํานวน 420 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธ ิ

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ําประปาและโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก โดย
บรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืภายในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 หากผลการศกึษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการเหล่านัน้ไม่เป็นทีพ่อใจ ทัง้นี้บรษิทัผูร้บัเงนิมดัจําไดว้างหนังสอืคํ้าประกนัที่
ออกโดยธนาคารจาํนวนเท่ากบัยอดคงเหลอืของเงนิมดัจาํ ไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  
 

เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัร่วมลงทุนในโครงการน้ําประปาแสนดนิในสปป.ลาว 
และชาํระคา่เงนิลงทุน โดยหกัจากเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุนดงักล่าว จาํนวน 79.23 ลา้นบาท 

 

เมือ่วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัและบรษิทัคูส่ญัญาไดต้กลงขยายขอบเขตการศกึษา
โครงการโดยใหค้รอบคลุมไปถงึโครงการอื่น ๆ ของบรษิทัคู่สญัญาและระยะเวลาการรบัคนื
เงนิมดัจาํทีเ่หลอืออกไป เป็นวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดต้กลงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
ในประเทศเวยีดนาม และไดช้ําระค่าเงนิลงทุนล่วงหน้าใหแ้ก่ผู้ขายส่วนหนึ่งในรูปแบบของ
การหกักลบกบัเงนิมดัจําดงักล่าวนี้จํานวน 73.38 ลา้นบาท และอกีส่วนหนึ่งชาํระเป็นเงนิสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิจ่ายล่วงหน้าทัง้หมดถูกแสดงเป็นเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้า
ในงบแสดงฐานะการเงนิ ต่อมาเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 การเขา้ซื้อกจิการเสรจ็สิน้
ลงแลว้(หมายเหตุ 19) 
 

บรษิทัแหง่หนึ่งใน
ประเทศไทย 

20 ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ายเงนิมดัจําจาํนวน 20 ลา้นบาท เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนในโครงการกงัหนัลมเตมิอากาศพลงังานแสงอาทติย ์บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจํา
คนืเตม็จาํนวนพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ตามทีต่กลงภายในวนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2565 หากบรษิทั
ตดัสนิใจไมล่งทุน 
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ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูร้บัเงินมดัจาํ 

จาํนวนเงิน 

มดัจาํคงเหลือ 

 

วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจาํเพื่อการลงทุน 

 ล้านบาท  

   

บรษิทัแหง่หนึ่งใน
สปป.ลาว 

12.92 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงินมัดจําจํานวน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธ ิ

ในการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในสปป.ลาว โดยบรษิทัมสีทิธ ิ

ทีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจําคนืเตม็จํานวนตามทีต่กลงภายในวนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หาก
ผลการศกึษาโครงการไม่เป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นี้บรษิทัผูร้บัเงนิมดัจําไดว้างหนังสอืคํ้าประกนัที่
ออกโดยธนาคารจาํนวน 300 ลา้นบาท ไวเ้พือ่เป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  
 

เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัตดัสนิใจไมล่งทุน และขอเงนิมดัจาํคนื โดยบรษิทั
ได้รบัเงินมดัจําคืนในปี พ.ศ. 2563 จํานวน 47.56 ล้านบาท และเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิมดัจาํคนือกีจาํนวน 239.52 ลา้นบาท  
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัอยู่ระหว่างขอคนืเงนิมดัจําส่วนทีเ่หลอืและคาดว่า 
จะไดร้บัคนืภายในปี พ.ศ. 2564 

 

รวม 300.31  

 

รายการเคลือ่นไหวของเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุนในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 579,830 

การโอนเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุนเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 19) (40,000) 
รบัคนืเงนิมดัจาํ (239,520) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด 300,310 

 

เมือ่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จาํกดั (“พาราโบลกิ”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ ไดซ้ือ้หุน้ของ
บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เป็นมลูค่า 146.82 ลา้นบาท โดยชาํระดว้ยการหกัจากเงนิมดัจําเพื่อการ
ลงทุนของบรษิทัจาํนวน 40 ลา้นบาท และสว่นทีเ่หลอืชาํระเป็นเงนิสด  

 

พาราโบลกิตกลงจ่ายเงนิมดัจาํจาํนวน 40 ลา้นบาท คนืใหก้บับรษิทัพรอ้มดอกเบีย้ โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิใหแ้ก่บรษิทั 
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9 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 

 

สนิทรพัยต่์อไปนี้ถูกจดัประเภทใหมเ่พือ่รอการขาย ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง 116,651 

หกั  คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (7,216) 
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย สทุธ ิ 109,435  

 

ทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์เพื่อขายในระหว่างงวดวดัดว้ยมูลค่าทีต่ํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชกีบั
มูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย นับแต่วนัทีจ่ดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ซึ่งส่งผลใหก้ลุ่มกจิการรบัรูข้าดทุนจํานวน 

5.65 ลา้นบาท อนัเนื่องจากราคาขายทีต่ํ่ากวา่ราคาทุน และจาํนวน 1.57 ลา้นบาท จากค่าใชจ้่ายในการขาย รวมเป็นจาํนวน 7.22 ลา้นบาท 

ทีถู่กรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในการบรหิารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สทุธิ 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปนี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 114,798 

การลงทุนเพิม่ 250 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 115,048 
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บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 

บรษิทั แคนนา แคร ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิารจดัตัง้บรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 
1,000,000 บาท และเรียกชําระค่าหุ้นสามญัครัง้แรกร้อยละ 25 เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท เพื่อลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที ่
เกี่ยวกับการพฒันาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตวัใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  
บรษิทั แคนนา แคร์ จํากดั ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมสี่วนได้เสยี 

รอ้ยละ 100 ในบรษิทั แคนนา แคร ์จาํกดั 

 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

บรษิทั เอไอดซี ีโซลาร ์เพาเวอร ์นมัเบอรว์นั พทีอี ีแอลทดี ี

 

เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ซื้อหุน้รอ้ยละ 83.33 

ของบรษิทั เอไอดซี ีโซลาร ์เพาเวอร ์นัมเบอรว์นั พทีอี ีแอลทดี ีจากบรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จํากดั เป็นมูลค่า 23.92 

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 741.79 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 19) 
 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นของบริษัท  
บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ในสดัส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพืน้ดนิขนาดกาํลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์(หมายเหตุ 19) 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการร่วมค้า สทุธิ 

 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 

เมื่อวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทซื้อหุ้นร้อยละ 33.84 ของ One Central Tower Company Limited ซึ่งจดัตัง้ขึ้นใน
ราชอาณาจกัรกมัพชูา จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นมลูค่า 450 ลา้นบาท และมตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้จาํนวน 10 ลา้นบาท การลงทุนมี
วตัถุประสงคเ์พือ่รว่มลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นราชอาณาจกัรกมัพชูา  
  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 

     

23 

11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 80,645 79,230 

การลงทุนเพิม่ในบรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 450,000 460,000 

สว่นแบ่งขาดทุนจากการเงนิทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (1,124) - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 529,521 539,230 

 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนายน 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 สทุธ ิ 537,343 11,703 97,224 255,533 11,703 56,427 

ซือ้เพิม่ 24,316 - - 24,236 - - 

การเพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ 

   (หมายเหตุ 19) 1,117,312 14,039 595,818 - - - 

การขายและการตดัจาํหน่าย สทุธ ิ (36) - - - - - 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 

   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุ 9) (116,651) - - (116,651) - - 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (33,231) (2,839) (2,942) (4,325) (2,685) (1,190) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 65,977 - 415 - - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 1,595,030 22,903 690,515 158,793 9,018 55,237 
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13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ - 

การเพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ (หมายเหตุ 19) 781,123 

จ่ายคนืระหวา่งปี (26,909) 
ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกู ้ 1,192 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 46,191 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 801,597 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ถงึกาํหนดชาํระ ภายในหนึ่งปี 73,111 

ถงึกาํหนดชาํระ เกนิกวา่หนึ่งปี 728,486 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 801,597 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิบางส่วนคํ้าประกนัโดยการจาํนองโรงไฟฟ้า และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ
ทัง้หมดของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง รวมถงึมกีารนําหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งนัน้ไปจาํนําเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อ  

 

ภายใตส้ญัญาเงนิกูข้องบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมเีงื่อนไขบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อสว่นของ 
ผูถ้อืหุน้ และอตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี้ เป็นตน้  

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยูใ่นขอ้มลูระดบัที ่2 ของลาํดบัชัน้มลูคา่ยตุธิรรม คาํนวณจากกระแสเงนิสดใน
อนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืทีเ่ป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ ระหว่างอตัรา
รอ้ยละ 5.90 ถงึรอ้ยละ 8.80 ต่อปี โดยมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระสาํคญั 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 

     

25 

14 เงินรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

 

เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัทําบนัทกึขอ้ตกลงกบันักลงทุนรายหนึ่ง โดยนักลงทุนจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 228 ลา้นบาท 
เพื่อใหไ้ดส้ทิธใินการเขา้ศกึษาขอ้มลูของบรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้(“APU”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั เป็นระยะเวลา 
1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อตดัสนิใจเข้าทําสญัญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของ APU ที่ถือโดยบรษิทั  

หากผลการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ อยา่งไรกต็ามบรษิทัมภีาระผกูพนัในการคนืเงนิมดัจาํเตม็จาํนวน หากนกัลงทุนตดัสนิใจไมล่งทุน 

 

15 ทุนเรือนหุ้น 

 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัประจําปีของผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้บรษิัทลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 

5,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 5,065,171,462.50 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทนุกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือ่วนัที ่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

หุน้ของบรษิทัถอืโดย UOB Kay Hian Private Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 13.71 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 23.92) หุน้ทีเ่หลอืถอื
โดยบุคคลทัว่ไป 

 

รายชือ่และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งกจิการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้ : 
 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

  

บรษิทั โดมแลนด ์เอสเตท จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย (ถอืโดยบรษิทั อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จาํกดั) 
บรษิทั เมยีนมาร ์ยพูเีอ จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั แคนนา แคร ์จาํกดั บรษิทัยอ่ย 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั บรษิทัยอ่ย (ถอืโดยบรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จาํกดั) 
บรษิทั พาราโบลกิ ซสิเตม็ส ์อนิเตอรเ์ทค จาํกดั มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 

บรษิทั บเีอส อนิดสัตรี ้เซอรว์สิ จาํกดั มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 

Mr. Tran The Thanh ผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัยอ่ย 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดอ้ืน่     

   บรษิทัยอ่ย - - 3,945 5,700 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 180 - 180 

 - 180 3,945 5,880 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 20,841 8,413 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขาย     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,050 1,350 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 625 - - - 

 625 - 1,050 1,350 

     

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,150 2,150 - - 

 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนี้อื่น สทุธ ิ     

   บรษิทัยอ่ย - - 243,171 133,644 

   หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (16,122) (16,122) 
    - - 227,049 117,522 

     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,786 103 - 103 

 2,786 103 227,049 117,625 

     

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     

   บรษิทัยอ่ย - - 1,575 150 

     

รายไดค้า้งรบั     

   บรษิทัยอ่ย - - 375 - 

     

เจา้หนี้อื่น     

   บรษิทัยอ่ย - - 14,207 13,957 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 606 383 - - 

 606 383 14,207 13,957 

 

ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัยอ่ย  1,221,170 1,060,015 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3.25 ถงึ 4.28 ต่อปี มกีําหนดชาํระคนื
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัยอ่ย   

   สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 67,130 67,130 

   เงนิใหกู้ร้ะยะยาว 30,000 30,000 

 97,130 97,130 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 4.27 ถงึ 4.28 ต่อปี มกีําหนดชาํระคนื
ในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,501 10,530 8,653 8,680 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 704 621 339 460 

คา่ตอบแทนกรรมการ 745 505 745 505 

 11,950 11,656 9,737 9,645 

 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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17 สญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาทีส่าํคญัทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสาํหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทัย่อย 

 

บรษิทัย่อย 2 แห่งไดท้ําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม และขนาด 5 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
("กฟภ.") โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี และ 25 ปีตามลาํดบั นบัตัง้แต่วนัเริม่ตน้ซือ้ขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(“COD”) (หมายเหตุ 19) 
 

18 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุนแต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ จาํนวน 18.62 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 43.99 ลา้นบาท) สาํหรบัการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน 

 

19 การซ้ือธรุกิจ 

 

บริษทั เอไอดีซี โซลาร ์เพาเวอร ์นัมเบอรว์นั พีทีอี แอลทีดี 

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด (“พาราโบลิก”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  
ซื้อหุน้รอ้ยละ 83.33 ของบรษิทั เอไอดซี ีโซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วนั พทีอี ีแอลทดี ี(“AIDCSP1”) จากบรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและ
ก่อสรา้ง จาํกดั (“AIDC”) ในราคา 741.79 ลา้นบาท เพือ่ลงทุนใน Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์โครงการ Song Luy 1 ในประเทศเวียดนาม ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด  
46.8 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 20 ปี โดยพาราโบลกิชาํระค่าหุน้ล่วงหน้า โดยการตกลงหกักลบกบัเงนิมดัจาํเพื่อการลงทุนทีบ่รษิทัวางไวก้บั 
AIDC เป็นจํานวน 2.36 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 73.38 ลา้นบาท) และส่วนทีเ่หลอืชําระเป็นเงนิสดไปในระหว่างปี พ.ศ. 2563 แลว้ 

(หมายเหตุ 8) 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนที่จ่ายซื้อ AIDCSP1 และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ได้มาและหนี้สนิที่จะรบัรู้ ณ วนัที่  
4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

 พนับาท 
  

เงนิสด 741,790 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธุรกจิ 741,790 

 

ต้นทุนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อจํานวน 0.74 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด 

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงันี้ 
 

 พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,851 

เงนิฝากประจาํครบกาํหนดเกนิกวา่สามเดอืน 22,168 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 39,789 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 464 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 927,023 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,297 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 7,838 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (74,672) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (677,689) 
ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุได ้ 289,069 

หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (48,188) 
รวมประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 240,881 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (แสดงในสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน) 500,909 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธรุกจิ 741,790 
 

ก) รายไดแ้ละกาํไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 
 

AIDCSP1 มรีายไดจ้ํานวน 92.54 ลา้นบาท และกําไรจํานวน 34.17 ลา้นบาท สําหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่4 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมระหวา่งกาลนี้ 
 

หากการซื้อกจิการเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายไดร้วมและกําไรรวมในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จะเป็นจาํนวน 147.23 ลา้นบาท และจาํนวน 25.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้  
ณ วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดว่าจะทําการประเมนิเสรจ็สิน้
ภายใน 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอีาํนาจควบคุม  
 

บริษทั บีเอส โซลาร ์เอน็เนอรย่ี์ จาํกดั 
 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดซ้ื้อหุน้ของบรษิทั  
บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“บีเอส โซลาร์”) ในสดัส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บนพื้นดนิขนาดกําลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ พาราโบลิกชําระค่าหุ้นส่วนหนึ่ง
จาํนวน 40 ลา้นบาท โดยหกักลบกบัเงนิมดัจาํเพือ่การลงทุนทีบ่รษิทัวางไว ้(หมายเหตุ 8) 
 

ลาํดบัการโอนหุน้ 
 

• หุน้รอ้ยละ 49 ของบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั โอนเสรจ็สมบรูณ์ในวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564  

• หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 ของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด จะถูกโอนตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพนัไว้แล้วในวนัที่  
13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นเจา้ของโครงการ 

  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จาํกดั และประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและ
หนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 พนับาท 

  

เงนิสด 146,822 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธุรกจิ 146,822 

 

ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงันี้ 
 

 พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,994  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น  7,627 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 6,201 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 6,298 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 190,289  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 14,039  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  37,554  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 30  

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (7,590) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6,000) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (261) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,736) 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (103,434) 
ประมาณการหนี้สนิขัน้ต่ําทีต่อ้งจา่ยตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (36,208) 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่  (14,039) 
รวมประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 95,764 

สทิธใินสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (แสดงในสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน) 51,058 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธรุกจิ 146,822 
 

กลุ่มกจิการพจิารณาไม่ปันส่วนประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรูใ้หส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 

เนื่องจากกลุ่มกจิการไดร้บัโอนความเสีย่งและผลตอบแทน รวมถงึอํานาจในการควบคุมรอ้ยละ 100 ของบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่
จํากดั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัทีซ่ื้อขายเสรจ็สมบูรณ์) ถงึแมว้่าขอ้ตกลงในสญัญาซื้อขายหุน้จะระบุว่าหุน้ส่วนทีเ่หลอือกี
รอ้ยละ 51 จะถูกโอนใหพ้าราโบลกิในวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วกบัการ
เปลีย่นเจา้ของโครงการ 
  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ก) รายไดแ้ละกาํไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 

 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั มรีายไดจ้ํานวน 9.22 ลา้นบาท และกําไรจํานวน 3.20 ลา้นบาท สําหรบัรอบระยะเวลา
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมระหวา่งกาลนี้ 
 

หากการซื้อกจิการเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายไดร้วมและกําไรรวมในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 

หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จะเป็นจาํนวน 137.55 ลา้นบาท และจาํนวน 22.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้  
ณ วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดว่าจะทําการประเมนิเสรจ็สิน้
ภายใน 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอีาํนาจควบคุม 

 

20 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ
จํานวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจํานวน 13,470,544,918 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 16,810,746,911 หุน้  
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัและผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ในราคา 0.33 บาทต่อหุน้ 

 

การซ้ือเงินลงทุน 

 

เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขา้ซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ 
กรุ๊ป จํากดั จํานวน 9,684,987 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท คดิเป็นร้อยละ 96.49 ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทัง้หมด  
ซึง่คดิเป็นมลูค่าการลงทุนทัง้สิน้ 2,788.41 ลา้นบาท จากบรษิทัจํากดัจํานวน 4 บรษิทัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้เดมิ ตามเงื่อนไขของกระบวนการทาํ
การโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer)  
 

บรษิทัตกลงจ่ายคา่เงนิลงทุนโดยจะจดัสรรหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจากการเพิม่ทุนของบรษิทั จาํนวน 8,449,719,031 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท ให้แก่บรษิทัจํานวน 4 บรษิทัดงักล่าว เพื่อให้ไดม้าซึ่งหุน้สามญัของบรษิทั โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จํากดั คดิเป็นสดัส่วน
จํานวน 872.46 หุน้ ต่อ 1 หุน้สามญัของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จํากดั โดยจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ลงทุนภายในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2564  

 

21 การอนุมติัข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม  

พ.ศ. 2564 
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