
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 

เฉพาะกจิการสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของ

กิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี 

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป

เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด              143,352            35,895 80,891 29,453

เงนิฝากประจาํครบกําหนดเกนิกวา่สามเดอืน               67,841                  -   - -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 7               81,321             9,045 193,657 123,730

เงนิมดัจาํเพอืการลงทุน 8 497,762 579,830 497,762 579,830

เงนิใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 ง)                     -                    -   1,302,105 1,060,015

สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 17 จ)                     -                    -   - 67,130

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สุทธิ 9              491,840          519,919 433,404 461,483

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื               61,934            53,879 34,999 32,537

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,344,050 1,198,568 2,542,818 2,354,178

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิถอน 6,297                  -                       -                    -   

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6               77,143                  -                       -                    -   

เงนิลงทุนจา่ยลว่งหน้า                     -          1,191,790                     -            460,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย สุทธิ 10                     -                    -   115,048 114,798

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ สุทธิ 11              528,790            80,645 539,230 79,230

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 จ)                     -                    -   97,130 30,000

ทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 12           1,642,675          537,343 155,798 255,533

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 12               21,406            11,703 7,675 11,703

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สุทธิ 12              867,937            97,224 54,632 56,427

คา่ความนิยม 13              132,995                  -   - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื                 7,607                  -   - -

 - รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 3,284,850 1,918,705 969,513 1,007,691

รวมสินทรพัย์           4,628,900        3,117,273           3,512,331        3,361,869

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5,558 5,558 5,558 5,558

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 14 76,769 - - -

เงนิรบัลว่งหน้าเพอืการลงทุน 15 227,565 - 227,565 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 78,687 24,796 30,798 31,981

เจา้หนีคา่หุน้ - 83,700 - 83,700

สว่นของหนีสนิตามสญัญาเช่า

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี สุทธิ 891 4,441 563 4,441

หนีสนิหมุนเวยีนอนื               12,149             9,904 5,301 4,579

รวมหนีสินหมุนเวียน              401,619          128,399              269,785          130,259

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14              769,997                  -   - -

หนีสนิตามสญัญาเช่า สุทธิ               20,146             7,004 7,429 7,004

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี              150,385            13,127 - -

ประมาณการหนีสนิขนัตาํทตีอ้งจา่ยตามสญัญา 

รบัสทิธขิายไฟฟ้า               34,471                  -   - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 7,938             8,607 6,771 7,435

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื                   420                420 420 420

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน              983,357            29,158               14,620            14,859

รวมหนีสิน           1,384,976          157,557              284,405          145,118

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ  

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 10,130,342,925 หุน้ 

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

(พ.ศ. 2563 : 10,670,000,175 หุน้

   มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) 16 5,065,171 5,335,000 5,065,171 5,335,000

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 10,130,342,925 หุน้ 

   ชําระแลว้เตม็มลูคา่ 5,065,171 5,065,171 5,065,171 5,065,171

สว่นตาํกวา่มลูคา่หุน้ (874,902) (874,902) (874,902) (874,902)

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 767 767 767 767

ขาดทุนสะสม (1,206,876) (1,213,543) (963,110) (974,285)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 74,231 (17,742) - -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,058,391 2,959,751 3,227,926 3,216,751

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 185,533 (35) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,243,924 2,959,716 3,227,926 3,216,751

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 4,628,900 3,117,273 3,512,331 3,361,869

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

4



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการผลติกระแสไฟฟ้า 75,061 11,692 7,941 7,327

รายไดจ้ากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 29,000 - 29,000 -

รายได้รวม           104,061 11,692           36,941 7,327

ตน้ทนุจากการผลติกระแสไฟฟ้า (53,040) (5,745) (4,280) (4,210)

ตน้ทนุจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (28,079) - (28,079) -

ต้นทุนุขายรวม (81,119) (5,745) (32,359) (4,210)

กาํไรขนัต้น 22,942             5,947             4,582             3,117

รายไดอ้นื 3,044 - 15,840 5,850

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (988) - (988) -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (19,896) (22,422) (9,070) (15,830)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน สุทธิ 10,575 4,495 - -

กําไรจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 162 - 162

ตน้ทนุทางการเงนิ (18,850) (317) (246) (317)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (731) 372 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (3,904) (11,763) 10,118 (7,018)

ภาษเีงนิได้ 4,758 1,009 - 688

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด 854 (10,754) 10,118 (6,330)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 103,161 (3,143)                 -                   -   

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 104,015 (13,897) 10,118 (6,330)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,475 (10,726) 10,118 (6,330)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ (621) (28) - -

854 (10,754) 10,118 (6,330)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 85,896 (13,869) 10,118 (6,330)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 18,119 (28) - -

104,015 (13,897) 10,118 (6,330)

กาํไรต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.0001 (0.0016) 0.0010 (0.0009)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการผลติกระแสไฟฟ้า          203,305           39,365           24,675           24,850

รายไดจ้ากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 29,000 - 29,000 -

รายได้รวม          232,305           39,365           53,675           24,850

ตน้ทนุจากการผลติกระแสไฟฟ้า (97,679) (18,200) (12,578) (13,330)

ตน้ทนุจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ (28,079) - (28,079) -

ต้นทุนุขายรวม (125,758) (18,200) (40,657) (13,330)

กาํไรขนัต้น 106,547 21,165           13,018           11,520

รายไดอ้นื 3,588 1,023 40,760 20,467

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (988) - (988) -

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (74,710) (60,433) (40,834) (39,611)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน สุทธิ 22,415 8,506 - -

กําไรจากการเปลยีนแปลงมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ - 3,001 - 3,001

ตน้ทนุทางการเงนิ (47,034) (1,009) (781) (1,009)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 (1,855) 1,048 - -

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 7,963 (26,699) 11,175 (5,632)

ภาษเีงนิได้ 4,975 1,911 - 3,650

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด 12,938 (24,788) 11,175 (1,982)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 114,901 (5,788)                 -                   -   

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 127,839 (30,576) 11,175 (1,982)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,667 (24,684) 11,175 (1,982)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 6,271 (104) - -

12,938 (24,788) 11,175 (1,982)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 98,640 (30,472) 11,175 (1,982)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 29,199 (104) - -

127,839 (30,576) 11,175 (1,982)

กาํไรต่อหุ้น

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.0007 (0.0037) 0.0011 (0.0003)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พนับาท

การเปลียนแปลง การเปลียนแปลง รวม

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว - ส่วนไดเ้สีย มูลค่ายติุธรรม องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีออก (ตาํกว่า) สาํรองตาม ของบริษทัใหญ่ การแปลงค่า ของเงินลงทุน ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ทีไมมี่อาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม ในบริษทัย่อย งบการเงิน ในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - (24,684) - (5,788) - (5,788) (30,472) (104) (30,576)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (1,153,469) (22,830) (1,988) - (24,818) 2,493,698 107 2,493,805

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

การซอืเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 19 - - - - - - - - - 156,369 156,369

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 6,667 - 91,973 - 91,973 98,640 29,199 127,839

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (1,206,876) (22,830) 97,061 - 74,231 3,058,391 185,533 3,243,924

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

พนับาท

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน การเปลียนแปลง

ทุนทีออกและ (ตาํกว่า) จดัสรรแล้ว - มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน รวมส่วนของ

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น  สาํรองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย เจ้าของ

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

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - (1,982) - (1,982)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 3,335,000 336,218 767 (965,031) - 2,706,954

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด - - - 11,175 - 11,175

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 5,065,171 (874,902) 767 (963,110) - 3,227,926

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

 กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 7,963 (26,699) 11,175 (5,632)

รายการปรบัปรุง :

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 12 86,441 19,741 12,254 13,503

กําไรจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

    มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (3,001) - (3,001)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 1,341 1,232 746 909

กําไรจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,964) - (1,964) -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 811 - - -

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ (9,023) (3,793) - -

สว่นแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 1,855 (1,048) - -

ดอกเบยีรบั (1,229) (254) (32,466) (12,726)

ดอกเบยีจา่ย           47,034            1,009               781             1,009

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

  สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง :

-  ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื สุทธิ 2,100 (42,005) (19,947) (58,692)

-  ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สุทธิ 28,079 - 28,079 -

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (1,837) 1,977 (2,462) 900

-  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 1,284 5 - -

  หนีสนิดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง) :

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (54,161) (5,739) 172 3,163

-  ประมาณการหนีสนิขนัตาํทตีอ้งจา่ย

     ตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (532) - - -

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื 779 948 722 534

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,010) - (1,410) -

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 106,931 (57,627) (4,320) (60,033)

รบัดอกเบยี 1,229 254 100 247

จา่ยดอกเบยี (46,747) (263) (244) (263)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61,413 (57,636) (4,464) (60,049)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจาํครบกําหนดเกนิกวา่สามเดอืนเพมิขนึ (39,412) - - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนระยะสนั - 300,000 - 300,000

เงนิสดรบัคนืเงนิมดัจาํเพอืการลงทุน 8 252,436 - 252,436 -

เงนิสดจา่ยเงนิมดัจาํเพอืการลงทุน 8 (210,368) (450,000) (210,368) (450,000)

เงนิสดรบัเงนิรบัลว่งหน้าเพอืการลงทุน 15 227,565 - 227,565 -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืธุรกจิ - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า (65,977) - - -

เงนิสดจา่ยซอือาคารและอุปกรณ์ (26,663) (94,497) (25,840) (85,619)

เงนิสดรบัจากการขายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 101,889 - 101,889 -

เงนิสดจา่ยใหกู้ร้ะยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - (202,090) (3,700)

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 6 (77,143) - - -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - 8,000

เงนิสดจา่ยคนืเจา้หนีคา่หุน้ (83,700) - (83,700) -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 78,627 (244,497) 59,892 (231,319)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยหนีสนิตามสญัญาเช่า (3,990) (3,990) (3,990) (3,990)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (32,297) - - -

สว่นแบ่งกําไรใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (1,483) - - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (37,770) (3,990) (3,990) (3,990)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 102,270 (306,123) 51,438 (295,358)

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

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,187 543 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 137,794 16,719 75,333 5,435

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

เพอืเป็นขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดประกอบดว้ยรายการต่อไปนี

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 143,352 22,277 80,891 10,993

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 137,794 16,719 75,333 5,435

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทสีาํคญัในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน มดีงัตอ่ไปนี

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลกูหนีจากการขายทดีนิและอาคาร 17,614 - 17,614 -

หนีสนิจากการเรยีกชําระคา่หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย 10 - - 250 -

การโอนเงนิลงทุนจา่ยลว่งหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่ม 11 450,000 - 460,000 -

การโอนเงนิลงทุนจา่ยลว่งหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ 741,790 - - -

การโอนเงนิมดัจาํเพอืการลงทุนเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ 8 40,000 - - -

การโอนเงนิมดัจาํเพอืการลงทุนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสนั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 8 - - 40,000 -

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 

     

12 

 

1 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความทีแ่ตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 

2564 โดยกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิแลว้ว่าไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

2.1 การรวมธรุกิจ 

 

กลุ่มกิจการถือปฏิบตัิตามวธิีซื้อสําหรบัการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนที่โอนให้

สาํหรบัการซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 

- หน้ีสนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ 

- ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจา้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิการ 
 

สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า หน้ีสนิ และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกจิการมทีางเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าของส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม

หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่าของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื้อและมลูค่ายุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีใน

ผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ) ในจํานวนทีเ่กนิกว่ามูลค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรบัรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา  

จะรบัรูส้่วนต่างโดยตรงไปยงักําไรหรอืขาดทุน 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุนในงบการเงนิรวม 

 

2.2  การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธรกิุจ 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดนํ้าการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกจิ 

ซึ่งไดใ้หค้ํานิยามของธุกจิใหม่ โดยกําหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกจิตอ้งรวมถงึขอ้มลูปัจจยัการนําเขา้และกระบวนการทีส่าํคญัเป็น

อย่างน้อย ซึ่งเมื่อนํามารวมกนัมสี่วนอย่างมนัียสําคญัทีท่ําให้เกิดความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงคํานิยาม

ของ “ผลผลติ” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทีใ่หก้บัลูกคา้ และตดัเรื่องการอา้งองิความสามารถในการลดต้นทุน

ออกไป ซึง่ผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวทําใหก้ารซื้อกจิการส่วนใหญ่เขา้ขา่ยเป็นการซื้อสนิทรพัยม์ากขึน้ 

 

2.3 ค่าความนิยม 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า 

ค่าความนิยมอาจจะดอ้ยค่า โดยค่าความนิยมจะแสดงดว้ยราคาทุนหกัการดอ้ยค่าสะสม 

 

เพื่อวตัถุประสงค์ของการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดหรอืกลุ่มของ

หน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่าความนิยมดงักล่าวขึน้ โดยหน่วย

ทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดหรอืกลุ่มของหน่วยทีก่่อใหเ้กิดกระแสเงนิสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิการทีใ่ช้ในการ

ประเมนิค่าความนิยมเพื่อประโยชน์ในการบรหิารภายในกจิการ ซื่งกค็อืส่วนงานดําเนินงาน 

 

3 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการบรษิทั คอื ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ ผูบ้รหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจากข้อมูล 

ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทั เพื่อจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาธุรกจิจากลกัษณะของการขายทีก่่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยแบ่งเป็น การผลติกระแสไฟฟ้า การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ

การผลติและจําหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานมกีารต่อรองราคากนัเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกค้าภายนอกทีร่ายงาน 

ต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการนัน้วดัมลูค่าในลกัษณะเดยีวกนักบัมลูค่าในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายไดแ้ละกําไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสาํหรบัระยะเวลาเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

รายได้ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม 

   วนัท่ี 30 กนัยายน 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 203,305 - 203,305 39,365 - 39,365 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 29,000 - 29,000 - - - 

รวม 232,305 - 232,305 39,365 - 39,365 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากส่วนงานการผลติและจําหน่าย

ผลติภณัฑจ์ากกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

 

กาํไรก่อนรายได้ดอกเบีย้ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 

การกระทบยอดระหว่างผลรวมกําไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายกบักําไรสุทธ ิ 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดด้อกเบี้ย ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคา   

   และค่าตดัจําหน่ายทีป่รบัปรุงตามสว่นงาน 140,209 (6,203) 

ดอกเบีย้รบั 1,229 254 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (86,441) (19,741) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (47,034) (1,009) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 7,963 (26,699) 

ภาษเีงนิได ้ 4,975 1,911 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 12,938 (24,788) 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

การผลติกระแสไฟฟ้า 203,305 - 203,305 

การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 29,000 - 29,000 
    

 232,305 - 232,305 
 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน 

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

การผลติกระแสไฟฟ้า 39,365 - 39,365 

 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบั

ราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 3 

  พนับาท 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   
   

สินทรพัย ์   

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 77,143 77,143 

รวมสินทรพัย ์ 77,143 77,143 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่งัเกตได้ในตลาด 

โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 
  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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กลุ่มกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปลีย่นแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

 พนับาท 

  

ยอดตน้งวด - 

ซื้อเพิม่ระหว่างปี 77,143 

ยอดสิน้งวด 77,143 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเชงิปรมิาณทีเ่กี่ยวกบัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มสีาระสําคญัซึ่งใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรมสาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

  

ข้อมูล 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

     

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการตลาด     

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 13.61 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

ผูบ้รหิารคณะทํางานประเมนิมลูค่ายุตธิรรมจะหารอืเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีส่ําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อ้างองิจากต้นทุน 

ทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิต่อไปน้ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยมมีลูค่าตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากประจําครบกําหนดเกนิกว่าสามเดอืน - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้กําหนดในการเบกิถอน - เงนิมดัจําเพื่อการลงทุน 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ - เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิมดัจําเพื่อการลงทุน - เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

- เงนิรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน - เงนิรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิหมุนเวยีน - หน้ีสนิหมุนเวยีน 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ  

- ประมาณการหน้ีสนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า  

 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - 

การลงทุนเพิม่ 77,143 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 77,143 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิัท แคนนา แคร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ซื้อหุ้นสามญัของบริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จํากัด 

จํานวน 352,193 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.85 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด เป็นมลูค่าการลงทุน 77.14 ลา้นบาท  

 

บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จํากดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจําหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้ซึง่รวมแสดงอยู่ในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 29,803 3,263 2,887 1,901 

คา้งชาํระไม่เกนิ 12 เดอืน - - - - 

เกนิกว่า 12 เดอืน  21,999 21,999 21,999 21,999 

รวม 51,802 25,262 24,886 23,900 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 29,803 3,263 2,887 1,901 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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8 เงินมดัจาํเพ่ือการลงทุน 

 

เงนิมดัจําเพื่อการลงทุนจํานวน 497.76 ลา้นบาท ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผู้รบัเงินมดัจาํ 

จาํนวนเงิน 

มดัจาํคงเหลือ 

 

วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจาํเพ่ือการลงทุน 

 ล้านบาท  

   

บรษิทัแห่งหน่ึงใน

สาธารณรฐั

ประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) 

267.39 ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจ่ายเงินมัดจําจํานวน 420 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธ ิ

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ําประปาและโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดย

บรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจําคนืภายในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 หากผลการศกึษาความเป็นไป

ไดข้องโครงการเหล่านัน้ไม่เป็นที่พอใจ ทัง้น้ีบรษิทัผูร้บัเงนิมดัจําได้วางหนังสอืคํ้าประกันที่

ออกโดยธนาคารจํานวนเท่ากบัยอดคงเหลอืของเงนิมดัจํา ไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  

 

เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัร่วมลงทุนในโครงการน้ําประปาแสนดนิในสปป.ลาว 

และชาํระค่าเงนิลงทนุ โดยหกัจากเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนดงักล่าว จํานวน 79.23 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดต้กลงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

ในประเทศเวยีดนาม และได้ชําระค่าเงนิลงทุนล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายส่วนหน่ึงในรูปแบบของ

การหกักลบกบัเงนิมดัจําดงักล่าวน้ีจํานวน 73.38 ล้านบาท และอกีส่วนหน่ึงชําระเป็นเงนิสด 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิจ่ายล่วงหน้าทัง้หมดถูกแสดงเป็นเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้า

ใ น 

งบแสดงฐานะการเงนิ ต่อมาเมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 การเขา้ซื้อกจิการเสรจ็สิ้นลงแล้ว 

(หมายเหตุ 19) 

 

เมื่อวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัคู่สญัญาไดต้กลงขยายขอบเขตการศกึษา

โครงการโดยใหค้รอบคลุมไปถงึโครงการอื่น ๆ ของบรษิทัคู่สญัญาและขยายระยะเวลาการรบัคนื

เงนิมดัจําทีเ่หลอืออกไป เป็นวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

บรษิทัแห่งหน่ึงใน

ประเทศไทย 

20.00 ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 20 ลา้นบาท เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน

ในโครงการกงัหนัลมเตมิอากาศพลงังานแสงอาทติย์ บรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจําคนืเตม็

จํานวนพร้อมทัง้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 หากบริษัท

ตดัสนิใจไม่ลงทุน 
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ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผู้รบัเงินมดัจาํ 

จาํนวนเงิน 

มดัจาํคงเหลือ 

 

วตัถปุระสงคข์องเงินมดัจาํเพ่ือการลงทุน 

 ล้านบาท  

   

บรษิทัแห่งหน่ึงใน

สปป.ลาว 

210.37 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจ่ายเงินมัดจําจํานวน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิใน

การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในสปป.ลาว โดยบรษิทัมสีทิธิที่จะ

ได้รับเงินมัดจําคืนเต็มจํานวนตามที่ตกลงภายในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หาก 

ผลการศึกษาโครงการไม่เป็นที่น่าพอใจ ทัง้น้ีบรษิัทผู้รบัเงนิมดัจําได้วางหนังสอืคํ้าประกัน 

ทีอ่อกโดยธนาคารจํานวน 300 ลา้นบาท ไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั  

 

เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัตดัสนิใจไม่ลงทุน และขอเงนิมดัจําคนื โดยบรษิทั

ไดร้บัเงนิมดัจําคนืในปี พ.ศ. 2563 จํานวน 47.56 ลา้นบาท และในเดอืนกุมภาพนัธแ์ละเดอืน

สงิหาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 252.44 ลา้นบาท  

 

ต่อมาเมื่อวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 210.37 ลา้นบาทอกีครัง้ 

เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธิในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิในสปป.

ลาวตามเดมิ โดยบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิมดัจําคนืเตม็จํานวนพรอ้มดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 3 

ต่อปี ตามทีต่กลงภายในวนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2565 หากผลการศกึษาโครงการไม่เป็นทีน่่า

พอใจ ทัง้น้ีบรษิัทผู้รบัเงนิมดัจําได้วางหนังสอืคํ้าประกนัที่ออกโดยธนาคารจํานวน 210.37 

ลา้นบาท ไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัแก่บรษิทั 

 

รวม 497.76  
 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 579,830 

การลงทนุเพิม่ 210,368 

การโอนเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 19) (40,000) 

รบัคนืเงนิมดัจํา (252,436) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 497,762 
 

เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั (“พาราโบลกิ”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดซ้ื้อหุน้ของ

บรษิทั บเีอส โซลาร์ เอน็เนอร์ยี ่จํากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท โดยชําระดว้ยการหกัจากเงนิมดัจําเพื่อการ

ลงทุนของบรษิทัจํานวน 40 ลา้นบาท และส่วนทีเ่หลอืชาํระเป็นเงนิสด  
 

พาราโบลกิตกลงจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 40 ลา้นบาท คนืใหก้บับรษิทัพรอ้มดอกเบีย้ โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นระยะเวลา 1 ปีใหแ้ก่บรษิทั 
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9 ต้นทุนพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ทีด่นิ 420,162 442,807 417,244 439,890 

ตน้ทุนการพฒันา 81,305 86,739 20,168 25,601 

หกั  ค่าเผื่อสาํหรบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั (9,627) (9,627) (4,008) (4,008) 

รวมตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สุทธ ิ 491,840 519,919 433,404 461,483 

 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ต้นทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ถูกรบัรู้เป็นต้นทุนการขายในข้อมูลทาง

การเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 28.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : ไม่ม)ี 

 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สุทธิ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 114,798 

การลงทุนเพิม่ 250 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 115,048 

 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 

บรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั 

 

เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิารจดัตัง้บรษิทั แคนนา แคร์ จํากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท และเรียกชําระค่าหุ้นสามัญครัง้แรกร้อยละ 25 เป็นจํานวนเงิน 250,000 บาท เพื่อลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที ่

เกี่ยวกบัการพฒันาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  

บรษิัท แคนนา แคร์ จํากดั ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมสี่วนได้เสีย 

รอ้ยละ 100 ในบรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั 
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บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

บรษิทั เอไอดซี ีโซลาร ์เพาเวอร ์นัมเบอรว์นั พทีอี ีแอลทดี ี

 

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

ของบรษิทั เอไอดซี ีโซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วนั พทีอี ีแอลทดี ีจากบรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จํากดั เป็นมูลค่า 23.92 

ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 741.79 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 19) 

 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั 

 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นของบริษัท  

บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนพื้นดนิขนาดกําลงัการผลติ 5 เมกะวตัต ์(หมายเหตุ 19) 

 

11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า สุทธิ 

 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้าที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินสําหรบัปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทซื้อหุ้นร้อยละ 33.84 ของ One Central Tower Company Limited ซึ่งจัดตัง้ขึ้น 

ในราชอาณาจกัรกมัพูชา จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นมลูค่า 450 ลา้นบาท และมตีน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจํานวน 10 ลา้นบาท การลงทุน

มวีตัถุประสงคเ์พื่อร่วมลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นราชอาณาจกัรกมัพชูา  
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11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 80,645 79,230 

การลงทุนเพิม่ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 450,000 460,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงนิทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (1,855) - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 528,790 539,230 

 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  

30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 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 

ซื้อเพิม่ 24,316 - - 24,235 - - 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ 

   (หมายเหตุ 19) 1,117,312 14,039 710,878 - - - 

การขายและการตดัจําหน่าย สุทธ ิ (118,350) - - (117,539) - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (54,576) (4,336) (27,529) (6,431) (4,028) (1,795) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 136,630 - 87,364 - - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 1,642,675 21,406 867,937 155,798 7,675 54,632 
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ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทขายที่ดินและสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้างจํานวน 116.65 ล้านบาท ให้แก่

บุคคลภายนอก โดยสนิทรพัย์ดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ไมห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขาย ณ สิ้นไตรมาสที ่2 ของ ปี พ.ศ. 2564 

พรอ้มทัง้ตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจํานวน 7.22 ลา้นบาท 

 

อย่างไรกต็าม เมื่อเกดิรายการขายจรงิในระหว่างไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรูกํ้าไรจากการขายจํานวน 1.96 ลา้นบาทเป็น

รายได้อื่นและกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าดงักล่าวในค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรบังบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบังวดสามเดือน 

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 

13 ค่าความนิยม 

 

การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  - 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหต ุ19) 116,315 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 16,680 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด  132,995 

 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กกําหนดอยู่ในสว่นงานผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 

14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ - 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหต ุ19) 781,123 

จ่ายคนืระหว่างปี (32,297) 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ 2,338 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 95,602 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 846,766 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ถงึกําหนดชําระ ภายในหน่ึงปี 76,769 

ถงึกําหนดชําระ เกนิกว่าหน่ึงปี 769,997 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 846,766 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิบางส่วนคํ้าประกนัโดยการจํานองโรงไฟฟ้า และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ

ทัง้หมดของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง รวมถงึมกีารนําหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งนัน้ไปจํานําเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อ  

 

ภายใต้สญัญาเงนิกูข้องบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงมเีงื่อนไขบางประการทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญา เช่น การดํารงอตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี เป็นตน้  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม คํานวณจากกระแสเงนิสด 

ในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีเ่ป็นอตัราดอกเบี้ยตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ ระหว่างอตัรา

รอ้ยละ 5.90 ถงึรอ้ยละ 8.80 ต่อปี โดยมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั 

 

15 เงินรบัล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 

 

เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัทําบนัทกึขอ้ตกลงกบันักลงทุนรายหน่ึง โดยนักลงทุนจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 228 ล้านบาท 

เพื่อใหไ้ดส้ทิธใินการเขา้ศกึษาขอ้มลูของบรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้(APU) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เป็นระยะเวลา 1 

ปี โดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อตัดสินใจเข้าทําสญัญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของ APU ที่ถือโดยบริษัท  

หากผลการศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ อย่างไรกต็ามบรษิทัมภีาระผกูพนัในการคนืเงนิมดัจําเตม็จํานวน หากนักลงทุนตดัสนิใจไม่ลงทุน 

 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 

เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัประจําปีของผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตัิให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 

5,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 5,065,171,462.50 บาท โดยบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที ่

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

หุ้นของบริษัทถือโดย Capital Asia Investments Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 11.85 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: UOB Kay Hian Private 

Limited รอ้ยละ 23.92) หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

รายชื่อและลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี : 

 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

  

บรษิทั โดมแลนด ์เอสเตท จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืโดยบรษิทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทูลิติี ้จํากดั) 

บรษิทั เมยีนมาร ์ยูพเีอ จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอร์ยี ่จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืโดยบรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั) 

บรษิทั พาราโบลกิ ซสิเตม็ส ์อนิเตอรเ์ทค จํากดั มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อย 

บรษิทั บเีอส อนิดสัตรี ้เซอร์วสิ จํากดั มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อย 

Mr. Tran The Thanh ผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัย่อย 

 

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

การซื้อสนิคา้และบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบีย้รบั ตามอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ่้ายอื่น ราคาตามสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามจํานวนทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยผุถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดอ้ื่น     

   บรษิทัย่อย - - 6,105 7,485 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 228 - 228 

 - 228 6,105 7,713 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัย่อย - - 32,335 12,479 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขาย     

   บรษิทัย่อย - - 1,725 2,025 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,250 - - - 

 1,250 - 1,725 2,025 

     

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,225 3,225 - - 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ     

   บรษิทัย่อย - - 182,407 133,644 

   หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ - - (16,122) (16,122) 

    - - 166,285 117,522 

     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,982 103 - 103 

 2,982 103 166,285 117,625 

     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า     

   บรษิทัย่อย - - 900 150 

     

เจา้หน้ีอื่น     

   บรษิทัย่อย - - 14,207 13,957 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 606 383 - - 

 606 383 14,207 13,957 
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กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัย่อย  1,302,105 1,060,015 

 

เงนิใหกู้้ระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ปลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3.25 ถงึ 4.28 ต่อปี มกํีาหนดชําระคนื

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 

จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัย่อย   

   ส่วนของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 67,130 

   เงนิใหกู้้ระยะยาว 97,130 30,000 

 97,130 97,130 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ปลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3.25 ถงึ 4.28 ต่อปี มกํีาหนดชาํระคนื

ในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   วนัท่ี 30 กนัยายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 15,118 15,780 12,573 13,006 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,056 931 508 690 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,175 855 1,175 855 

 17,349 17,566 14,256 14,551 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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18 สญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมสีญัญาทีส่าํคญัทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสําหรบัปี

สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทัย่อย 

 

บรษิทัย่อย 2 แห่งไดท้ําสญัญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.8 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าเวยีดนาม และขนาด 5 เมกะวตัต ์กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

("กฟภ.") โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 20 ปี และ 25 ปีตามลําดบั นับตัง้แต่วนัเริม่ต้นซื้อขายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์(“COD”) (หมายเหตุ 19) 

 

19 การซ้ือธรุกิจ 

 

บริษทั เอไอดีซี โซลาร ์เพาเวอร ์นัมเบอรว์นั พีทีอี แอลทีดี 

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด (“พาราโบลิก”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  

ซื้อหุ้นร้อยละ 83.33 ของบรษิัท เอไอดซีี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วนั พทีอีี แอลทดี ี(“AIDCSP1”) จากบรษิัท เอเชยี ลงทุนพฒันาและ

ก่อสรา้ง จํากดั (“AIDC”) ในราคา 741.79 ลา้นบาท เพื่อลงทุนใน Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ Song Luy 1 ในประเทศเวียดนาม ตามสญัญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด  

46.8 เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยพาราโบลกิชาํระค่าหุน้ล่วงหน้า โดยการตกลงหกักลบกบัเงนิมดัจําเพือ่การลงทุนทีบ่รษิทัวางไว้กบั 

AIDC เป็นจํานวน 2.36 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรอื 73.38 ล้านบาท) และส่วนทีเ่หลอืชาํระเป็นเงนิสดไปในระหว่างปี พ.ศ. 2563 แล้ว 

(หมายเหตุ 8) 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อ AIDCSP1 และประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์ที่ได้มาและหน้ีสินที่จะรบัรู้ ณ วนัที่  

4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 

 

 พนับาท 
  

เงนิสด 741,790 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 741,790 

 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อจํานวน 0.74 ลา้นบาท แสดงรวมในค่าใชจ่้ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงัน้ี 
 

 พนับาท 
  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,851 

เงนิฝากประจําครบกําหนดเกนิกว่าสามเดอืน 22,168 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 39,789 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 464 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 927,023 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 622,266 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 7,838 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (74,672) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (677,689) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (123,194) 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่ามารถระบุได ้ 781,844 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (156,369) 

รวมมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 625,475 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 741,790 

ค่าความนิยม 116,315 

 

กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะวดัมูลค่าส่วนได้เสยีที่ไม่มอีํานาจควบคุมด้วยวธิวีดัมูลค่าของสนิทรพัย์สุทธทิี่ระบุได้ของบรษิทัย่อยที่ซื้อมาตาม

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

 

ก) รายไดแ้ละกําไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 
 

AIDCSP1 มรีายได้จํานวน 147 ล้านบาท และกําไรจํานวน 50.37 ล้านบาท สําหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมระหว่างกาลน้ี 
 

หากการซื้อกจิการเกดิขึน้ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายไดร้วมและกําไรรวมในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จะเป็นจํานวน 251.81 ลา้นบาท และจํานวน 19.11 ลา้นบาท ตามลําดบั 
 

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการเสรจ็สิน้การวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าจากการซื้อธุรกจิ

ของ AIDCSP1 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมูลค่าของการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการวดัมูลค่าของการรวมธุรกิจตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วนัที่ซื้อตํ่ากว่า

มลูค่าสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ กลุ่มกจิการจงึรบัรูเ้ป็นค่าความนิยมจํานวน 116.32 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
 

บริษทั บีเอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี่ จาํกดั 
 

เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้ซื้อหุ้นของบรษิทั  

บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“บีเอส โซลาร์”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นมูลค่า 146.82 ล้านบาท เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ 

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื้นดินขนาดกําลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ พาราโบลิกชําระค่าหุ้นส่วนหน่ึง

จํานวน 40 ลา้นบาท โดยหกักลบกบัเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนทีบ่รษิทัวางไว ้(หมายเหตุ 8) 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ลําดบัการโอนหุน้ 
 

• หุน้รอ้ยละ 49 ของบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั โอนเสรจ็สมบูรณ์ในวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564  

• หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 ของบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด จะถูกโอนตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพันไว้แล้วในวันที่  

13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีเ่กีย่วกบัการเปลี่ยนเจา้ของโครงการ 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั และประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและ

หน้ีสนิทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

 พนับาท 

  

เงนิสด 146,822 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 146,822 

 

ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงัน้ี 

 

 พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,994  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  7,627 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 6,201 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จํากดัในการเบกิถอน 6,298 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 190,289  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 14,039  

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  37,554  

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 30  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (7,590) 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (6,000) 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (261) 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,736) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (103,434) 

ประมาณการหน้ีสนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า (36,208) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า  (14,039) 

รวมประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 95,764 

สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 51,058 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 146,822 
 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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กลุ่มกจิการพจิารณาไม่ปันส่วนประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีจ่ะรบัรูใ้หส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม 

เน่ืองจากกลุ่มกจิการไดร้บัโอนความเสีย่งและผลตอบแทน รวมถงึอํานาจในการควบคุมรอ้ยละ 100 ของบรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่

จํากดั ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 (วนัทีซ่ื้อขายเสรจ็สมบูรณ์) ถงึแมว่้าขอ้ตกลงในสญัญาซื้อขายหุน้จะระบุว่าหุน้ส่วนทีเ่หลืออกี

ร้อยละ 51 จะถูกโอนให้พาราโบลิกในวนัที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกี่ยวกับ 

การเปลีย่นเจา้ของโครงการ 

 

ก) รายไดแ้ละกําไรในบรษิทัผูถู้กซื้อ 

 

บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จํากดั มรีายไดจํ้านวน 17.64 ลา้นบาท และกําไรจํานวน 5.52 ลา้นบาท สาํหรบัรอบระยะเวลา

ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึง่ไดร้วมอยูใ่นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมระหว่างกาลน้ี 

 

หากการซื้อกิจการเกิดขึ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 รายได้รวมและกําไรรวมในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบั 

งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จะเป็นจํานวน 241.61 ลา้นบาท และจํานวน 16.55 ลา้นบาท ตามลําดบั 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการคํานวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิที่ระบุได้  

ณ วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดว่าจะทําการประเมนิเสร็จสิ้น

ภายใน 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอีํานาจควบคุม 

 

20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

การซ้ือเงินลงทุน 

 

ในเดอืนตุลาคมและพฤศจกิายน พ.ศ. 2564 บรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั ซื้อหุน้สามญัทีอ่อกจําหน่ายแล้วของบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป 

จํากดั จํานวน 940,767 หุน้ จากผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นมลูค่าการลงทุน 212.70 ลา้นบาท การซื้อหุน้ครัง้น้ีส่งผลใหบ้รษิทั แคนนา แคร ์จํากดั 

มสี่วนไดเ้สยีคดิเป็นรอ้ยละ 14.14 ในบรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จํากดั 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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การอนุมติัการลงทุนใหม่ 

 

เมื่อวนัที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั พาราโบลกิ โซลาร์ เพาเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย

ของกลุ่มกจิการเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจํานวน 5,672,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของหุน้ทีอ่อกและชําระแลว้ทัง้หมดของ Asia Energy 

and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. จากบรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จํากดั คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจํานวน 7.1 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 236.05 ลา้นบาท)  

 

Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นในสาธารณรัฐสิงคโปร์ และถือหุ้นร้อยละ 44 ของ 

Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึง่ประกอบธุรกจิหลกัคอื เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลมโครงการ 

Phuong Mai 3 Wind Power Plant ใหก้บัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) ตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัต ์เป็นระยะเวลา 

20 ปี  

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการและผูข้ายไดต้กลงกําหนดมูลค่าการลงทุนโดยอา้งองิกบัผลประกอบการในอนาคตของโครงการ Phuong Mai 3 

Wind Power Plant ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่งชําระมูลค่าการลงทุนออกเป็น 2 งวด งวดแรก จํานวน 3.4 ล้าน

ดอลลาร์สหรฐัฯ ในวนัซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ ชําระงวดที่ 2 จํานวน 3.7 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยหากผลประกอบการจรงิตํ่ากว่าที่

คาดหวงั ผู้ขายจะต้องลดราคาขายลงให้เท่ากับมูลค่าการชําระในงวดแรกเท่านัน้ หรือดําเนินการรบัโอนหุ้นของ Asia Energy and 

Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. คนื และจ่ายคนืเงนิลงทุนงวดแรกพรอ้มทัง้ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ของเงนิลงทุนทีไ่ดร้บัไปแลว้ 

 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 

เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 5,065,171,462.50 บาท เป็นจํานวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จํานวน 

5,026,068,585 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอืการออกขายหุน้สามญัใหม่ จํานวน 3,000,000,000 หุน้ 

ในราคา 0.30 บาทต่อหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ และหุน้สามญัใหม่จํานวน 2,026,068,585 หุน้ เพื่อรองรบั

การใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดยมรีาคาใชส้ทิธทิี ่0.50 บาทต่อหุน้ 

 

21 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน  

พ.ศ. 2564 
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