
 

 

บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร์ ออฟ เอเชยี จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

เฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวม

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากัดกว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

บุญเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด              112,192            76,770 73,119 32,922
เงนิฝากประจ าครบก าหนดเกนิกว่าสามเดอืน                69,208            65,193 - -
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สุทธิ 7                98,408            75,109 226,537 212,454
เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน 8 386,863 500,174 386,863 500,174
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18 ง)                      -                    -   1,627,418 1,515,152
ส่วนของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 จ)                      -                    -   30,000 30,000

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สุทธิ              490,391          490,391 433,404 433,404
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น                62,994            62,355 35,904 35,422

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,220,056 1,269,992 2,813,245 2,759,528

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน                 6,298              6,298                      -                    -   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 6              289,839          289,839                      -                    -   

เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 9              664,838                  -                664,838                  -   
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย สุทธิ 10                      -                    -   164,638 164,638
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ สุทธิ 11              763,848          527,956 539,230 539,230
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18 จ)                      -                    -   67,130 67,130
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 12            1,589,129        1,616,318 156,810 159,297
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สุทธิ 12                28,615            29,714 15,191 16,136
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สุทธิ 12              821,926          837,017 53,437 54,028
ค่าความนิยม 13              196,374          148,259 - -
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น                 7,403              7,917 927 927

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,368,270 3,463,318 1,662,201 1,001,386

รวมสินทรพัย์            5,588,326        4,733,310            4,475,446        3,760,914 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5,557 5,558 5,557 5,558
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 84,322 84,610 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - 170,000 - 170,000
เงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 15 227,565 227,565 227,565 227,565
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 39,863 65,663 32,815 47,386
เจา้หนี้ค่าหุน้ 18 ค) - - 74,417 74,417
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สุทธิ 3,824 3,774 3,488 3,441

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการซื้อธุรกจิ 20 121,563 - - -
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 13,257            11,974 6,262 5,358

รวมหน้ีสินหมุนเวียน              495,951          569,144              350,104          533,725 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14              714,090          722,050 - -
หนี้สนิตามสญัญาเช่า สุทธิ                24,850            25,394 11,781 12,502
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี              151,339          154,103 - -
ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญา
สทิธขิายไฟฟ้า                33,985            34,280 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 7,684              7,237 6,560 6,311
ประมาณการหนี้สนิค่ารือ้ถอน                12,054            11,917 420 420

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน              944,002          954,981                18,761            19,233 

รวมหน้ีสิน            1,439,953        1,524,125              368,865          552,958 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

ข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ  
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จ านวน 15,156,411,510 หุน้ 
   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 16 7,578,206 7,578,206 7,578,206 7,578,206

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้
หุน้สามญั จ านวน 13,130,783,361 หุน้ 

   ช าระแลว้เตม็มลูค่า
(พ.ศ. 2564 : 10,130,342,925 หุน้

   ช าระแลว้เตม็มลูค่า) 16 6,565,391 5,065,171 6,565,391 5,065,171
ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ 16 (1,474,902) (874,902) (1,474,902) (874,902)
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 767 767 767 767
ขาดทุนสะสม (1,234,843) (1,225,772) (984,675) (983,080)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 58,848 60,352 - -

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 3,915,261 3,025,616 4,106,581 3,207,956
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 233,112 183,569 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 4,148,373 3,209,185 4,106,581 3,207,956

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 5,588,326 4,733,310 4,475,446 3,760,914

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการผลติกระแสไฟฟ้า 83,446 50,131 8,335 8,650
ตน้ทนุขายจากการผลติกระแสไฟฟ้า (39,339) (16,930) (4,234) (4,006)

ก าไรขัน้ต้น 44,107 33,201             4,101             4,644 
รายไดอ้ื่น 1,049 182 15,827 11,557
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (32,347) (22,903) (19,128) (12,255)
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น สทุธิ (2,434) 7,686 (1,605) -
ตน้ทนุทางการเงนิ (18,042) (9,889) (790) (274)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 11 195 (405) - -

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (7,472) 7,872 (1,595) 3,672
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 2,040 108 - -

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบังวด (5,432) 7,980 (1,595) 3,672

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (2,105) 6,496                 -                   -   

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (7,537) 14,476 (1,595) 3,672

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (9,071) 5,206 (1,595) 3,672
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,639 2,774 - -

(5,432) 7,980 (1,595) 3,672

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (10,575) 9,232 (1,595) 3,672
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,038 5,244 - -

(7,537) 14,476 (1,595) 3,672

ก าไรต่อหุ้น 17

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0007) 0.0005 (0.0001) 0.0004

ขาดทนุต่อหุน้ปรบัลด (บาท) (0.0007) - (0.0001) -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พนับาท

การเปล่ียนแปลง รวม

จดัสรรแล้ว - ส่วนได้เสีย องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุท่ีออก ส่วนต า่กว่า ส ารองตาม ของบริษทัใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทนุสะสม ในบริษทัย่อย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

การซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - - - - - - 48,188 48,188
ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 5,206 - 4,026 4,026 9,232 5,244 14,476

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

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,065,171 (874,902) 767 (1,225,772) (22,830) 83,182 60,352 3,025,616 183,569 3,209,185

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การออกหุน้ 16 1,500,000 (600,000) - - - - - 900,000 - 900,000
การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 16 220 - - - - - - 220 - 220
การซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 20 - - - - - - - - 46,505 46,505

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - (9,071) - (1,504) (1,504) (10,575) 3,038 (7,537)

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 6,565,391 (1,474,902) 767 (1,234,843) (22,830) 81,678 58,848 3,915,261 233,112 4,148,373

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พนับาท

ทุนท่ีออกและ ส่วนต า่กว่า จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น  ส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เจ้าของ

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 3,672 3,672

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

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,065,171 (874,902) 767 (983,080) 3,207,956

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

การออกหุน้ 16 1,500,000 (600,000) - - 900,000
การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 16 220 - - - 220
ขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - (1,595) (1,595)

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 6,565,391 (1,474,902) 767 (984,675) 4,106,581

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

 กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (7,472) 7,872 (1,595) 3,672
รายการปรบัปรุง :

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12 34,421 15,345 4,023 4,174
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 447 447 249 249
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 1,702 (3,160) 1,605 -
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 11 (195) 405 - -
ดอกเบี้ยรบั (1,027) (182) (13,654) (9,772)
ดอกเบี้ยจ่าย           18,042             9,889                790                274 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน

  สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (30,812) (8,936) (8,442) (10,619)
-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (639) (746) (482) (974)
-  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 474 289 - -

  หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (25,545) (7,363) (12,571) 6,859
-  ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญา

สทิธขิายไฟฟ้า (1,082) - - -
-  หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2,067 5 904 214

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (9,619) 13,865 (29,173) (5,923)
รบัดอกเบี้ย 1,027 182 - -
จ่ายดอกเบี้ย (15,865) (9,726) (537) (81)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (24,457) 4,321 (29,710) (6,004)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากประจ าครบก าหนดเกนิกว่าสามเดอืนเพิม่ขึน้ (4,357) (9,258) - -

เงนิสดรบัจากการเรยีกคนืเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน - 239,520 - 239,520

เงนิสดรบัเงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 15 - 227,565 - 227,565

เงนิสดจ่ายล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 9 (664,838) - (664,838) -

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน - (106,822) - (106,822)

เงนิสดรบัจากการซื้อบรษิทัย่อย 20 49 37,851 - -

เงนิสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์ (2,401) (14,553) (2,000) (13,840)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 8,013 36 8,013 -
เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (560) (1,900)
เงนิสดจ่ายคนืเจา้หนี้ค่าหุน้ - (83,700) - (83,700)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (663,534) 290,639 (659,385) 260,823

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่า (927) (1,330) (927) (1,330)
ส่วนแบ่งก าไรใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - (1,418) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น (170,000) - (170,000) -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (5,390) - - -
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 16 900,000 - 900,000 -
เงนิสดรบัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 16 220 - 220 -

เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 723,903 (2,748) 729,293 (1,330)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 35,912 292,212 40,198 253,489

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 71,213 30,337 27,364 23,895
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (490) 1,513 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 106,635 324,062 67,562 277,384

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เพือ่เป็นขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 112,192 329,620 73,119 282,942
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (5,557) (5,558) (5,557) (5,558)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 106,635 324,062 67,562 277,384

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีส่ าคญัในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม มดีงัต่อไปนี้

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการซื้อธุรกจิ 20 121,563 - - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ - 741,790 - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายล่วงหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัร่วม - 450,000 - 460,000

การโอนเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ 

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 - - 111,706 -

การโอนเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ 8 111,706 - - -

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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1 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตีความทีแ่ตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิแล้วว่าไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

3 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

คณะกรรมการบรษิทั คอื ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการ ผูบ้รหิารกําหนดส่วนงานดําเนินงานจากข้อมูล 

ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทั เพื่อจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาธุรกจิจากลกัษณะของการขายทีก่่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยแบ่งเป็น การผลติกระแสไฟฟ้า การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ

การผลติและจําหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

 

รายไดร้ะหว่างส่วนงานมกีารต่อรองราคากนัเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีร่ายงาน 

ต่อผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงานของกลุ่มกจิการนัน้วดัมลูค่าในลกัษณะเดยีวกนักบัมลูค่าในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายไดแ้ละกําไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการสําหรบัระยะเวลาสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

และ พ.ศ. 2564 แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

รายได้ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด ข้อมูลทางการเงินรวม 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 

รวมรายได้

ตามข้อมูลส่วน

งานทัง้หมด 

รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 

รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 

รวมรายได้

ตามข้อมูลส่วน

งานทัง้หมด 

รายได้ระหว่าง 

ส่วนงาน 

รายได้จาก

ลูกค้าภายนอก 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

       

การผลติกระแสไฟฟ้า 83,446 - 83,446 50,131 - 50,131 

รวม 83,446 - 83,446 50,131 - 50,131 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากส่วนงานการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยแ์ละการผลติและจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย ์

 

กาํไรก่อนรายได้ดอกเบีย้ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

 

การกระทบยอดระหว่างผลรวมกําไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่ายกบักําไรสุทธ ิ 

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

กําไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคา   

   และค่าตดัจําหน่ายทีป่รบัปรุงตามสว่นงาน 43,964 32,924 

ดอกเบีย้รบั 1,027 182 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (34,421) (15,345) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (18,042) (9,889) 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (7,472) 7,872 

ภาษเีงนิได ้ 2,040 108 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (5,432) 7,980 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

การผลติกระแสไฟฟ้า 83,446 - 83,446 
 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ

ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน 

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี

ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

    

การผลติกระแสไฟฟ้า 50,131 - 50,131 
 

5 มูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบั

ราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  มูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 3 

  พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   

   

สินทรพัย ์   

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน   

ตราสารทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 289,839 289,839 

รวมสินทรพัย ์ 289,839 289,839 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได้ในตลาด 

โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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กลุ่มกจิการไม่มรีายการโอนระหว่างลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรมในระหว่างงวด 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปลีย่นแปลงของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 

 พนับาท 

  

ยอดตน้งวด 289,839 

ซื้อเพิม่ระหว่างปี - 

ยอดสิน้งวด 289,839 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเชงิปรมิาณที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มสีาระสําคญัซึ่งใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรมสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

  

ข้อมูล 

 

การเปล่ียนแปลง 

การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

     

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการตลาด     

อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 12.55 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7  

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 

ผูบ้รหิารและคณะทํางานประเมนิมูลค่ายุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธ์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ี่สําคญัของลําดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดที่ปรบัปรุงความเสีย่ง อ้างองิจากต้นทุน 

ทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิต่อไปน้ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย โดยมมีลูค่าตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากประจําครบกําหนดเกนิกว่าสามเดอืน - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ

- เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้กําหนดในการเบกิถอน - เงนิมดัจําเพื่อการลงทุน 

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ - เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

- เงนิมดัจําเพื่อการลงทุน - เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

- เงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน - เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

  

หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 

- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 

- เงนิรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน - เงนิรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 

- หน้ีสนิหมุนเวยีน - เจา้หน้ีค่าหุน้ 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - หน้ีสนิหมุนเวยีน 

- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ - หน้ีสนิตามสญัญาเช่า สุทธ ิ

- ประมาณการหน้ีสนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญารบัสทิธขิายไฟฟ้า  

 

6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

 

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

จํานวน 1,292,960 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.14 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด เป็นมลูค่าการลงทุน 289.84 ลา้นบาท  

 

บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จํากดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจําหน่ายกญัชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน สุทธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้ซึง่รวมแสดงอยู่ในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น สุทธ ิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 50,381 16,978 2,647 1,614 

คา้งชาํระไม่เกนิ 12 เดอืน - - - - 

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

รวม 72,380 38,977 24,646 23,613 

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

ลูกหน้ีการคา้ สุทธ ิ 50,381 16,978 2,647 1,614 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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8 เงินมดัจาํเพ่ือการลงทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวและรายละเอยีดของเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 500,174 

การโอนเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 20) (111,706) 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น (1,605) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด 386,863 

 

เมื่อวนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั (พาราโบลกิ) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดซ้ื้อหุน้

ของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 80 จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพฒันาและก่อสร้าง 

จํากดั โดยชําระค่าเงนิลงทุนบางส่วนดว้ยการหกัจากเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนของบรษิทัจํานวน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรอื 111.71 

ลา้นบาท) และส่วนทีเ่หลอืจะชาํระตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซื้อขายตามทีต่กลงกบัผูข้าย (หมายเหตุ 20) 

 

พาราโบลิกตกลงจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 111.71 ล้านบาท คนืให้กบับรษิัทพร้อมดอกเบี้ย โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นระยะเวลา  

1 ปีใหแ้ก่บรษิทั 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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9 เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 

 

รายการเคลื่อนไหวและรายละเอยีดของเงนิจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ยอดตน้งวด - 

การลงทุนเพิม่ 664,834 

ยอดสิน้งวด 664,834 

 

เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตัิใหบ้รษิัทเข้าลงทุนในธุรกิจสนิทรพัย์ดจิทิลั โดยการ

ตรวจสอบการทําธุรกรรมที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่จดัตัง้ขึ้นในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ในวงเงนิไม่เกนิ 25 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

ต่อมาเมื่อวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักํิาหนดวงเงนิใหบ้รษิทัลงทุนในธุรกจิดงักล่าวเพิม่เตมิ

อกีจํานวนเงนิ 820 ล้านบาท พรอ้มทัง้อนุมตัโิครงสรา้งการลงทุน โดยจะลงทุนในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในประทศสงิคโปร์ (Singapore 

Holding for Plant Company) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (Plant Company) ซึ่งเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจครปิโทเคอร์เรนซ ีได้แก่ 

เครื่องขดุครปิโทเคอร์เรนซ ีรวมทัง้ลงทุนทางออ้มรอ้ยละ 50 ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเพื่อรบั

ใบอนุญาตสาํหรบัการทําธุรกจิเหมอืงครปิโทเคอร์เรนซ ี

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทอยู่ระหว่างการจดัตัง้บรษิัทต่างๆ ตามโครงสร้างการลงทุนที่กําหนดให้แล้วเสร็จ โดยบรษิัท

จ่ายเงนิล่วงหน้าเพือ่ลงทุนซื้อเครื่องขุดไปแล้วเป็นจํานวน 664.84 ลา้นบาท  

 

10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สุทธิ 

 

บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นร้อยละ 80 

ของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. (AEU) จากบรษิัท เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสร้าง จํากดั เป็น

มูลค่า 7.1 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรอื 233.69 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 20) 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า สุทธิ 

 

11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงินสําหรบัปีสิ้นสุดวันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

บริษทัร่วมค้าท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 

 

จากการที ่บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์เพาเวอร ์จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยไดล้งทุนในหุน้สามญัรอ้ยละ 80 ของหุน้ทีอ่อกและชําระแล้ว

ทัง้หมดใน Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. (AEU) ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นในสาธารณรฐัสงิคโปร์ 

(หมายเหตุ 10) โดย AEU ถอืหุน้รอ้ยละ 44 ของ Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็น

ผูผ้ลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลมโครงการ Phuong Mai 3 Wind Power Plant ใหก้บัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) ตาม

สญัญาการซื้อขายไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 20 ปี คดิเป็นมูลค่าลงทุน 233.73 ล้านบาท เป็นผลให้ CWP มี

สถานะเป็นบรษิทัร่วมคา้ของกลุ่มกจิการ นับจากวนัทีซ่ื้อ 

 

11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 527,956 539,230 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหตุ 20) 233,725 - 

ส่วนแบ่งกําไรจากการเงนิทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 195 - 

ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 1,972 - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 763,848 539,230 

 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 

     

20 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สุทธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  

31 มนีาคม พ.ศ. 2565 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 ิ 1,616,318 29,714 837,017 159,297 16,136 54,028 

ซื้อเพิม่ 401 -  - - - 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย (21,889) (1,099) (11,433) (2,487) (945) (591) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (5,701) - (3,658) - - - 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 1,589,129 28,615 821,926 156,810 15,191 53,437 

 

13 ค่าความนิยม 

 

การเปลี่ยนแปลงของค่าความนิยมสาํหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  148,259 

การเพิม่ขึน้จากการซื้อธุรกจิ (หมายเหต ุ20) 47,249 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 866 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด  196,374 

 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กกําหนดอยู่ในสว่นงานผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 806,660 

จ่ายคนืระหว่างปี (5,390)  

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ 1,052 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (3,910) 

ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 798,412 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ถงึกําหนดชําระ ภายในหน่ึงปี 84,322 

ถงึกําหนดชําระ เกนิกว่าหน่ึงปี 714,090 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 798,412 

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิบางส่วนคํ้าประกนัโดยการจํานองโรงไฟฟ้า และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ

ทัง้หมดของบรษิทัย่อยแห่งหน่ึง รวมถงึมกีารนําหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งนัน้ไปจํานําเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อ  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม คํานวณจากกระแสเงินสด 

ในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ ระหว่างอตัรา

รอ้ยละ 6.12 ถงึรอ้ยละ 8.55 ต่อปี โดยมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของการคดิลดไม่มสีาระสําคญั 
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15 เงินรบัล่วงหน้าเพ่ือการลงทุน 

 

เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัทําบนัทกึขอ้ตกลงกบันักลงทุนรายหน่ึง โดยนักลงทุนจ่ายเงนิมดัจําจํานวน 227.57 ล้านบาท 

เพื่อใหไ้ดส้ทิธใินการเขา้ศกึษาขอ้มูลของบรษิทั อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด์ ยูทลิติี้ (APU) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และมกํีาหนด

ระยะวลา 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์หลักเพื่อตัดสินใจเข้าทําสญัญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วของ APU ที่ถือ 

โดยบรษิัท หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบรษิัทมภีาระผูกพนัในการคืนเงินมดัจําเต็มจํานวนพร้อมดอกเบี้ยอัตรา 

รอ้ยละ 4 ต่อปี หากนักลงทนุตดัสนิใจไม่ลงทุน  

 

16 ทุนเรือนหุ้น 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนจดทะเบียน 

ทุนท่ีออกและ 

ชาํระแล้ว 

ทุนท่ีออกและ

ชาํระแล้ว 

ส่วนตํา่ 

มูลค่าหุ้น รวม 
 จาํนวนหุ้น จาํนวนหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 10,670,000,175 10,130,342,925 5,065,171 (872,902) 4,190,269 

การออกหุน้ 5,026,068,585 - - - - 

หกั ลดทุนจดทะเบยีน (539,657,250) - - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 15,156,411,510 10,130,342,925 5,065,171 (874,902) 4,190,269 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 15,156,411,510 10,130,342,925 5,065,171 (874,902) 4,190,269 

การออกหุน้ - 2,999,999,996 1,500,000 (600,000) 900,000 

สทิธทิีจ่ะเลอืกซื้อหุน้ - 440,440 220 - 220 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 15,156,411,510 13,130,783,361 6,565,391 (1,474,902) 5,090,489 

 

หุ้นสามัญจดทะเบียนทัง้หมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2564 : 0.50 บาท) มีจํานวน 15,156,411,510 หุ้น  

โดยมหุีน้ทีอ่อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้จํานวน 13,130,783,361 หุน้ (พ.ศ. 2564 : 10,130,342,925 หุน้) 

 

เมื่อวนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 

5,065,171,462.50 บาท เป็นจํานวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 5,026,068,585 หุน้ มูลค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้นและเพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิUPA-W2 

ต่อมาผูถ้อืหุน้เดมิได้ใชส้ทิธิซื้อหุน้และชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจํานวน 2,999,999,996 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท ทําให้

บรษิทัมทีุนทีอ่อกและชําระแลว้จํานวน 6,565,171,460.50 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมือ่วนัที ่

28 มกราคม พ.ศ. 2565 
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ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้บัชําระค่าหุน้เพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธซิื้อ

หุน้สามญั (UPA-W2) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 

จาํนวนสิทธิ

ท่ีใช้ 

จาํนวน 

หุ้นสามญั 

ท่ีออกเน่ืองจาก

การใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ 

ทุนท่ีได้รบั

ชาํระ วนัท่ีจดทะเบียนกบั

กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรพัย์

รบัเป็นหลกัทรพัย ์

จดทะเบียน วนัท่ีใช้สิทธิ หน่วย หุ้น บาทต่อหุ้น บาท 

       

31 มนีาคม พ.ศ. 2565 440,440 440,440 0.50 220,220 7 เมษายน พ.ศ. 2565 12 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ใบสําคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั (UPA-W2) หมดอายุวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัมใีบสําคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ถูกใชส้ทิธิ

จํานวน 2,021,283,402 หน่วย ซึง่กําหนดการใชส้ทิธทิี ่1 ใบสาํคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั 

 

17 กาํไรต่อหุ้น 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตาม

จํานวนหุน้ทีอ่อกจําหน่ายอยู่ในระหว่างงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

     

กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) (9,071) 5,206 (1,595) 3,672 

     

จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 12,230,343 10,130,343 12,230,343 10,130,343 

จํานวนหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั (พนัหุน้) 131,431 - 131,431 - 

จํานวนหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด (พนัหุน้) 12,361,774 - 12,361,774 - 

     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (0.0007) 0.0005 (0.0001) 0.0004 

     

ขาดทุนต่อหุน้ปรบัลด (บาทต่อหุน้) (0.0007) - (0.0001) - 

 

บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

หุ้นของบริษัทถือโดย UOB Kay Hian Private Limited ในสดัส่วนร้อยละ 9.44 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : Capital Asia Investment Pte. 

Ltd. รอ้ยละ 11.85) หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 

รายชื่อและลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี: 
 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั โดมแลนด ์เอสเตท จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จํากดั บรษิทัย่อย  

บรษิทั แคนนา แคร ์จํากดั บรษิทัย่อย 

บรษิทั เมยีนมาร ์ยูพเีอ จํากดั บรษิทัย่อย (ถอืโดยบรษิทั อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด ์ยทูลิติี ้จํากดั) 

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

บรษิทั เอไอดซี ีวอเตอร ์โฮลดิง้ (สงิคโปร์) พทีอี ี บรษิทัร่วมคา้ทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรง 

บรษิทั พาราโบลกิ ซสิเตม็ส ์อนิเตอรเ์ทค จํากดั มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อย 

บรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จํากดั ผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัย่อย 

Mr. Tran The Thanh ผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัย่อย 

นายธรียุทธ เหรยีญชยัยุทธ กรรมการและผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัย่อย 

 

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

  

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

การซื้อสนิคา้และบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 

ดอกเบีย้รบั ตามอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ่้ายอื่น ราคาตามสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามจํานวนทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดอ้ื่น     

   บรษิทัย่อย - - 2,160 1,785 

     

ดอกเบีย้รบั     

   บรษิทัย่อย - - 13,654 9,772 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ตน้ทุนขาย     

   บรษิทัย่อย - - 225 375 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 717 - 417 - 

 717 - 642 375 

     

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 719 1,075 - - 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหน้ีค่าหุน้     

   บรษิทัย่อย - - 1,737 1,737 

     

ลูกหน้ีอื่น สุทธ ิ     

   บรษิทัย่อย - - 222,600 196,938 

      หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - - (16,122) (16,122) 

 - - 206,478 180,816 

     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,401 3,172 242 242 

 3,401 3,172 206,720 181,058 

ค่าใชจ่้ายล่วงหน้า     

   บรษิทัย่อย - - - 1,623 

     

เจา้หน้ีค่าหุน้     

   บรษิทัย่อย - - 74,417 74,417 

     

เจา้หน้ีอื่น     

   บรษิทัย่อย - - 13,957 13,981 

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,213 1,397 - - 

 2,213 1,397 13,957 13,981 

     

เงนิรบัล่วงหน้า     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 252 - - 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 358 358 208 - 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัย่อย  1,627,418 1,515,152 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3.25 ต่อปี มกํีาหนดชําระคนืในระหว่างปี 

พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

 

จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท 

   

บรษิทัย่อย   

   ส่วนของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30,000 30,000 

   เงนิใหกู้้ระยะยาว 67,130 67,130 

 97,130 97,130 

 

เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ปลอดภาระคํ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 3.25 ถงึ 4.27 ต่อปี มกํีาหนดชําระคนื

ในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุด พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 3,631 5,247 2,937 4,325 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 352 352 169 169 

ค่าตอบแทนกรรมการ 320 380 320 380 

 4,303 5,979 3,426 4,874 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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19 สญัญาท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไมม่สีญัญาทีส่ําคญัทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิสําหรบั

ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

20 การซ้ือธรุกิจ 

 

Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

เมื่อวนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์เพาเวอร ์จํากดั (พาราโบลกิ) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยเขา้ลงทุนในหุน้สามญัจํานวน 

5,672,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของหุน้ทีอ่อกและชาํระแล้วทัง้หมดของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. จาก

บรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จํากดั คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจํานวน 7.1 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 233.69 ลา้นบาท) พาราโบลิ

กชําระค่าหุน้บางส่วนโดยหกักลบกบัเงนิมดัจําเพื่อการลงทุนทีบ่รษิทัวางไวก้บั AIDC เป็นจํานวน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (หรอื 111.71 

ลา้นบาท) (หมายเหตุ 8) 

 

Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัสงิคโปร์และถอืหุน้รอ้ยละ 44 ของ Central 

Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัคอื เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลมโครงการ Phuong 

Mai 3 Wind Power Plant ใหก้บัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) ตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 20 ปี 

 

อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการและผูข้ายไดต้กลงกําหนดมลูค่าการลงทุนโดยอ้างองิกบัผลประกอบการในอนาคตของโครงการ Phuong Mai 3 

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

ดอลลาร์สหรฐัฯ ในวนัซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และชําระงวดที่ 2 จํานวน 3.7 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ โดยหากผลประกอบการจรงิตํ่ากว่าที่

คาดหวงั ผูข้ายจะตอ้งลดราคาขายลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าการชาํระในงวดแรกเท่านัน้ หรอืดําเนินการรบัโอนหุน้ของ Asia Energy and Utilities 

Holding (Singapore) Pte. Ltd. คนื และจ่ายคนืเงนิลงทุนงวดแรกพรอ้มทัง้ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ของเงนิลงทุนทีไ่ดร้บัไปแล้ว 

 

ตารางต่อไปน้ีสรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. และประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของ

สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 พนับาท 

  

สิง่ตอบแทนทีจ่่าย  

   เงนิสด 111,706 

   ประมาณการหน้ีสนิทีเ่กดิจากซื้อธุรกจิ (สิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย) 121,563 

รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 233,269 

 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อจํานวน 4.77 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
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ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหน้ีสนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงัน้ี 

 

 พนับาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 233,725 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (1,249) 

ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 232,525 

หกั  ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุม (46,505) 

รวมประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 186,020 

ค่าความนิยม 47,249 

สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 233,269 
 

*ประมาณมลูค่ายุตธิรรมทีแ่สดงดงัตารางขา้งตน้เป็นขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีผู่บ้รหิารพจิารณาแล้วว่าเป็น

ขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกบัมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัซื้อกจิการมากทีสุ่ด 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาการคาํนวณหามูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุได ้ณ วนัทีซ่ื้อ 

และสิง่ตอบแทนทัง้หมดที่โอนให้ ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มกิจการคาดว่าจะทําการประเมนิเสร็จสิ้น

ภายใน 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม 

 

21 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 

การอนุมติัเพ่ิมทุนใน บริษทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยูทิลิต้ี จาํกดั 

 

เมื่อวนัที ่25 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีของ บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย มี

มตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 316,200,000 บาท เป็นจํานวน 509,944,900 บาท โดยการออกหุน้

สามญัเพิม่ทุนใหม่จํานวน 1,937,449 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้  

 

การอนุมติัเข้าลงทุนใหม่ 

 

เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงกบั Asia Investment and 

Financial Services Sole Company Limited ซึ่งเป็นบรษิัทที่จดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรบัการร่วมทุนในธุรกิจ

ใหบ้รกิารพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจรสําหรบัการประกอบธุรกิจสนิทรพัย์ดจิทิลั (Cryptocurrency Mining) ซึ่งสามารถรองรบัเครื่อง

ขุดครปิโทเคอร์เรนซภีายใต้กําลงัไฟฟ้าสูงสุด 40 เมกะวตัต์ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว พรอ้มทัง้อนุมตัวิงเงนิการลงทุนใน

ครัง้น้ีจํานวน 500 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามคู่สญัญายงัอยู่ในระหว่างการเจรจาและตกลงเกี่ยวกบัขอ้กําหนดและเงื่อนไขของการร่วมลงทุนใน

ครัง้น้ี 

  



บริษทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
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22 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2565 
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