
 

 

บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั ยูไนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสด 
เฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของ
กิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจ การระหว่างกาลนี้ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุป
เกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
บญุเรือง  เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด               70,965            76,770 27,854 32,922
เงนิฝากประจ าครบก าหนดเกนิกวา่สามเดอืน               91,779            65,193 - -
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธิ 7               87,230            75,109 222,290 212,454
เงนิมดัจ าเพื่อการลงทุน 8 372,836 500,174 372,836 500,174
เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18 ง)                     -                    -   1,448,926 1,515,152
สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 จ)                     -                    -   30,000 30,000

ตน้ทุนพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์สทุธิ              490,391          490,391 433,404 433,404
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น               62,659            62,355 35,946 35,422

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,175,860 1,269,992 2,571,256 2,759,528

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิถอน                 6,298             6,298                     -                    -   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 6              289,839          289,839                     -                    -   

เงนิจ่ายลว่งหน้าเพื่อการลงทุน 9              716,528                  -                716,528                  -   
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย สทุธิ 10                     -                    -   219,248 164,638
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ สทุธิ 11              782,150          527,956 539,230 539,230
เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18 จ)                     -                    -   - 67,130
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ 12           1,610,120        1,616,318 154,319 159,297
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้สทุธิ 12               27,515            29,714 14,245 16,136
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สทุธิ 12              836,745          837,017 52,840 54,028
คา่ความนยิม 13              204,658          148,259 - -
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น                 7,433             7,917 927 927

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,481,286 3,463,318 1,697,337 1,001,386

รวมสินทรพัย์           5,657,146        4,733,310           4,268,593        3,760,914 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5,557 5,558 5,557 5,558
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 14 86,933 84,610 - -

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น - 170,000 - 170,000
เงนิรบัลว่งหน้าเพื่อการลงทุน 15 - 227,565 - 227,565
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 40,182 65,663 29,807 47,386
เจา้หนี้คา่หุน้ 18 ค) - - - 74,417
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่
ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 3,876 3,774 3,534 3,441

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการซื้อธุรกจิ 20 121,563 - - -
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 13,092            11,974 5,978 5,358

รวมหน้ีสินหมนุเวียน              271,203          569,144               44,876          533,725 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 14              703,777          722,050 - -
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ               24,301            25,394 11,052 12,502
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี              154,509          154,103 - -
ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญา
สทิธขิายไฟฟ้า               33,689            34,280 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                 5,131             7,237 3,809 6,311
ประมาณการหนี้สนิคา่รื้อถอน               12,745            11,917 420 420

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน              934,152          954,981               15,281            19,233 

รวมหน้ีสิน           1,205,355        1,524,125               60,157          552,958 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

ข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ  
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั จ านวน 15,156,411,510 หุน้ 
   มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 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 าระแลว้เตม็มลูคา่
(พ.ศ. 2564 : 10,130,342,925 หุน้

   ช าระแลว้เตม็มลูคา่) 16 6,565,391 5,065,171 6,565,391 5,065,171
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุน้ 16 (1,474,902) (874,902) (1,474,902) (874,902)
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 767 767 767 767
ขาดทุนสะสม (1,214,088) (1,225,772) (882,820) (983,080)

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 282,806 60,352 - -

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,159,974 3,025,616 4,208,436 3,207,956
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 291,817 183,569 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 4,451,791 3,209,185 4,208,436 3,207,956

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 5,657,146 4,733,310 4,268,593 3,760,914

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

4



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

รายไดจ้ากการผลติกระแสไฟฟ้า 78,534 78,113 7,708 8,085
ตน้ทุนขายจากการผลติกระแสไฟฟ้า (39,939) (27,709) (4,173) (4,292)

ก าไรขัน้ต้น 38,595 50,404             3,535             3,793 
รายไดอ้ืน่ 2,508 362 17,520 13,364
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 88,430 -
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (24,107) (31,911) (13,278) (19,510)
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น สทุธิ 18,740 4,154 5,973 -
ตน้ทุนทางการเงนิ (17,918) (18,295) (325) (260)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
   และการรว่มคา้ 3,917 (719) - -

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 21,735 3,995 101,855 (2,613)
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 2,109 109 - -

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบังวด 23,844 4,104 101,855 (2,613)

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไรหรอืขาดทุน
   ในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 52,009 5,244 -                  -   

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 75,853 9,348 101,855 (2,613)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 20,755 (14) 101,855 (2,613)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3,089 4,118 - -

23,844 4,104 101,855 (2,613)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 62,216 3,512 101,855 (2,613)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 13,637 5,836 - -

75,853 9,348 101,855 (2,613)

ก าไรต่อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0016 (0.0000) 0.0078 (0.0003)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

รายไดจ้ากการผลติกระแสไฟฟ้า 161,980 128,244 16,043 16,735
ตน้ทุนขายจากการผลติกระแสไฟฟ้า (79,278) (44,639) (8,407) (8,298)

ก าไรขัน้ต้น 82,702 83,605             7,636             8,437 
รายไดอ้ืน่ 3,557 544 33,347 24,921
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - 88,430 -
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (56,454) (54,814) (32,406) (31,765)
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น สทุธิ 16,306 11,840 4,368 -
ตน้ทุนทางการเงนิ (35,960) (28,184) (1,115) (534)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
   และการรว่มคา้ 11 4,112 (1,124) - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 14,263 11,867 100,260 1,059
ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ 4,149 217 - -

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 18,412 12,084 100,260 1,059

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไรหรอืขาดทุน
   ในภายหลงั :
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ 49,904 11,740 -                  -   

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 68,316 23,824 100,260 1,059

การแบง่ปันก าไร
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 11,684 5,192 100,260 1,059
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 6,728 6,892 - -

18,412 12,084 100,260 1,059

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 51,641 12,744 100,260 1,059
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 16,675 11,080 - -

68,316 23,824 100,260 1,059

ก าไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0009 0.0005 0.0079 0.0001

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พนับาท

การเปล่ียนแปลง รวม

จดัสรรแล้ว - ส่วนได้เสีย องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนต า่กว่า ส ารองตาม ของบริษทัใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ขาดทุนสะสม 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 าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 5,192 - 7,552 7,552 12,744 11,080 23,824

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

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 าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

การออกหุน้ 16 1,500,000 (600,000) - - - - - 900,000 - 900,000

การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 16 220 - - - - - - 220 - 220

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ในบรษิทัย่อย 10 - - - - 182,497 - 182,497 182,497 45,068 227,565

การซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 20 - - - - - - - - 46,505 46,505

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 11,684 - 39,957 39,957 51,641 16,675 68,316

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 6,565,391 (1,474,902) 767 (1,214,088) 159,667 123,139 282,806 4,159,974 291,817 4,451,791

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

พนับาท

ทุนท่ีออกและ ส่วนต า่กวา่ จดัสรรแล้ว - รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแล้ว มลูค่าหุ้น  ส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม เจา้ของ

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
   ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 1,059 1,059

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

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ 
   ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

การออกหุน้ 16 1,500,000 (600,000) - - 900,000
การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธิ 16 220 - - - 220
ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบังวด - - - 100,260 100,260

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 6,565,391 (1,474,902) 767 (882,820) 4,208,436

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

 กรรมการ  _________________________________       กรรมการ  _________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
8



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 14,263 11,867 100,260 1,059
รายการปรบัปรงุ :

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12 69,710 39,012 8,081 8,200
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 894 894 498 498
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (31,196) (4,838) (4,368) -
สว่นแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 11 (4,112) 1,124 - -
ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - (88,430) -
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ - 36 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

   ทีจ่ดัประเภทเป็นถอืไวเ้พือ่ขาย - 7,216 - 7,216
ดอกเบีย้รบั (3,266) (493) (28,751) (20,941)
ดอกเบีย้จ่าย          35,960          28,184             1,115               534 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน

  สนิทรพัยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง :

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (26,992) (3,218) (32,068) (92,576)
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (304) (1,147) (524) (1,619)
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 709 782 - -

  หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :

-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ (7,784) (35,405) (11,703) 1,200
-  ประมาณการหนี้สนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญา

สทิธขิายไฟฟ้า (561) (266) - -
-  หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,088 535 620 642
-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,000) - (3,000) -

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 45,409 44,283 (58,270) (95,787)
รบัดอกเบีย้ 3,266 493 6,811 100
จ่ายดอกเบีย้ (32,673) (27,856) (618) (162)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 16,002 16,920 (52,077) (95,849)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากประจ าครบก าหนดเกนิกวา่สามเดอืนเพิม่ขึน้ (23,544) (24,900) - -

เงนิสดรบัจากการเรยีกคนืเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน 8 20,000 239,520 20,000 239,520

เงนิสดรบัเงนิรบัลว่งหน้าเพือ่การลงทุน 15 - 227,565 - 227,565

เงนิสดจ่ายลว่งหน้าเพือ่การลงทุน 9 (716,528) - (716,528) -

เงนิสดรบั (จ่าย) จากการซือ้บรษิทัยอ่ย - สทุธจิากเงนิสดทีไ่ดม้า 20 49 (65,977) - -

เงนิสดจ่ายซือ้อาคารและอุปกรณ์ (6,305) (26,646) (5,900) (25,841)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 17,627 - 17,627 -
เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 130,870 -
เงนิสดจ่ายใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (560) (121,155)
เงนิสดรบัคนืจากการใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 67,130 -

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่
ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - (77,143) - -

เงนิสดจ่ายเพือ่เพิม่ทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - (193,745) -
เงนิสดจ่ายคนืเจา้หนี้คา่หุน้ - (83,700) (250) (83,700)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (708,701) 188,719 (681,356) 236,389

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (1,854) (2,660) (1,854) (2,660)
สว่นแบ่งก าไรใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - (1,443) - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอืน่ (170,000) - (170,000) -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (43,547) (26,909) - -
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั 16 900,000 - 900,000 -
เงนิสดรบัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 16 220 - 220 -

เงินสดสทุธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 684,819 (31,012) 728,366 (2,660)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (7,880) 174,627 (5,067) 137,880

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 71,212 30,337 27,364 23,895
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,076 2,324 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 65,408 207,288 22,297 161,775

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

เพือ่เป็นขอ้มลูในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 70,965 212,846 27,854 167,333
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (5,557) (5,558) (5,557) (5,558)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 65,408 207,288 22,297 161,775

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีส่ าคญัในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน มดีงัต่อไปนี้

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สนิจากการเรยีกช าระคา่หุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - - - 250

ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากการซือ้ธุรกจิ 20 121,563 - - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายลว่งหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ - 741,790 - -

การโอนเงนิลงทุนจ่ายลว่งหน้าเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัรว่ม - 450,000 - 460,000

การหกักลบเงนิรบัลว่งหน้าเพือ่การลงทุนกบัการขายเงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ยของกจิการ 15 227,565 - 227,565 -

การโอนเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนเป็นเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้ 

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8 - - 111,706 40,000

การโอนเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนเป็นเงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ 8 111,706 40,000 - -
การโอนทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสนิทรพัย์

ไมห่มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - 116,651 - 116,651

การหกักลบเจา้หนี้คา่หุน้กบัเงนิใหกู้ร้ะยะสัน้และ

ดอกเบีย้คา้งรบัแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 74,167 -

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ____________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
     

12 

 
1 เกณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามที่แตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2 นโยบายบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มกจิการไดป้ระเมนิแลว้ว่าไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

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

4 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 
คณะกรรมการบรษิทั คอื ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ ผูบ้รหิารก าหนดส่วนงานด าเนินงานจากขอ้มูล 
ทีจ่ะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบรษิทั เพือ่จดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาธุรกจิจากลกัษณะของการขายทีก่่อใหเ้กดิรายไดโ้ดยแบ่งเป็น การผลติกระแสไฟฟ้า การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ
การผลติและจ าหน่ายกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์
 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานมกีารต่อรองราคากนัเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งกนั รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกทีร่ายงาน 
ต่อผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของกลุ่มกจิการนัน้วดัมลูคา่ในลกัษณะเดยีวกนักบัมลูคา่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ขอ้มูลเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกจิการส าหรบัระยะเวลาหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
และ พ.ศ. 2564 แสดงดงัตารางต่อไปนี้ 
 
รายได้ 
 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ ข้อมูลทางการเงินรวม 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน 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 161,980 - 161,980 128,244 - 128,244 

รวม 161,980 - 161,980 128,244 - 128,244 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัไม่มรีายไดจ้ากส่วนงานการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
และการผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์
 
ก าไรก่อนรายได้ดอกเบีย้ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
 
การกระทบยอดระหว่างผลรวมก าไรก่อนรายไดด้อกเบี้ย ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายกบัก าไรสุทธ ิ 
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
ก าไรก่อนรายไดด้อกเบีย้ ตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสือ่มราคา   
   และคา่ตดัจ าหน่ายทีป่รบัปรุงตามส่วนงาน 116,667 78,570 
ดอกเบีย้รบั 3,266 493 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (69,710) (39,012) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (35,960) (28,184) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 14,263 11,867 
ภาษเีงนิได ้ 4,149 217 
ก าไรสทุธ ิ 18,412 12,084 
 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้ 
 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
การผลติกระแสไฟฟ้า 161,980 - 161,980 
 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

 

เม่ือปฏิบติัตามภาระ
ท่ีต้องปฏิบติัเสรจ็ส้ิน  

(point in time) 

ตลอดช่วงเวลาท่ี
ปฏิบติัตามภาระท่ีต้อง

ปฏิบติั (over time) รวมรายได้ 
 พนับาท พนับาท พนับาท 
    
การผลติกระแสไฟฟ้า 128,244 - 128,244 
 

5 มูลค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูคา่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกับ
ราคาตามบญัช ี
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่าตามบญัชี ข้อมูลระดบัท่ี 3 
  พนับาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565   
   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 289,839 289,839 
รวมสินทรพัย ์ 289,839 289,839 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิระดบั 3 วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที่สงัเกตไดใ้นตลาด 
โดยผูบ้รหิารใชว้ธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด  
 
กลุ่มกจิการไมม่รีายการโอนระหวา่งล าดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรมในระหวา่งงวด 
 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

กรรมการ ___________________________________  กรรมการ ___________________________________ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลีย่นแปลงของเครือ่งมอืทางการเงนิระดบั 3 ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน

ความต้องการของตลาด 
 พนับาท 
  
ยอดตน้งวด 289,839 
ซือ้เพิม่ระหว่างปี - 
ยอดสิน้งวด 289,839 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลเชงิปรมิาณทีเ่กี่ยวกบัขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึ่งใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 และ
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
  

ข้อมูล 
 

การเปล่ียนแปลง 
การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
     

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการตลาด     
อตัราคดิลดทีป่รบัความเสีย่ง รอ้ยละ 12.55 รอ้ยละ 1.00 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
ผูบ้รหิารและคณะท างานประเมนิมลูคา่ยุตธิรรมจะหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีส่ าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อ้างองิจากต้นทุน 
ทางการเงนิถวัเฉลีย่ของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประเภทเดยีวกนั  



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
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ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิต่อไปนี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยมมีลูคา่ตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- เงนิฝากประจ าครบก าหนดเกนิกวา่สามเดอืน - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ
- เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้ก าหนดในการเบกิถอน - เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน 
- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิ - เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิมดัจ าเพือ่การลงทุน - เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การลงทุน 
- เงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การลงทุน - เงนิใหกู้ร้ะยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  
หน้ีสินทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
- หนี้สนิหมนุเวยีน - หนี้สนิหมนุเวยีน 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธ ิ - หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธ ิ  
- ประมาณการหนี้สนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาสทิธขิายไฟฟ้า  

 
6 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิัท แคนนา แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จ ากดั 
จ านวน 1,292,960 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.72 ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด เป็นมลูคา่การลงทุน 289.84 ลา้นบาท  
 
บรษิทั โกลเดน้ ไทรแองเกิล้ กรุ๊ป จ ากดั ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการผลติและจ าหน่ายกญัชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย ์



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน สทุธิ 

 
ลกูหนี้การคา้ซึง่รวมแสดงอยูใ่นลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สทุธ ิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้การคา้     

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 48,151 16,978 2,601 1,614 
คา้งช าระไมเ่กนิ 12 เดอืน - - - - 
เกนิกวา่ 12 เดอืน  21,999 21,999 21,999 21,999 

รวม 70,150 38,977 24,600 23,613 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (21,999) (21,999) (21,999) (21,999) 
ลกูหนี้การคา้ สทุธ ิ 48,151 16,978 2,601 1,614 
 

8 เงินมดัจ าเพือ่การลงทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวและรายละเอยีดของเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 500,174 
การโอนเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 20) (111,706) 
รบัคนืเงนิมดัจ า (20,000) 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 4,368 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด 372,836 
 
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด (พาราโบลิก) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ  
ได้ซื้อหุ้นของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. ในสดัส่วนร้อยละ 80 จากบรษิัท เอเชยี ลงทุนพฒันาและ
ก่อสรา้ง จ ากดั โดยช าระคา่เงนิลงทุนบางสว่นดว้ยการหกัจากเงนิมดัจ าเพือ่การลงทุนของบรษิทัจ านวน 3.4 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 
111.71 ลา้นบาท) และสว่นทีเ่หลอืจะช าระตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาซือ้ขายตามทีต่กลงกบัผูข้าย (หมายเหตุ 20) 
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พาราโบลกิตกลงจ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 111.71 ลา้นบาท คนืใหก้บับรษิทัพรอ้มดอกเบี้ย โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิเป็นระยะเวลา  
1 ปี ใหแ้ก่บรษิทั 
 
เมื่อวนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัตดัสนิใจไม่ลงทุนในโครงการกงัหนัลมเตมิอากาศพลงังานแสงอาทติย ์และขอคนืเงนิมดัจ า
จ านวน 20 ล้านบาท พรอ้มทัง้ดอกเบี้ยตามที่ตกลง โดยบรษิทัได้รบัคนืเงนิมดัจ าพรอ้มดอกเบี้ยเต็มจ านวนในวนัที่ 10 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2565 
 
เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัและผูร้บัเงนิมดัจ ารายหนึ่งไดต้กลงขยายขอบเขตการศกึษาโครงการ โดยใหค้รอบคลุมไปถงึ
โครงการอื่น ๆ ของผู้รบัเงนิมดัจ าและขยายระยะเวลาการรบัคนืเงนิมดัจ าจ านวน 267.39 ล้านบาท ออกไปเป็นวนัที่ 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 
 

9 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 
 
รายการเคลื่อนไหวและรายละเอยีดของเงนิจ่ายล่วงหน้าเพือ่การลงทุนส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ยอดตน้งวด - 
การลงทุนเพิม่ 716,528 
ยอดสิน้งวด 716,528 
 
เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิให้บรษิัทเขา้ลงทุนในธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลั โดยการ
ตรวจสอบการท าธุรกรรมที่ใช้ครปิโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่จดัตัง้ขึ้นในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ในวงเงนิไมเ่กนิ 25 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 
ต่อมาเมือ่วนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตักิ าหนดวงเงนิใหบ้รษิทัลงทุนในธุรกจิดงักล่าวเพิม่เตมิ
อกีจ านวนเงนิ 820 ลา้นบาท พรอ้มทัง้อนุมตัโิครงสรา้งการลงทุน โดยจะลงทุนในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในประเทศสงิคโปร ์(Singapore 
Holding for Plant Company) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 และลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นใหม่ ในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (Plant Company) ซึ่งเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิครปิโทเคอรเ์รนซ ีไดแ้ก่ 
เครือ่งขดุครปิโทเคอรเ์รนซ ีรวมทัง้ลงทุนทางออ้มรอ้ยละ 50 ในบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมใ่นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเพือ่รบั
ใบอนุญาตส าหรบัการท าธุรกจิเหมอืงครปิโทเคอรเ์รนซ ี
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัอยู่ระหว่างการจดัตัง้บรษิทัต่างๆ ตามโครงสรา้งการลงทุนทีก่ าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ โดยบรษิทั
จ่ายเงนิล่วงหน้าเพือ่ลงทุนซือ้เครือ่งขดุไปแลว้เป็นจ านวน 716.53 ลา้นบาท  
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย สทุธิ 

 
รายการเคลือ่นไหวของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 164,638 
การลงทุนเพิม่ 193,745 
จ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (139,135) 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด  219,248 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางตรง 
 
บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี้ จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของ บรษิัท อนัดามนั เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลติี้ จ ากดั 
(APU) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย จ านวน 1,937,449 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 193.75 ล้านบาท สดัส่วนการลงทุนใน 
บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จ ากดั ไมม่กีารเปลีย่นแปลง 
 
เมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัจ าหน่ายหุ้นสามญัรอ้ยละ 49 ของ APU ให้แก่นักลงทุนรายหนึ่งในราคา 227.57 ล้านบาท 
โดยรบัช าระค่าเงนิลงทุนด้วยการหกัจากเงนิรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 15) โดยบรษิัทรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุน
จ านวน 88.43 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
 
ในงบการเงินรวมรายการจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นการจ าหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม  
มูลค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีร้อยละ 49 ของ APU ในงบการเงนิรวม ณ วนัที่จ าหน่ายมีมูลค่า 45.07 ล้านบาท กลุ่มกิจการรบัรู้ 
ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบรษิัทใหญ่เพิ่มขึ้นจ านวน 45.07 ล้านบาท และ 182.50 ล้านบาท 
ตามล าดบั  
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ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของส่วนไดเ้สยีของบรษิทัใหญ่ใน APU สรุปไดด้งันี้ 
 
 พนับาท 
  
สิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 227,565 
มลูคา่ตามบญัชทีีโ่อนใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (45,068) 
สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่เพิม่ขึน้ 182,497 
 
บริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 
 
Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 
เมือ่วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ ซื้อหุน้รอ้ยละ 80 ของ 
Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. (AEU) จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จ ากัด  เป็นมูลค่า  
7.1 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 233.27 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 20) 
 

11 เงินลงทุนในบริษทัรว่มและการร่วมค้า สทุธิ 
 
11.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
บริษทัร่วมค้าท่ีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม 
 
จากการที ่บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยไดล้งทุนในหุน้สามญัรอ้ยละ 80 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้
ทัง้หมดใน Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. (AEU) ซึ่งเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัสงิคโปร์ 
(หมายเหตุ 10) โดย AEU ถอืหุน้รอ้ยละ 44 ของ Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึ่งประกอบธุรกจิเป็น
ผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมโครงการ Phuong Mai 3 Wind Power Plant ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN)  
ตามสญัญาการซื้อขายไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 20 ปี คดิเป็นมูลค่าลงทุน 233.73 ลา้นบาท เป็นผลให ้CWP  
มสีถานะเป็นบรษิทัรว่มคา้ของกลุ่มกจิการ นบัจากวนัทีซ่ือ้ 
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11.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุน 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
เงินลงทุน 

ตามวิธีราคาทุน 
 พนับาท พนับาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 527,956 539,230 
การเพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ (หมายเหตุ 20) 233,725 - 
สว่นแบ่งก าไรจากการเงนิทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 4,112 - 
ผลต่างอตัราแลกเปลีย่น 16,357 - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 782,150 539,230 

 
12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน สทุธิ 

 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์สิทธิการใช้ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส าหรบังวด หกเดือนสิ้นสุดวันที ่ 
30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
สิทธิการใช้ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 พนับาท  พนับาท พนับาท พนับาท  พนับาท พนับาท 
       
ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ 1,616,318 29,714 837,017 159,297 16,136 54,028 
ซือ้เพิม่ 437 - - 24 - - 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย (44,268) (2,199) (23,243) (5,002) (1,891) (1,188) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 37,633 - 22,971 - - - 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด สุทธ ิ 1,610,120 27,515 836,745 154,319 14,245 52,840 
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13 ค่าความนิยม 

 
การเปลีย่นแปลงของคา่ความนิยมส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  148,259 
การเพิม่ขึน้จากการซือ้ธุรกจิ (หมายเหตุ 20) 47,249 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 9,150 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด  204,658 
 
คา่ความนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก าหนดอยูใ่นสว่นงานผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
 

14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด สทุธ ิ 806,660 
จ่ายคนืระหว่างปี (43,547) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกู ้ 2,056 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 25,541 
ราคาตามบญัชสีิน้งวด สทุธ ิ 790,710 
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ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พนับาท 
  
ถงึก าหนดช าระ ภายในหนึ่งปี 86,933 
ถงึก าหนดช าระ เกนิกวา่หนึ่งปี 703,777 
รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 790,710 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิบางส่วนค ้าประกนัโดยการจ านองโรงไฟฟ้า และการโอนสทิธเิรยีกรอ้งตามสญัญาของโครงการ
ทัง้หมดของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง รวมถงึมกีารน าหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งนัน้ไปจ าน าเพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อ  
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยู่ในขอ้มูลระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรม ค านวณจากกระแสเงนิสด 
ในอนาคตซึง่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มกจิการ ระหวา่งอตัรา
รอ้ยละ 6.12 ถงึรอ้ยละ 8.54 ต่อปี โดยมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัชเีนื่องจากผลกระทบของการคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 

15 เงินรบัล่วงหน้าเพื่อการลงทุน 

 
เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิทัท าบนัทกึขอ้ตกลงกบันักลงทุนรายหนึ่ง โดยนักลงทุนจ่ายเงนิมดัจ าจ านวน 227.57 ลา้นบาท 
เพื่อใหไ้ดส้ทิธใินการเขา้ศกึษาขอ้มูลของบรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด์ ยูทลิติี้ (APU) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั และมกี าหนด
ระยะวลา 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อตดัสนิใจเข้าท าสญัญาซื้อขายหุ้นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของ APU ที่ถือ 
โดยบรษิัท หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตามบรษิัทมภีาระผูกพนัในการคนืเงนิมดัจ าเต็มจ านวนพรอ้มดอกเบี้ยอตัรา 
รอ้ยละ 4 ต่อปี หากนกัลงทุนตดัสนิใจไมล่งทุน  
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 บริษัทท าสัญญาขายหุ้นสามัญของ APU จ านวน 2,498,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของ 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ของ APU โดยรบัช าระคา่หุน้สามญัดว้ยการหกัจากเงนิรบัล่วงหน้าเพือ่การลงทุนดงักล่าว (หมายเหต ุ10) 
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16 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ข้อมูลการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนจดทะเบียน 
ทุนท่ีออกและ 

ช าระแล้ว 
ทุนท่ีออกและ

ช าระแล้ว 
ส่วนต า่กว่า 
มูลค่าหุ้น รวม 

 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 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 
สทิธทิีจ่ะเลอืกซือ้หุน้ - 440,440 220 - 220 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 15,156,411,510 13,130,783,361 6,565,391 (1,474,902) 5,090,489 
 
หุ้นสามญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึ่งมรีาคามูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2564 : 0.50 บาท) มจี านวน 15,156,411,510 หุ้น โดยม ี
หุน้ทีอ่อกและช าระเตม็มลูคา่แลว้จ านวน 13,130,783,361 หุน้ (พ.ศ. 2564 : 10,130,342,925 หุน้) 
 
เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 
5,065,171,462.50 บาท เป็นจ านวน 7,578,205,755 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 5,026,068,585 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้นและเพื่อรองรบัการใช้สทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิUPA-W2 
ต่อมาผูถ้อืหุน้เดมิไดใ้ชส้ทิธซิื้อหุน้และช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจ านวน 2,999,999,996 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.30 บาท ท าให้
บรษิทัมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 6,565,171,460.50 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนทีช่ าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2565 
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ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้เพิม่ทุนจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อ
หุน้สามญั (UPA-W2) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 

จ านวนสิทธิ
ท่ีใช้ 

จ านวน 
หุ้นสามญั 

ท่ีออกเน่ืองจาก
การใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ 

ทุนท่ีได้รบั
ช าระ 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 
 
ใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั (UPA-W2) หมดอายุวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยบรษิทัมใีบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ถูกใชส้ทิธิ
จ านวน 2,021,283,402 หน่วย ซึง่ก าหนดการใชส้ทิธทิี ่1 ใบส าคญัแสดงสทิธติ่อ 1 หุน้สามญั 
 

17 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักตามจ านวนหุน้
ทีอ่อกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 11,684 5,192 100,260 1,059 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 12,683,051 10,130,343 12,683,051 10,130,343 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0009 0.0005 0.0079 0.0001 
 
กลุ่มกจิการไม่มหีุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดที่ออกอยู่ในระหว่างงวด เนื่องจากราคาใช้สทิธขิอง UPA-W2 มรีาคาสูงกว่าราคาตลาด 
ถวัเฉลีย่ในระหว่างงวดของหุน้สามญั 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
หุ้นของบรษิัทถือโดย UOB Kay Hian Private Limited ในสดัส่วนรอ้ยละ 9.75 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : Capital Asia Investment Pte. 
Ltd. รอ้ยละ 11.85) หุน้ทีเ่หลอืถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รายชือ่และลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างกจิการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้: 
 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

บรษิทั โดมแลนด ์เอสเตท จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั อนัดามนั เพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย  
บรษิทั แคนนา แคร ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เมยีนมาร ์ยพูเีอ จ ากดั บรษิทัยอ่ย (ถอืโดยบรษิทั อนัดามนัเพาเวอร ์แอนด ์ยทูลิติี ้จ ากดั) 
บรษิทั บเีอส โซลาร ์เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั บรษิทัยอ่ย (ถอืโดยบรษิทั พาราโบลกิ โซลาร ์พาวเวอร ์จ ากดั) 
บรษิทั เอไอดซี ีวอเตอร ์โฮลดิง้ (สงิคโปร)์ พทีอี ี บรษิทัรว่มคา้ทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรง 
บรษิทั พาราโบลกิ ซสิเตม็ส ์อนิเตอรเ์ทค จ ากดั มกีรรมการรว่มกนักบับรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จ ากดั ผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัยอ่ย 
นายธรียุทธ เหรยีญชยัยุทธ กรรมการและผูถ้อืหุน้ทางตรงของบรษิทัยอ่ย 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
การซือ้สนิคา้และบรกิาร ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบีย้รบั ตามอตัราทีต่กลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ้ืน่และคา่ใชจ้่ายอืน่ ราคาตามสญัญา 
คา่ตอบแทนกรรมการ ตามจ านวนทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของกลุ่มกจิการ 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดอ้ืน่     
   บรษิทัยอ่ย - - 4,320 3,945 
     
ดอกเบีย้รบั     
   บรษิทัยอ่ย - - 26,940 20,841 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ตน้ทุนขาย     
   บรษิทัยอ่ย - - 225 1,050 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,792 625 1,042 - 
 1,792 625 1,267 1,050 
     
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 727 2,150 - - 
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ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหนี้คา่หุน้     
   บรษิทัยอ่ย - - 1,737 1,737 
     
ลกูหนี้อื่น สทุธ ิ     
   บรษิทัยอ่ย - - 206,231 196,938 
      หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - - (16,122) (16,122) 
  - 190,109 180,816 
     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 242 3,172 242 242 
 242 3,172 190,351 181,058 
คา่ใชจ้่ายล่วงหน้า     
   บรษิทัยอ่ย - - - 1,623 
     
เจา้หนี้คา่หุน้     
   บรษิทัยอ่ย - - - 74,417 
     
เจา้หนี้อื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 13,957 13,981 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,051 1,397 - - 
 3,051 1,397 13,957 13,981 
     
เงนิรบัล่วงหน้า     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 252 - - 
     
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 358 358 208 - 
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ง) เงินให้กู้ระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
บรษิทัยอ่ย  1,448,926 1,515,152 
 

เงนิใหกู้ร้ะยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูป้ลอดภาระค ้าประกนั คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3.25 ต่อปี มกี าหนดช าระคนืในระหวา่งปี 
พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 
 

จ) เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท 
   
บรษิทัยอ่ย   
   สว่นของเงนิใหกู้ร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 30,000 30,000 
   เงนิใหกู้ร้ะยะยาว - 67,130 
 30,000 97,130 
 

เงนิให้กู้ระยะยาวแก่บรษิัทย่อยเป็นเงนิกู้ปลอดภาระค ้าประกนั คดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 4.27 ต่อปี มกี าหนดช าระคนืในปี 
พ.ศ. 2565 โดยระหวา่งไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2565 บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งช าระคนืเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 67.13 ลา้นบาท 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 8,113 10,501 6,642 8,653 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 704 704 339 339 
คา่ตอบแทนกรรมการ 1,116 745 465 745 
 9,933 11,950 7,446 9,737 
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19 สญัญาท่ีส าคญั 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการมสีญัญาทีส่ าคญัทีแ่ตกต่างจากทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 
สญัญาบริหารจดัการโครงการและอปุกรณ์ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 บริษัทเข้าท าสญัญาบริหารจัดการโครงการและอุปกรณ์ส าหรบัธุรกิจสินทรพัย์ดิจิทัล สญัญาดังกล่าว 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รกิารการด าเนินงาน การบ ารุงรกัษา และบรกิารอื่นๆ ส าหรบัหอ้งควบคุมคอมพวิเตอรส์่วนกลางซึ่งจะจดัตัง้อยู่
ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 3 ปี มูลค่าตามสญัญารวมเป็นเงนิ 1.60 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
อยา่งไรกต็ามสญัญาดงักล่าวสามารถยกเลกิได ้ 
 
สญัญาท่ีปรึกษาด้านการบ ารงุรกัษาและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 บรษิทัเขา้ท าสญัญาทีป่รกึษาดา้นการบ ารุงรกัษาและการบรหิารจดัการความเสีย่งส าหรบัธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั 
โดยสญัญามวีตัถุประสงคเ์พื่อวางระบบการด าเนินงาน การวางแผนการท างานของเครื่องคอมพวิเตอร ์การจดัท ารายงานสรุปความเสีย่ง 
และแผนการปรบัปรุงและตดิตามผล โดยสญัญาดงักล่าวมอีายุ 1 ปี มลูค่าตามสญัญารวมเป็นเงนิ 1.80 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามสญัญา
ดงักล่าวสามารถยกเลกิได ้
 
สญัญาทัง้สองฉบบัจะถูกโอนใหแ้ก่บรษิทัทีด่ าเนินการธุรกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัของกลุ่มกจิการ เมือ่มกีารจดัตัง้เสรจ็สิน้ 
 

20 การซ้ือธรุกิจ 
 
Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิัท พาราโบลิก โซลาร์ เพาเวอร์ จ ากดั (พาราโบลิก) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยเข้าลงทุนในหุ้นสามญั
จ านวน 5,672,800 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. 
Ltd. จากบรษิทั เอเชยี ลงทุนพฒันาและก่อสรา้ง จ ากดั คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจ านวน 7.1 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (หรอื 233.27 ลา้นบาท) 
พาราโบลกิช าระค่าหุ้นบางส่วนโดยหกักลบกบัเงนิมัดจ าเพื่อการลงทุนที่บรษิัทวางไวก้บั AIDC เป็นจ านวน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 
(หรอื 111.71 ลา้นบาท) (หมายเหตุ 8) 
 
Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. เป็นบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นในสาธารณรัฐสิงคโปร์และถือหุ้นร้อยละ 44 ของ 
Central Wind Power Joint Stock Company (CWP) ซึ่งประกอบธุรกจิหลกัคอื เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานลมโครงการ 
Phuong Mai 3 Wind Power Plant ใหก้บัการไฟฟ้าเวยีดนาม (EVN) ตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 21 เมกะวตัตเ์ป็นระยะเวลา 20 ปี 



บริษทั ยไูนเตด็ เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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อย่างไรกต็าม กลุ่มกจิการและผูข้ายไดต้กลงก าหนดมูลค่าการลงทุนโดยอา้งองิกบัผลประกอบการในอนาคตของโครงการ Phuong Mai 
3 Wind Power Plant ประจ าปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยจะแบ่งช าระมลูคา่การลงทุนออกเป็น 2 งวด งวดแรก จ านวน 3.4 ลา้นดอลลาร์
สหรฐัฯ ในวนัซื้อขายเสรจ็สมบูรณ์ และช าระงวดที ่2 จ านวน 3.7 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ โดยหากผลประกอบการจรงิต ่ากว่าทีค่าดหวงั 
ผูข้ายจะตอ้งลดราคาขายลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าการช าระในงวดแรกเท่านัน้ หรอืด าเนินการรบัโอนหุน้ของ Asia Energy and Utilities Holding 
(Singapore) Pte. Ltd. คนื และจ่ายคนืเงนิลงทุนงวดแรกพรอ้มทัง้ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ของเงนิลงทุนทีไ่ดร้บัไปแลว้ 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อ Asia Energy and Utilities Holding (Singapore) Pte. Ltd. และประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของ
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้ณ วนัที ่25 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 พนับาท 
  
สิง่ตอบแทนทีจ่่าย  
   เงนิสด 111,706 
   ประมาณการหนี้สนิทีเ่กดิจากซือ้ธุรกจิ (สิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่าย) 121,563 
รวมสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธุรกจิ 233,269 
 
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบัการซื้อจ านวน 5.43 ล้านบาท แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 
 
ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้าและหนี้สนิทีจ่ะรบัรู ้มดีงันี้ 
 
 พนับาท 
  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 233,725 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (1,249) 
ประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 232,525 
หกั  สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (46,505) 
รวมประมาณการมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีส่ามารถระบุไดท้ีไ่ดม้า 186,020 
คา่ความนิยม 47,249 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้ธรุกจิ 233,269 
 
* ประมาณมูลค่ายุตธิรรมทีแ่สดงดงัตารางขา้งตน้เป็นขอ้มูลทางการเงนิ ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีผู่บ้รหิารพจิารณาแลว้

วา่เป็นขอ้มลูทีใ่กลเ้คยีงกบัมลูคา่สนิทรพัยส์ทุธ ิณ วนัซือ้กจิการมากทีส่ดุ 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุได ้  
ณ วนัทีซ่ื้อ และสิง่ตอบแทนทัง้หมดทีโ่อนให ้ดงันัน้ รายการดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยกลุ่มกจิการคาดว่าจะท าการประเมนิ
เสรจ็สิน้ภายใน 12 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจควบคุม 
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21 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการลงทุนในธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั  
 
เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการลงทุนในธุรกจิสนิทรพัย์
ดิจิทลั โดยการตรวจสอบการท าธุรกรรมที่ใช้ครปิโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) (หมายเหตุ 9) จากเดิมบรษิัทจะลงทุน
ทางออ้มผ่านบรษิทัทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปร ์(Singapore Holding for Plant Company) เปลีย่นเป็นบรษิทัลงทุนโดยตรงไปยงั
บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมใ่นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (Plant Company) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 แทน 
 

22 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่  10 สงิหาคม 
พ.ศ. 2565 
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