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ที่  UPA  010-2564 

     วันที่  13 พฤษภาคม 2564 

 

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการดำเนินงานของ

บริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รายได้จากการขายอาคารชุด / ต้นทุนจากการขายอาคารชุด 

ไตรมาสที่ 1 ยังไม่มีรายได้ และต้นทุนจากการขายอาคารชุด ของบริษัทย่อย (บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท 

จำกัด) จากโครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เช่นเดียวกับปีก่อนในไตรมาสเดียวกัน 
 

รายได้จากการขายไฟฟ้า / ต้นทุนการขายไฟฟ้า 

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีรายได้ และต้นทุนจากการขายไฟฟ้า บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด 

(มหาชน) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการกับ สหกรณ์การเกษตรกระแสสินธ์ุ จำกัด 5.00 MW 

มีรายได้จำนวน 8.65 ล้านบาท ต้นทุนขายจำนวน 4.00 ล้านบาท โดยมีกำไรข้ันต้น 4.64 ล้านบาท 

และบริษัทย่อยของบริษัทย่อย (บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท 

อันดามัน เพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการ กับ สหกรณ์

การเกษตรกะทูน จำกัด 1.20 MW มีรายได้จำนวน 2.12 ล้านบาท ต้นทุนขาย 0.96 ล้านบาท กำไรข้ันต้น 1.16 

ล้านบาท สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุร ีจำกัด 1.75 MW มีรายได้จำนวน 3.12 ล้านบาท ต้นทุนขาย 1.46 ล้านบาท 

มีกำไรข้ันต้น 1.66 ล้านบาท และรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม AIDCSP1 

(Song Luy) 46.78 MW จำนวน 36.25 ล้านบาท ต้นทุนขาย 11.00 ลา้นบาท โดยมีกำไรข้ันต้น 25.25 ล้านบาท  

 
รายได้อ่ืน / การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายได้อื่นๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 มีจำนวน 0.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตร

มาสเดียวกันในปีก่อน รายได้อื่นของบริษัทมีจำนวน 0.34 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

เล็กน้อย  
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รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาสที่  1 ปี 2564 มีจำนวน 50.13 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน 35.26 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 237.13% 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายบริหารไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 22.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร จำนวน 9.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 2.67 

ล้านบาท ค่าที่ปรึกษา 2.74 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อน 2.93 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.68% 

จากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม AIDCSP1 2.09 ลา้นบาท 
 

กำไรสุทธิ 

 กำไรข้ันต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรข้ันต้นจำนวน 32.20 ล้านบาท อัตรากำไรข้ันต้น 

64.24% ของยอดขาย เกิดจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัท  และบริษัทย่อยในประเทศ  รวม 3 โครงการ   

และในต่างประเทศ 1 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนกำไรข้ันต้นเพิ่มข้ึน จำนวน 24.92 

ล้านบาท หรือมีกำไรข้ันต้นเพิ่มข้ึน 300.97%  

หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ จำนวน 

7.98 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนกำไรสุทธิเพิ่มข้ึน 4.94 ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิ

เพิ่มข้ึน 162.50%  
 

ประเด็นอ่ืนๆ 

 เมือ่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีมตอินุมัตกิารจัดต้ังบริษัท แคนนา แคร์ 

จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกจิตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กัญชง และกัญชาเพือ่ประโยชน์ทางการแพทย์ 

บริษัท แคนนา แคร์ จำกัดได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 

บริษัทมสี่วนได้เสียร้อย 100 ในบริษัท แคนนา แคร์ จำกัด 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ซื้อ

หุ้นสามญัเพิ่มทุนร้อยละ 2.27 ของ บริษัท โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด มูลค่า 50 ลา้นบาท  

 

เงินมัดจำเพ่ือการลงทุน 447 ล้านบาท 
1. เงินมัดจำที่จ่ายให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”) จำนวน 

420 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการน้ำประปาและโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ
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ในสปป.ลาว โดยบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืน ภายในเดือนเมษายน 2562  หากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการเหล่านั้นไม่เป็นทีน่่าพอใจ ทั้งนี้บริษัทผู้รับเงินมดัจำได้วางหนังสือค้ำประกนัที่ออกโดยธนาคารจำนวน 420 

ล้านบาท ไว้เพื่อเป็นหลักประกันแก่บริษัท 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินในสปป.ลาว และชำระค่าเงิน

ลงทุน โดยหักจากเงินมัดจำเพื่อการลงทุนดังกล่าว จำนวน 79.23 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทคู่สัญญาได้ตกลงขยายระยะเวลาการศึกษาโครงการอื่นและ

การรับคืนเงินมัดจำที่เหลือออกไป เป็นวันที่ 29 กันยายน 2564 

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตกลงลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศเวียดนาม และชำระค่าเงินลงทุนส่วนหนึ่ง จำนวน 73.38 ล้านบาท โดยการหักจากเงินมัดจำดังกล่าว 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินมัดจำน้ีมียอดคงเหลือ จำนวน 267.39 ล้านบาท 
 

2. เงินมัดจำที่จ่ายให้แก่บรษัิทแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ

การลงทุนในโครงการกังหันลมเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน

พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามที่ตกลงภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หากบริษัทตัดสินใจไม่ลงทุน 
 

3. เงินมัดจำที่จ่ายให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในสปป.ลาว จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้รับสิทธิใน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในสปป.ลาว โดยบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินมัดจำคืนเต็ม

จำนวนตามที่ตกลงภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หากผลการศึกษาโครงการเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้บริษัทผู้รับเงิน

มัดจำได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 300 ล้านบาท ไว้เพื่อเป็นหลักประกันแก่บริษัท 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บริษัทตัดสินใจไม่ลงทุนและขอเงินมัดจำคืน โดยบริษัทได้รับเงินมัดจำคืนใน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวน 47.56 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับเงินมัดจำคืนอีก

จำนวน 239.52 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินมัดจำน้ีมียอดคงเหลือ จำนวน 12.92 ล้านบาท 
 

4. เงินมัดจำที่จ่ายให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทย จำนวน 40 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทได้สิทธิในการ

ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และได้รับสิทธิ

ในการซื้อหุ้นบริษัทแห่งนั้น โดยบริษัทมีสิทธิดำเนินการตรวจสอบข้อมูลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจ่ายเงินมัดจำเพิ่มเติมสำหรับค่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 

106.82 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เงินมัดจำรวมเป็นยอดคงเหลือ 146.82 ล้านบาท 
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ความคืบหน้าการลงทุน/เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า 1,192 ล้านบาท 

 เมื่ อ วันที่  13 มกราคม 2564 บริษัทซื้ อหุ้นร้อยละ 33.84 ของ One Central Tower Company 

Limited (“One Central Tower”) จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคา 450 ล้านบาท  

เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“พาราโบลิก”) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของกลุ่มกิจการ ซื้อหุ้นร้อยละ 83.33 ของบริษัท เอไอดีซี โซลาร์ เพาเวอร์ นัมเบอร์วัน พีทีอี แอลทีดี 

(“AIDCSP1”) จากบริษัท เอเชีย ลงทุนพัฒนาและก่อสร้าง จำกัด (“AIDC”) ในราคา 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(หรือ 741.79 ล้านบาท) 

รายงานรายละเอียดรายชื่อชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ผู้ขายหุ้น บริษัท บี

เอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่  99 % ให้บริษัทย่อย UPA) อ้างถึงหนังสือของบริษัท ท่ี 002-2564 ลงวันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดรายชื่อมีดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น  

(หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

1 นายบุญธรรม สู้สงคราม 999,998 99.9998 

2 นางสาวยุพาพร จันใด 1 0.0001 

3 นางสาวณหทัย สู้สงคราม 1 0.0001 

 รวมท้ังหมด 1,000,000 100 

 

(อ้างอิงจากสำเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ฉบับล่าสุดที่บริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ยื่นต่อ

กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
( นายกวิน เฉลิมโรจน์ ) 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 


