
บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ ีจํากดั (มหาชน) ซงึประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน

เฉพาะกจิการ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม

และงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบั

งวดสามเดอืนสนิสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซงึผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ

ในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที 34 

เรอืงการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล

ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมีขอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชอืมนัว่าจะพบเรอืงทมีนีัยสําคญัทงัหมดซึงอาจจะพบ

ไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทสีอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขนึ

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี34 เรอืงการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

 

อมรรตัน์  เพิมพูนวฒันาสุข 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4599 

กรุงเทพมหานคร 

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 25,163,178,555 20,288,891,201 12,418,252,755 10,655,182,886

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 9 266,537,430 261,315,153 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 10 2,175,191,127 2,273,000,000 800,000,000 -

ลูกหนีการคา้ 11,20 7,366,599,140 9,084,326,455 2,528,736,049 3,338,336,345

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิที

ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี 1,254,022,830 1,173,972,300 793,213,385 741,395,052

ลูกหนีอนื 20 734,396,409 769,836,005 287,329,615 271,335,191

เงนิปันผลคา้งรบั 20 188,700,011 59,266,673 736,525,796 251,784,237

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20 - - - 1,778,079,994

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนัทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 20 91,744,400 - 139,504,400 47,760,000

เชอืเพลงิ อะไหล่และวสัดเุครอืงจกัร - สทุธิ 6,196,890,498 6,253,429,526 573,911,827 571,478,695

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 45,203,357 53,803,090 269,281 -

สนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 12 - 3,012,510,761 - 465,500,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 227,047,236 223,892,253 122,563,140 139,313,391

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 43,709,510,993 43,454,243,417 18,400,306,248 18,260,165,791

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ 5,933,894,856 6,071,940,010 3,241,980,634 3,313,500,088

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 9 200,000,000 200,000,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 8,786,688,460 8,250,764,371 1,586,466,269 923,750,000

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 12 2,964,562,338 2,914,514,682 2,814,729,090 2,814,729,090

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 145,959,674,898 146,425,171,748

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 13 2,832,770,409 2,723,464,935 2,770,270,409 2,660,964,935

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบยีคา้งรบั

จากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - สทุธิ 20 4,266,885,142 3,487,256,243 4,125,854,590 3,346,225,691

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 99,949,380,176 99,977,536,257 17,839,622,965 17,852,645,608

สนิทรพัยท์ไีมไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สทุธิ 103,771,325 103,771,325 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 14 43,447,065,655 43,983,566,614 249,781,825 203,440,319

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 15 2,832,356,118 2,795,631,006 588,331,089 569,764,214

คา่ความนิยม 36,104,376,617 36,104,755,353 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 3,270,639,160 3,356,568,673 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 49,533,789 70,848,044 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื - สทุธิ 20 3,473,161,189 3,161,457,450 253,672,311 281,692,653

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 214,215,085,234 213,202,074,963 179,430,384,080 178,391,884,346

รวมสินทรพัย์ 257,924,596,227 256,656,318,380 197,830,690,328 196,652,050,137

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีการคา้ 20 4,083,645,700 3,951,572,600 1,339,551,875 1,441,167,241

เจา้หนีอนื 20 2,387,440,021 2,794,293,248 1,169,508,527 1,186,535,204

เจา้หนีงานก่อสรา้ง 1,352,151,291 1,600,198,310 374,424,276 445,336,163

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี - สทุธิ 142,519,358 134,068,739 56,074,782 56,968,543

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สทุธิ 16 6,017,313,827 2,940,149,611 1,264,646,154 1,106,382,393

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 20 - - 182,829,500 -

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - สทุธิ 17 9,053,811,292 9,053,168,577 3,499,395,165 3,499,092,747

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 463,711,657 98,426,975 - 394,203

หนีสนิทถีอืไวเ้พอืขาย 12 - 159,184,422 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,500,652,914 1,332,070,910 145,205,859 139,405,972

รวมหนีสินหมุนเวียน 25,001,246,060 22,063,133,392 8,031,636,138 7,875,282,466

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธิ 2,752,932,430 2,719,537,650 537,665,973 517,396,458

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 1,088,339,987 1,955,427,871 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 16 40,776,979,354 43,812,541,992 16,457,408,576 18,217,043,277

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20 - - 1,122,170,500 -

หุน้กู ้- สทุธิ 17 48,473,769,495 48,508,743,724 41,450,957,725 41,449,108,553

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 774,645,494 755,009,621 522,331,471 512,314,651

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 9,892,135,986 9,917,773,777 99,942,008 70,181,002

เงนิคาํประกนังานก่อสรา้ง 253,588,180 256,441,942 253,588,180 253,947,768

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 18,20 14,815,367,962 14,800,339,408 374,086,027 378,187,946

118,827,758,888 122,725,815,985 60,818,150,460 61,398,179,655

143,829,004,948 144,788,949,377 68,849,786,598 69,273,462,121

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

หนีสินหมุนเวียน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

4



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจํานวน 2,819,729,371 หุน้

 มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 28,197,293,710 28,197,293,710 28,197,293,710 28,197,293,710

ทุนทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญัจํานวน 2,819,729,367 หุน้ 

 มลูคา่ทไีดร้บัชําระแล้วหุน้ละ 10 บาท 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837

สว่นตําจากการเปลยีนแปลงสดัสว่น

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (14,991,990,030) (14,991,990,030) - -

สว่นเกนิ (ตํากวา่) ทุนอนื (1,118,213,914) (1,118,213,914) 78,467,400 78,467,400

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 1,843,125,793 1,843,125,793 1,843,125,793 1,843,125,793

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22,221,157,540 20,247,678,550 29,225,799,326 27,711,591,475

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (1,283,435,991) (1,452,405,872) (539,683,296) (627,791,159)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 105,043,837,905 102,901,389,034 128,980,903,730 127,378,588,016

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 9,051,753,374 8,965,979,969 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 114,095,591,279 111,867,369,003 128,980,903,730 127,378,588,016

257,924,596,227 256,656,318,380 197,830,690,328 196,652,050,137

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

5



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 16,478,772,411 18,090,445,322 5,191,214,786 4,587,263,335

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 145,592,998 217,581,830 132,251,462 140,203,524

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (13,314,377,693) (14,995,028,260) (4,348,001,286) (4,092,759,737)

กาํไรขนัต้น 3,309,987,716 3,312,998,892 975,464,962 634,707,122

เงนิปันผลรบั 20 90,000,000 - 849,913,293 1,543,470,736

รายไดอ้นื 12 270,313,560 180,583,491 299,038,304 66,689,022

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สทุธิ 172,024 29,388,556 140,435,098 339,810,036

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (460,238,309) (443,439,244) (241,669,503) (230,790,923)

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เครอืงมอื

ทางการเงนิ - สทุธิ 1,677,933 (58,897,214) (373,795) (235,432)

ตน้ทุนทางการเงนิ (974,026,256) (1,040,916,445) (404,759,769) (419,447,435)

สว่นแบง่กําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - สทุธิ 12 207,070,169 (67,576,617) - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,444,956,837 1,912,141,419 1,618,048,590 1,934,203,126

ภาษีเงนิได้ 19 (452,764,457) (253,851,631) (103,840,739) (54,084,564)

กาํไรสาํหรบังวด 1,992,192,380 1,658,289,788 1,514,207,851 1,880,118,562

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,973,478,990 1,579,889,081 1,514,207,851 1,880,118,562

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 18,713,390 78,400,707 - -

1,992,192,380 1,658,289,788 1,514,207,851 1,880,118,562

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.70 0.56 0.54 0.67

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,992,192,380 1,658,289,788 1,514,207,851 1,880,118,562

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 390,684,403 (443,642,294) 611,722 -

ตน้ทุนในการป้องกนัความเสยีง (7,683,969) (29,175,000) 51,762 -

สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (183,828,793) (419,826,138) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่

ขอ้มลูการเงนิ 61,559,483 181,117,233 - -

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (37,634,207) 45,326,380 - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธภิาษี 223,096,917 (666,199,819) 663,484 -

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนใน

ตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 109,305,474 (148,739,133) 109,305,474 (148,739,136)

ภาษีเงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (21,861,095) 29,747,827 (21,861,095) 29,747,827

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธภิาษี 87,444,379 (118,991,306) 87,444,379 (118,991,309)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 310,541,296 (785,191,125) 88,107,863 (118,991,309)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,302,733,676 873,098,663 1,602,315,714 1,761,127,253

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,142,448,871 892,710,339 1,602,315,714 1,761,127,253

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 160,284,805 (19,611,676) - -

2,302,733,676 873,098,663 1,602,315,714 1,761,127,253

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผลต่างของอตัรา สาํรอง สาํรอง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนเกิน ส่วนตาํจาก จดัสรรแล้ว - แลกเปลียนจาก การเปลียนแปลง การป้องกนั ต้นทุนใน  เบด็เสรจ็อืนจาก รวมองคป์ระกอบ ส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีออก มูลค่า การเปลียนแปลงสดัส่วน สาํรอง การแปลงค่าขอ้มูล มูลค่ายติุธรรม ความเสียงใน การป้องกนั บริษทัร่วม อืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั เงินลงทุนในบริษทัย่อย ส่วนตาํกว่าทุนอืน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ทางการเงิน ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสียง และการร่วมค้า เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,479,829,878 16,825,296,546 (71,133,901) (488,496,978) (781,274,258) 16,719,908 (91,908,207) (1,416,093,436) 99,152,023,551 8,883,446,776 108,035,470,327

การเปลียนแปลงในส่วนของ

   เจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - - (2,255,783,494) - - - - - - (2,255,783,494) (50,174,133) (2,305,957,627)

การเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุน

   ในบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 136,857,000 136,857,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

   สาํหรบังวด

  กําไรสําหรบังวด - - - - - 1,579,889,081 - - - - - - 1,579,889,081 78,400,707 1,658,289,788

  กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื

     สําหรบังวด - - - - - - 136,150,557 (118,991,306) (261,171,856) (23,339,999) (419,826,138) (687,178,742) (687,178,742) (98,012,383) (785,191,125)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,479,829,878 16,149,402,133 65,016,656 (607,488,284) (1,042,446,114) (6,620,091) (511,734,345) (2,103,272,178) 97,788,950,396 8,950,517,967 106,739,468,363

ยอดคงเหลือต้นงวด 

   ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,843,125,793 20,247,678,550 (47,835,790) (578,679,916) (781,941,987) 9,069,060 (53,017,239) (1,452,405,872) 102,901,389,034 8,965,979,969 111,867,369,003

การเปลียนแปลงในส่วนของ

   เจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - - (74,511,400) (74,511,400)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

   สาํหรบังวด

  กําไรสําหรบังวด - - - - - 1,973,478,990 - - - - - - 1,973,478,990 18,713,390 1,992,192,380

  กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื

     สําหรบังวด - - - - - - 40,402,529 87,444,379 231,078,068 (6,126,302) (183,828,793) 168,969,881 168,969,881 141,571,415 310,541,296

ยอดคงเหลือปลายงวด 

   ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,843,125,793 22,221,157,540 (7,433,261) (491,235,537) (550,863,919) 2,942,758 (236,846,032) (1,283,435,991) 105,043,837,905 9,051,753,374 114,095,591,279

หมายเหตปุระกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

8



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลง สาํรองการป้องกนั สาํรองต้นทุนใน รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ สว่นเกิน ทุนสาํรอง มูลค่ายติุธรรม ความเสียงใน การป้องกนั อืนของส่วนของ รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั สว่นเกินทุนอืน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสียง เจ้าของ สว่นของเจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,479,829,878 24,520,558,856 (537,296,978) - - (537,296,978) 123,914,753,663

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - (2,255,783,494) - - - - (2,255,783,494)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

  กําไรสาํหรบังวด - - - - 1,880,118,562 - - - - 1,880,118,562

  กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - (118,991,309) - - (118,991,309) (118,991,309)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,479,829,878 24,144,893,924 (656,288,287) - - (656,288,287) 123,420,097,422

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,843,125,793 27,711,591,475 (627,396,956) (325,814) (68,389) (627,791,159) 127,378,588,016

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

  กําไรสาํหรบังวด - - - - 1,514,207,851 - - - - 1,514,207,851

  กําไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - - - - - 87,444,379 611,722 51,762 88,107,863 88,107,863

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,843,125,793 29,225,799,326 (539,952,577) 285,908 (16,627) (539,683,296) 128,980,903,730

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

ของส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอืน
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 2,444,956,837 1,912,141,419 1,618,048,590 1,934,203,126

รายการปรบัปรุงกําไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,160,576,876 2,170,356,440 376,309,856 366,955,678

- ดอกเบยีรบั (56,442,756) (51,531,768) (56,809,262) (48,832,944)

- เงนิปันผลรบั 12,13 (90,000,000) - (849,913,293) (1,543,470,736)

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,848,711 1,925,107 1,716,914 2,881,923

- ตน้ทุนทางการเงนิ 964,929,935 1,031,001,528 404,759,769 419,447,435

- รายไดร้บัรูจ้ากเงนิรบัล่วงหน้าค่าสทิธิ

  การใหใ้ชส้นิทรพัยร์ะยะยาว (9,569,817) (11,512,929) - -

- กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ (3,003,731) (65,384,888) (140,026,054) (341,748,571)

- กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 (115,098,235) - (227,199,844) -

- (กําไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครอืงมอื

  ทางการเงนิทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (3,662,510) 58,897,214 - 235,432

- ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุน

  ในบรษิทัร่วมและร่วมคา้ 12 (207,070,169) 67,576,617 - -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 17,726,710 13,247,088 10,016,821 5,949,887

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 5,105,191,851 5,126,715,828 1,136,903,497 795,621,230

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมุนเวยีน

     - ลกูหนีการคา้ 1,717,635,901 (56,212,936) 809,600,296 (118,443,712)

- ลกูหนีอนื 127,445,132 (14,159,729) (30,138,325) (54,237,885)

- ลกูหนีตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 182,329,524 216,627,782 156,107,118 133,313,810

     - เชอืเพลงิ อะไหล่และวสัดุเครอืงจกัร 56,539,028 62,318,909 (2,433,132) (2,024,022)

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 18,840,074 12,693,052 16,750,251 16,881,144

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (418,471,709) (12,584,297) (3,616,359) 20,982,137

     - เจา้หนีการคา้ 132,073,100 (280,796,719) (101,615,367) (110,228,661)

- เจา้หนีอนื (542,769,833) (677,473,863) (267,122,826) (221,904,076)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (195,657,722) (80,426,682) (52,937,377) 19,496,235

     - หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 19,463,381 92,304,090 (4,173,774) 3,193,580

เงนิสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,202,618,727 4,389,005,435 1,657,324,002 482,649,780

- จ่ายภาษเีงนิได้ (99,575,248) (105,654,395) (37,203,564) (16,562,138)

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,103,043,479 4,283,351,040 1,620,120,438 466,087,642

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัดอกเบยี 70,720,644 41,550,919 37,407,467 14,576,685

เงนิสดรบัเงนิปันผล 172,654,170 173,206,258 365,171,734 12,153,191,263

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 2,028,621 (397,184) - -

เงนิสดรบั (จ่าย) จากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 97,808,872 (12,000,000) (800,000,000) -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - (72,108,256) - (72,108,256)

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 12 (197,216,269) - (197,216,269) -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - (1,092,443,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 692,699,844 - 692,699,844 -

เงนิสดจ่ายสุทธจิากการซอืบรษิทัย่อย - (1,477,432,703) - -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - (20,000,000) (2,154,843,982)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 1,668,079,994 - 1,798,079,994 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20 (834,040,000) - (834,040,000) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 59,038 10,271,027 45,871 8,854,496

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (1,622,870,655) (958,970,016) (312,444,785) (627,046,215)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (16,729,732) (671,022) (9,875,761) (93,750)

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบยีทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ 

อาคารและอุปกรณ์ (18,560,202) - (14,167,055) -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ป) ในกจิกรรมลงทุน 14,634,325 (2,296,550,977) 705,661,040 8,230,087,241

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (66,708,082) (65,819,847) (27,682,211) (31,222,910)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิ (1,253,587) (19,792,307) (428,587) (16,042,307)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - 3,500,000,000 - 3,500,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 20 - - 1,305,000,000 -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 3,878,772,130 15,000,000,000 - 12,000,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - (4,913,056,463) - (4,913,056,463)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - (18,790,908,044) - (18,790,908,044)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (4,178,772,130) - (1,605,000,000) -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

จากการซอืบรษิทัย่อย - (1,124,546,594) - -

เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม -

จากการเพมิทนุในบรษิทัย่อย - 136,857,000 - -

เงนิปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม

ของบรษิทัย่อย - (584,835,688) - -

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบยี (878,865,931) (783,750,517) (234,203,510) (149,339,922)

(1,246,827,600) (7,645,852,460) (562,314,308) (8,400,569,646)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 4,870,850,204 (5,659,052,397) 1,763,467,170 295,605,237

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนต่อเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,437,150 89,202,947 (397,301) 7,956,234

คงเหลอืตน้งวด 20,288,891,201 18,838,686,740 10,655,182,886 2,327,875,235

คงเหลอืปลายงวด 25,163,178,555 13,268,837,290 12,418,252,755 2,631,436,706

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

การเปลยีนแปลงในเจา้หนีงานก่อสรา้ง 244,386,508 (489,420,779) 30,316,424 (319,816,584)

การเปลยีนแปลงในเจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - (51,261,239) -

การเปลยีนแปลงในเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย - - 355,308,222 1,369,564,478

การเปลยีนแปลงในเงนิปันผลคา้งจ่าย

ของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 182,913,727 5,135,324 - -

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 92,154,578 129,926,373 41,012,179 118,273,543

การเปลยีนแปลงในหนีสนิตามสญัญาเช่า 110,561 - 110,561 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 13 ถงึ 52 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 
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1 ข้อมลูทวัไป 

 

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทยและมทีอียู่ตามทไีด้จดทะเบยีนไวค้อื เลขท ี555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยคีอมเพล็กซ์ อาคารบี 

ชนั 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

 

เพอืวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 

 

กลุ่มกจิการประกอบธุรกจิหลกัในการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอนํา และนําเพอือุตสาหกรรม ใหก้บัหน่วยงานรฐับาลและลูกค้า

อุตสาหกรรม  

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีแสดงในสกุลเงนิบาท เว้นแต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอนื  

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนีไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัท ี34 เรอืงการรายงาน

ทางการเงนิระหว่างกาล และตามขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขนึจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยทจีดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทมีเีนือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

เรมิตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีกีารปรบัปรุง ซงึมผีลบงัคบัใช้

สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีเีรมิตน้ในหรอืหลงัวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 และเกยีวขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

14 

 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงทีมีผลบงัคบัใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการยงัไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ 

 

การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 (TFRS 16) เรอืงสญัญาเช่า กําหนดเกยีวกบัแนวผ่อนปรนในทางปฏบิตัิ

กรณีมกีารเปลยีนแปลงสญัญาเช่าทเีขา้เงอืนไขทกํีาหนดซงึเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบยีอ้างองิ (เช่น การทดแทนอตัรา THBFIX 

ด้วยอตัราดอกเบียอ้างอิงใหม่ซึงเป็นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผู้เช่าต้องวดัมูลค่าหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ โดยใช้อตัราคดิลด 

ทปีรบัปรุงซงึสะทอ้นการเปลยีนแปลงของอตัราดอกเบยี เพอืคดิลดค่าเช่าจ่ายทเีปลยีนแปลงไป โดยอนุญาตใหถ้อืปฏบิตักิ่อนวนัทมีผีล

บงัคบัใชไ้ด ้ 

 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้

 

5 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิมีผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทเีกดิขนึจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  

 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจทีมีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 

และแหล่งทมีาของข้อมูลทสีําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทมีอียู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินสําหรบัปีสนิสุดวันท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 มูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัยแ์ละหนสีนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนสีนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการ

ทรีาคาตามบญัชทีวีดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม 

  

 

ข้อมูลระดบัชนัทีใช้ใน

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มลูค่ายุติธรรม 

ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 

 

มลูค่ายุติธรรม 

 ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

   - เงนิลงทุนระยะยาวอนื  

 

3 - 2,833 - 2,833 2,833 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2 - - 834 834 876 

ตราสารอนุพนัธท์ใีชส้ําหรบัป้องกนัความเสยีง       

   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 95 - - 95 95 

รวมสินทรพัย ์  95 2,833 834 3,762 3,804 
       

หนีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 15,581 15,581 15,983 

หุน้กู ้ 2 - - 57,528 57,528 58,458 

ตราสารอนุพนัธท์ไีม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสยีงมาปฏบิตั ิ

   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 84 

 

- 

 

- 84 84 

   - สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 2 27 - - 27 27 

ตราสารอนุพนัธท์นํีาการบญัชป้ีองกนัความเสยีงมาปฏบิตั ิ       

   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 3 - - 3 3 

   - สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 2 1,061 - - 1,061 1,061 

   - สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี 2 377 - - 377 377 

รวมหนีสิน  1,552 - 73,109 74,661 75,993 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ข้อมูลระดบัชนัทีใช้ใน

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564       

       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอนื 3 - 2,770 - 2,770 2,770 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2 - - 834 834 876 
รวมสินทรพัย ์  - 2,770 834 3,604 3,646 

       
หนีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 8,392 8,392 8,698 

หุน้กู ้ 2 - - 44,950 44,950 45,910 

รวมหนีสิน  - - 53,342 53,342 54,608 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

 

ขอ้มลูระดบัชนัทีใช้ใน

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มลูค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 

 

มลูค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอนื  

 
3 - 2,724 - 2,724 2,724 

ตราสารอนุพนัธท์ใีชส้ําหรบัป้องกนัความเสยีง       

   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 125 - - 125 125 

รวมสินทรพัย ์  125 2,724 - 2,849 2,849 

       

หนีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 15,884 15,884 16,345 

หุน้กู ้ 2 - - 57,562 57,562 58,982 

ตราสารอนุพนัธท์ไีม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสยีงมาปฏบิตั ิ
   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 72 - - 72 72 

   - สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 2 43 - - 43 43 

ตราสารอนุพนัธท์นํีาการบญัชป้ีองกนัความเสยีงมาปฏบิตั ิ       

   - สญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 25 - - 25 25 

   - สญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยี 2 1,436 - - 1,436 1,436 

   - สญัญาแลกเปลยีนสกุลเงนิและอตัราดอกเบยี 2 477 - - 477 477 

รวมหนีสิน  2,053 - 73,446 75,499 77,380 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ขอ้มลูระดบัชนัทีใช้ใน

การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุน 

มลูค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 

 

รวม 

ราคาตามบญัชี 

 

 

มลูค่ายุติธรรม 

 ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยท์างการเงนิ       

   - เงนิลงทุนระยะยาวอนื 3 - 2,661 - 2,661 2,661 

รวมสินทรพัย ์  - 2,661 - 2,661 2,661 

       

หนีสิน       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 8,691 8,691 9,027 

หุน้กู ้ 2 - - 44,948 44,948 46,282 

รวมหนีสิน  - - 53,639 53,639 55,309 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนีสนิทางการเงนิทวีดัดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายต่อไปนีมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุน 

   ตดัจาํหน่าย  

- ลูกหนีการคา้ 

- ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

- ลูกหนีอนื 

- เงนิปันผลคา้งรบั 

- สนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบยีจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั    

   (อตัราดอกเบยีลอยตวั) 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

- สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดั 

   จําหน่าย  

- ลูกหนีการคา้ 

- ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 

- ลูกหนีอนื 

- เงนิปันผลคา้งรบั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบยีจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

   (อตัราดอกเบยีลอยตวั) 
 

หนีสินทางการเงิน 

- เจา้หนีการคา้ 

- เจา้หนีอนื 

- เจา้หนีงานก่อสร้าง 

- หนีสนิตามสญัญาเช่า 

- หนีสนิทถีอืไวเ้พอืขาย 

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

  (อตัราดอกเบยีลอยตวั) 

- เงนิคาํประกนังานก่อสรา้ง 

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 

หนีสินทางการเงิน 

- เจา้หนีการคา้ 

- เจา้หนีอนื 

- เจา้หนีงานก่อสรา้ง 

- หนีสนิตามสญัญาเช่า 

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

  (อตัราดอกเบยีลอยตวั) 

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั  

- เงนิคาํประกนังานก่อสรา้ง 

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 
 

6.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2  
 

เทคนิคการประเมนิมลูค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมระดบัท ี2 ของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ มดีงันี 
 

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า คาํนวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า

ทกีําหนดไวใ้นตลาดทมีกีารซอืขายคล่อง 

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลยีนอตัราดอกเบยีคาํนวณจากอตัราดอกเบยีล่วงหน้าซงึอ้างองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน 

(yield curve) ทสีงัเกตได ้

- มูลค่ายุติธรรมของสญัญาซือขายเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบียล่วงหน้า คํานวณโดยอ้างอิงอตัราดอกเบียล่วงหน้า 

ซงึอ้างองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทสีงัเกตได ้และอตัราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทกํีาหนดไวใ้น

ตลาดทมีกีารซอืขายคล่อง 

- มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลยีนสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) คํานวณโดยอ้างอิงจาก

ราคาถ่านหนิล่วงหน้า (Forward price)  
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนีคาํนวณจากกระแสเงนิสดตามสญัญา คดิลดดว้ยอตัราอ้างองิจากราคาตลาดของตราสารหนี

ทมีรีาคาทสีามารถสงัเกตไดข้องคู่สญัญา  
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6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที 3 

 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืนในระดบั 3 สําหรบังวด

สามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สินทรพัยท์างการเงิน 

ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,724 

กําไรทรีบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 109 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,833 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรพัยท์างการเงิน 

ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,661 

กําไรทรีบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 109 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,770 

 

ตารางต่อไปนีสรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกยีวกบัขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตไดท้มีสีาระสาํคญัซงึใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวม 

 มลูค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 ข้อมูลทีไม่ 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

2,833 2,724 อตัราการเตบิโต 

ของกระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลด 

ทปีรบัความเสยีง 

รอ้ยละ 5 - 17 รอ้ยละ 5 - 17 
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 มลูค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 

 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 ข้อมูลทีไม่ 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

      

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

2,770 2,661 อตัราการเตบิโตของ 

กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลด 

ทปีรบัความเสยีง 

รอ้ยละ 5 - 17 รอ้ยละ 5 - 17 

 

ความสมัพนัธข์องขอ้มูลทไีม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

   การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 การเพิมขึน 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ขอ้มลูทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

อตัราการเตบิโตของ

กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพมิขนึ 55 ลดลง 47 

อตัราคดิลดทปีรบั 

ความเสยีง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 175 เพมิขนึ 199 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวม 

   การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 การเพิมขึน 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ข้อมูลทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

อตัราการเตบิโตของ

กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพมิขนึ 52 ลดลง 44 

อตัราคดิลดทปีรบั 

ความเสยีง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 172 เพมิขนึ 196  

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 
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ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

 

 

 การเพิมขึน 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ขอ้มลูทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

อตัราการเตบิโตของ 

กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพมิขนึ 45 ลดลง 39 

อตัราคดิลดทปีรบั 

ความเสยีง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 168 เพมิขนึ 191 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

 

 

 การเพิมขึน 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ขอ้มูลทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า 

   ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน 

   กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 

อตัราการเตบิโตของ 

กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพมิขนึ 42 ลดลง 37 

อตัราคดิลดทปีรบั 

ความเสยีง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 165 เพมิขนึ 187 

 

ขนัตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  

 

บรษิทัหารอืเกยีวกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างสมําเสมอ 

 

ขอ้มูลทไีม่สามารถสงัเกตไดท้สีําคญัของลําดบัชนัของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทปีรบัปรุงความเสยีง อ้างองิจาก

ต้นทุนทางการเงนิถัวเฉลียของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์และ

ตน้ทุนของทุน (Cost of equity) ซงึกลุ่มกจิการพจิารณาว่ามสีถานะทางการเงนิทเีทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทเีป็นผูอ้อกตราสารนัน 
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7 ข้อมลูตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนงานทีรายงานสามส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ ส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ 

ส่วนงานธุรกจิอนื ดงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อิสระ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

รายเลก็ ธุรกิจอืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     

   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,641 12,742 96 16,479 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 145 - - 145 

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 207 2,132 106 2,445 

     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 

   การขายและการให้บริการ 

    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตัเิสรจ็สนิ  

   (point in time) 2,606 12,014 96 14,716 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตั ิ 

   (over time) 1,035 728 - 1,763 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,641 12,742 96 16,479 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

อิสระ 

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

รายเลก็ ธุรกิจอืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     

   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 4,386 13,580 124 18,090 

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 218 - - 218 

กําไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 243 1,588 81 1,912 

     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จากการ 

   ขายและการให้บริการ 

    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตัเิสรจ็สนิ  

   (point in time) 2,991 12,574 124 15,689 

ตลอดช่วงเวลาทปีฏบิตัติามภาระทตี้องปฏบิตั ิ 

   (over time) 1,395 1,006 - 2,401 

รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 4,386 13,580 124 18,090 

 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงินของกลุ่มกิจการจํานวน 4,224 ล้านบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

จาํนวน 3,395 ลา้นบาท) ไดว้างไว้เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชอืทไีดร้บัจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทไีดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าว สามารถเบกิถอนตามวตัถุประสงค ์และเงอืนไขทรีะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูเ้พอืใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน

ในการดําเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกจิการได ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 

 

9 เงินฝากสถาบนัการเงินทีใช้เป็นหลกัประกนั 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนัระยะสนัเป็นเงนิฝากออมทรพัย์ของกลุ่มกจิการจํานวน 

267 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 261 ลา้นบาท) ซงึไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทกีล่าวไว้

ในหมายเหตุฯ ขอ้ 16 โดยมขีอ้จํากดัในการใชเ้พอืจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและดอกเบยีทถีงึกําหนดชาํระในงวดถดัไป 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนัระยะยาวเป็นเงนิฝากออมทรพัย ์ซงึไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนั

สําหรบัสญัญาซอืขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิของกลุ่มกจิการ 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายเป็นเงนิฝากประจําประเภทครบกําหนดเกนิกว่า

สามเดอืนแต่ไม่เกนิหนึงปี ซงึสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจํานวน 482 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 480 ลา้นบาท) 

ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทกีล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 16 

 

11 ลูกหนีการค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที  
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ลูกหนกีารคา้กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,216 2,270 1,440 2,120 

ลูกหนกีารคา้กจิการอนื 5,151 6,814 1,089 1,218 

รวมลูกหนีการคา้ 7,367 9,084 2,529 3,338 

 

ยอดลูกหนีการคา้สามารถวเิคราะหแ์ยกตามอายุหนีทคีา้งชําระไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที  
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

กิจการทีเกียวข้องกนั     

ไม่เกนิกําหนด 2,211 2,140 1,435 1,990 

เกนิกาํหนดตํากว่า 1 เดอืน 1 3 1 3 

เกนิกาํหนด 1 - 2 เดอืน - 2 - 2 

เกนิกาํหนด 2 - 3 เดอืน 1 5 1 5 

เกนิกาํหนดมากกว่า 3 เดอืน 3 120 3 120 

รวมลูกหนีการคา้กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,216 2,270 1,440 2,120 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที  
31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กิจการอืน     

ไม่เกนิกาํหนด 5,029 6,647 1,029 1,216 

เกนิกาํหนดตํากว่า 1 เดอืน 73 18 59 1 

เกนิกาํหนด 1 - 2 เดอืน 2 19 - - 

เกนิกาํหนด 2 - 3 เดอืน 1 19 - - 

เกนิกาํหนดมากกว่า 3 เดอืน 46(1) 111(1) 1 1 

รวมลูกหนีการคา้กจิการอนื 5,151 6,814 1,089 1,218 

รวมลูกหนีการค้า 7,367 9,084 2,529 3,338 
 

(1) ลูกหนีการค้าค้างชําระเกินกําหนดเกินกว่า 3 เดอืนขา้งต้นจํานวน 37 ล้านบาท เป็นหนีคา้งชําระจากกฟผ. ซงึเป็นผลจากข้อพิพาท

เรอืงวนัสนิสุดอายุสญัญาซอืขายไฟฟ้าของบรษิัทย่อย (โครงการ 1) โดยบรษิทัย่อยได้ยนืคําเสนอข้อพพิาทดงักล่าวต่อสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ และเมอืวนัท ี21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คีําชขีาดว่าวนัสนิสุดอายุสญัญาซอืขาย

ไฟฟ้าของโครงการ 1 คอืวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ซงึเป็นผลทําใหบ้รษิทัย่อยมสีทิธไิดร้บัชําระหนีคา้งชําระดงักล่าวจาก กฟผ. 

ต่อมาวนัท ี18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 กฟผ. ได้ยนืคาํรอ้งขอเพกิถอนคําชขีาดของสถาบนัอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขนัตอนของศาลปกครองกลาง 
 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการรว่มค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 

 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) - - 145,960 146,425 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.2) 8,787 8,251 1,586 924 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.3) 2,964 2,914 2,814 2,814 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมค้า 11,751 11,165 150,360 150,163 
 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชตีน้งวด  146,425 

โอนเปลยีนประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม(ก) (465) 

การลงทุนเพมิ(ข) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  145,960 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 
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การเปลยีนแปลงทสีําคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทเีกดิขนึสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ลงนามในสญัญาซือขายหุ้นกบับริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด  

ซึงเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) เพอืขายหุ้นในบรษิัท โกลบอล รนิีวเอเบิล เพาเวอร์ จํากดั จํานวน 

4,655,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ในราคา 693 ล้านบาท ดงันัน ณ วนัท ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจงึจดัประเภทของสนิทรพัย์และหนีสนิ (ไม่รวมรายการทเีกยีวขอ้งกนักบับรษิทั) ของบรษิทั 

โกลบอล รนิีวเอเบิล เพาเวอร์ จํากดัและบริษัทย่อย ตามสดัส่วนทจีะขายเป็นรายการสินทรพัย์ทถีือไว้เพอืขายจํานวน 

3,012 ล้านบาท และหนีสินทีถือไว้เพือขายจํานวน 159 ล้านบาท ในงบการแสดงฐานะการเงินรวม รวมทงัจดัประเภท 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบางส่วนซงึมมีูลค่าเท่ากบั 466 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขายในงบการแสดงฐานะการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 

ต่อมาเมอืวนัท ี4 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัดําเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว และรบัรู้กําไรจากการขายเงนิ

ลงทุนในบริษัทดงักล่าว เป็นจํานวน 115 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนรวม และจํานวน 227 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน

เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดยแสดงรวมอยู่ในรายไดอ้นื ทงันี การขายหุน้ตาม

สญัญาดังกล่าวมีผลทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลงลดจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและ 

เรยีกชําระแล้ว และเงนิลงทุนในบรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จํากดั เปลยีนสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็น

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

 

(ข) GPSC Singapore Pte. Ltd. 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครงัท ี1/2564 เมือวนัที 20 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัต ิ

ใหจ้ดัตงับรษิัท GPSC Singapore Pte. Ltd. โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตงั เมอืวนัท ี19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2564 มทีุนจดทะเบยีน

จาํนวน 100 ดอลลารส์หรฐัฯ บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้ทงัหมด  

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดของบรษิทัย่อยทบีรษิทัถอืหุน้ทางตรงมดีงัต่อไปนี 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สดัส่วนของหุ้นสามญัทีถือหุ้น 

โดยบริษทั วิธีราคาทุน 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มนีาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ลา้นบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทจีดัตงัในประเทศไทย        

บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า และนําเยน็ รบัเหมา

ก่อสรา้งและตดิตงัระบบผลติไฟฟ้า 

100 100 266 266 - - 

บรษิทั นท ีซนิเนอรย์ ีจํากดั ลงทุนในบรษิทัอนื 100 100 7,062 7,062 - - 

บรษิทั ไออาร์พซี ีคลนี พาวเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา  

และนําเพอืการอุตสาหกรรม 

51 51 1,965 1,965 - - 

บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จํากดั(ก) ลงทุนในบรษิทัอนื - 100 - 465 - - 

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 45.67 45.67 60,924 60,924 548 1,369 

บรษิทั จพีเีอสซ ีโฮลดงิ (ไทยแลนด)์ จํากดั ลงทุนในบรษิทัอนื 100 100 72,883 72,883 - - 

   (เดมิชอื บรษิทั เอน็จ ีโฮลดงิ (ประเทศไทย) จํากดั)        

บรษิทั เอนเนอย ีรคีอฟเวอร ียนิูต จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 100 100 2,350 2,350 - - 

บรษิทั จพีเีอสซ ีศนูยบ์รหิารเงนิ จํากดั บรกิารดา้นการเงนิ 100 100 20 20 - - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทจีดัตงัในประเทศญปีุ่น        

Ichinoseki Solar Power 1 GK ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 99 99 487 487 - - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทจีดัตงัในประเทศฮ่องกง 

   แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

       

GPSC International Holdings Limited ลงทุนในบรษิทัอนื 100 100 3 3 - - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทจีดัตงัในประเทศสงิคโปร ์        

GPSC Singapore Pte. Ltd. (ข) ลงทุนในบรษิทัอนื 100 - - - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     145,960 146,425 548 1,369 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดเกยีวกบับรษิทัย่อยทบีรษิทัถอืหุน้ทางออ้มมดีงัต่อไปนี 
 

  ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท 
        

บรษิทัย่อยทางออ้มทจีดัตงัในประเทศไทย        
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 54.16 54.16 - - - - 
บรษิทั โกลว ์จํากดั ใหบ้รกิารดา้นการจดัการ ทปีรกึษาและ 

ใหค้าํแนะนําดา้นการบรหิารงาน แก่บรษิทั 
ทเีกยีวขอ้งกนั 

100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจํากดั ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 95 95 - - - - 
บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี2 จํากดั ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า และ 

ไอนําเพอืการอุตสาหกรรม 
100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี3 จํากดั ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไอนําและ 
นําเพอืการอุตสาหกรรม 

100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ี2 โฮลดงิ จํากดั ลงทุนในบรษิทัอนื 100 100 - - - - 
บรษิทั เกค็โค่-วนั จํากดั* ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 65 65 - - - - 
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ี3 จํากดั พฒันาโครงการผลติพลงังานไฟฟ้า 100 100 - - - - 
บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี11 จํากดั ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า  

และนําเพอืการอุตสาหกรรม 
100 100 - - - - 

บรษิทั หว้ยเหาะไทย จํากดั ลงทุนในบรษิทัอนื 49 49 - - - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์วนั จํากดั(ก) ลงทุนในบรษิทัอนื - 100 - - - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์โอเปอเรทตงิ จํากดั(ก) ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการและทปีรกึษา

โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

- 100 - - - - 

บรษิทั เวลิด ์เอก็ซ์เชนจ ์เอเชยี จํากดั(ก) ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 

บรษิทั พ.ีพ.ีโซล่า จํากดั(ก) ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 
บรษิทั เอน็.พ.ีเอส. สตาร์กรุ๊ป จํากดั(ก) ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ลา้นบาท ลา้นบาท ล้านบาท ลา้นบาท 

        

บรษิทัย่อยทางออ้มทจีดัตงัในสาธารณรฐัประชาธปิไตย 

   ประชาชนลาว 

       

บรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จํากดั* ผลติและจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ. และ

การไฟฟ้าลาว 

67.25 67.25 - - - - 

บรษิทัย่อยทางออ้มทจีดัตงัในประเทศเมยีนมา        

บรษิทั โกลว ์เอน็เนอรจ์ ีเมยีนมา  จํากดั ใหบ้รกิารทางเทคนิคและคาํปรกึษา 

สาํหรบัภาคธุรกจิไฟฟ้า 

100 100 - - - - 

 

* ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้นําใบหุ้นสามัญของบรษิัท เก็คโค่-วนั จํากดั และบรษิัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากดั ไปวางเป็นหลกัทรพัย์คําประกนัสําหรบั 

เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัย่อยดงักล่าว (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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12.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 8,251 924 

โอนเปลยีนประเภทจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม(ก)  

  (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) 

 

577 

 

465 

การลงทุนเพมิ(ก) 197 197 

ส่วนแบ่งกําไร 47 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

   - การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 

 

(211) 

 

- 

เงนิปันผลรบั (74) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 8,787 1,586 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จาํกดั 

 

การโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุน 

 

ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12.1 บริษัทได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด  

จากบรษิทัย่อยเป็นบรษิทัร่วม ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงของสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั โกลบอล รนิีวเอเบลิ เพาเวอร์ 

จาํกดั ณ วนัทสีญูเสยีอํานาจควบคุม สรุปไดด้งันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

 ล้านบาท 

  

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุน 693 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหลงัการลดสดัส่วนในบรษิทัย่อย 577 

 1,270 

หกั  มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยก่อนการลดสดัส่วน (1,155) 

กําไรจากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 115 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอยีดของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัร่วม ณ วนัทสีูญเสยีอํานาจควบคุมในบรษิทัย่อย มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ล้านบาท 

  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 256 

ลูกหนีการคา้ 42 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 995 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,715 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4 

เจา้หนีการคา้ (7) 

เจา้หนีอนื (41) 

เงนิกูย้มืระยะสนั (1,668) 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (2) 

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัช ี (96) 

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (43) 

สินทรพัยสุ์ทธิ 1,155 

สดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม รอ้ยละ 50 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยสุ์ทธขิองบรษิทัร่วมหลงัจากการสญูเสยีอํานาจควบคุม 577 

 

การเรยีกชําระค่าหุน้เพมิทุน 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จํากดั ไดเ้รยีกชําระ

ค่าหุน้เพมิทุน โดยบรษิทัไดช้ําระค่าหุน้เพมิทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจํานวนเงนิทงัสนิ 197 ลา้นบาท 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 สดัส่วนของหุ้นสามญัทีถือ

หุ้นโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          

บรษิทัร่วมทางตรงทจีดัตงัในประเทศไทย          

บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชนั จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 835 872 74 71 

บรษิทั โกลบอล รนิีวเอเบลิ เพาเวอร์ จํากดั 

   และบรษิทัย่อย 

ลงทุนในบรษิทัอนื  ผลติ

และจําหน่ายไฟฟ้า

รวมถงึใหบ้รกิารดา้น

การบรหิารจดัการ 

50 - 662 - 798 - - - 

          

บรษิทัร่วมทางออ้มทจีดัตงัในสาธารณรฐั    

   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

        

บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 25 25 6,994 6,994 6,774 7,014 - - 
          

บรษิทัร่วมทางออ้มทจีดัตงัในประเทศไทย          

บรษิทั อสีเทริน์ซบีอร์ด คลนี  

   เอน็เนอร์ย ีจํากดัและบรษิทัย่อย 

สํารวจ ผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าเพอืการ

อุตสาหกรรมรวมถงึผลติ

กระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน 

33 33 339 339 380 365 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    8,919 8,257 8,787 8,251 74 71 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถือหุ้นโดยบริษทั วิธีราคาทุน 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธุรกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

บรษิทัร่วมทจีดัตงัในประเทศไทย        

บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชนั จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 74 71 

บรษิทั โกลบอล รนิีวเอเบลิ เพาเวอร ์จํากดั 

   และบรษิทัย่อย(ก) 

ลงทุนในบรษิทัอนื  ผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้ารวมถงึใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

จดัการ 

50 - 662 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    1,586 924 74 71 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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12.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,914 2,814 

ส่วนแบ่งกาํไร 160 - 

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อนื 

   - ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 
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- 

เงนิปันผลรบั (138) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,964 2,814 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ทีถือหุ้นโดยบริษทั 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนได้เสีย 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

          

กจิการร่วมคา้ทจีดัตงัในประเทศไทย          

บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบลิ จํากดั 

   และบรษิทัย่อย 

ธุรกจิลงทุน 40 40 1,697 1,697 1,586 1,584 99 103 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 714 711 39 - 

          

กจิการร่วมคา้ทจีดัตงัในสาธารณรฐั 

   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

        

บรษิทั ไฟฟ้า นําลกิ 1 จํากดั  ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 664 619 - - 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมคา้    2,814 2,814 2,964 2,914 138 103 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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12.4 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 59 252 

การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 212 760 

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (173) (365) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 98 647 

 

13 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน 

 

การเปลียนแปลงของสินทรพัย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรบังวดสามเดอืนสินสุด 

วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,724 2,661 

การเปลยีนแปลงมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 109 109 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,833 2,770 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืมดีงัต่อไปนี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 สดัส่วนการถือหุ้น 

โดยกลุ่มกิจการ 

วิธีมลูค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

ตราสารทุนทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        

หุน้สามญั        

   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,160 1,173 90 - 

   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพอืสงัคม จํากดั ธุรกจิเพอืสงัคม 10 10 1 1 - - 

   - บรษิทั อสีเทริน์ ฟลูอดิ ทรานสปอรต์ จํากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 15 15 63 63 - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ       - 

   - บรษิทั บซิเินส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 

   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอร ี 20.59 26.02 1,609 1,487 - - 

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

 

  2,833 2,724 90 - 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืมดีงัต่อไปนี 

 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สดัส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษทั 

วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน 

 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

ชือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

        

ตราสารทุนทไีม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด        

หุน้สามญั        

   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จํากดั ผลติและจําหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,160 1,173 90 - 

   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพอืสงัคม จํากดั ธุรกจิเพอืสงัคม 10 10 1 1 - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ        

   - บรษิทั บซิเินส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 

   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอร ี 20.59 26.02 1,609 1,487 - - 

รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

 

  2,770 2,661 90 - 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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14 ทีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มตีวัตน 

ทีดิน อาคาร 

และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มตีวัตน 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด     

   วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 99,978 43,983 17,853 203 

ซอืสนิทรพัย์ 1,400 7 296 61 

จาํหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธิ (5) - (2) - 

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่ายสาํหรบังวด (1,473) (532) (307) (14) 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 49 (11) - - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 99,949 43,447 17,840 250 

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นําทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึงมีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40,999 ล้านบาท  

ไปจดจํานอง และจํานํา เพอืเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวในหมายเหตุฯ ขอ้ 16 (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 

41,318 ลา้นบาท) 

 

15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้าํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,796 570 

เพมิขนึระหว่างงวด 66 10 

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่า 25 30 

ค่าเสอืมราคา (50) (22) 

ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (5) - 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 2,832 588 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

41 

 

16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืดงัต่อไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เงนิกู้ยมืระยะยาวสกุลเงนิบาท 35,723 36,023 17,742 19,347 

บวก รายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม 

    จากการรวมธุรกจิ - สุทธ ิ

 

229 

 

240 

 

- 

 

- 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 35,952 36,263 17,742 19,347 

เงนิกู้ยมืระยะยาวสกุลเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 9,223 8,843 - - 

เงนิกู้ยมืระยะยาวสกุลเงนิเยน 1,825 1,873 - - 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (206) (226) (20) (24) 

 46,794 46,753 17,722 19,323 

หกั ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระ 

    ภายในหนึงปี 

 

(6,017) 

 

(2,940) 

 

(1,265) 

 

(1,106) 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 40,777 43,813 16,457 18,217 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 46,753 19,323 

กระแสเงนิสด   

   เพมิขนึในระหว่างงวด 3,879 - 

   จ่ายคนืในระหว่างงวด (4,179) (1,605) 

การเปลยีนแปลงรายการทมีใิช่เงนิสด   

   การตดัจําหน่ายรายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (11) - 

   การตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้รอตดับญัช ี 19 4 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 340 - 

   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (7) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 46,794 17,722 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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เงินกู้ยืมของบริษทั 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัจํานวน 17,722 ลา้นบาท เป็นเงนิกูย้มืทไีม่มหีลกัประกนั 

 

เงินกู้ยืมของบริษทัย่อย 

 

รายละเอยีดสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวทบีรษิัทย่อยลงนามในระหว่างงวดสามเดอืนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ซงึเงนิกู้ยมืดงักล่าว

เป็นเงนิกูย้มืทคีาํประกนัโดยบรษิทั มดีงันี 

 

เงนิกูย้มืสกุลเงนิบาท 

 

ลาํดบัที 

จาํนวน 

(ล้านบาท) อตัราดอกเบยี การชาํระคืนเงินต้น 

กาํหนดการ 

จ่ายชาํระดอกเบีย 
     

1 883 3M BIBOR บวกอตัรา 

รอ้ยละคงทตี่อปี 

ชําระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ชําระดอกเบยีทุกสามเดอืน 

2 422 3M BIBOR บวกอตัรา 

รอ้ยละคงทตี่อปี 

ชําระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก

เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 

ชําระดอกเบยีทุกสามเดอืน 

รวม 1,305    
 

เงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั 

 

ลาํดบัที 

จาํนวน 

(ล้านดอลลารส์หรฐั) อตัราดอกเบยี การชาํระคืนเงินต้น 

กาํหนดการ 

จ่ายชาํระดอกเบีย 
     

1 86 3M LIBOR บวกอตัรา 

รอ้ยละคงทตี่อปี 

ชําระคนืเงนิต้น 

วนัท ี22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ชาํระดอกเบยี 

ทุกสามเดอืน 
 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะยาวจํานวน 7,000 ล้านบาทของบรษิัทย่อยแห่งหนึง โดยเงนิกู้ยืมบางส่วนคําประกัน 

โดยบรษิัทย่อยสามแห่ง อีกทงักลุ่มกิจการต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงอืนไขบางประการทกํีาหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ อาทเิช่น  

การดํารงมูลค่าของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนทเีป็นส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงอตัราส่วนของหนีสนิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการดํารง

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี เป็นตน้ (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 9,588 ลา้นบาท) 

 

นอกจากนีเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 207 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรือเทียบเท่า 6,524 ล้านบาทและ 3,616 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืม 

ทมีหีลกัประกนัของบรษิทัย่อยสองแห่งโดยการจํานองสงิปลูกสรา้งและจํานําเครอืงจกัรและอุปกรณ์ทงัหมดของบรษิทัย่อย รวมถงึบญัชี

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 14) นอกจากนี บรษิทัย่อยทงัสองแห่งไดโ้อนสทิธปิระโยชน์และภาระผูกพนั

ทงัหมดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ทเีกียวข้องกบัโครงการโรงไฟฟ้าให้กับเจ้าหนีเงนิกู้เพอืเป็นหลกัประกันตามเงอืนไขของสญัญาเงินกู้  

อีกทงับรษิัทย่อยแต่ละแห่งต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงอืนไขบางประการตามทไีด้กําหนดไว้ในสญัญากู้ยมื อาทเิช่น การดํารง

อตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี และการสํารองปรมิาณจดัเกบ็ถ่านหนิ เป็นต้น (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 207 

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,255 ล้านบาท และ 3,616 ลา้นบาท) 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หุ้นกู้ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

หุน้กู ้ 57,555 57,555 45,000 45,000 

รายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ - สุทธ ิ 29 66 - - 

หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้รอตดับญัช ี (56) (59) (50) (52) 

 57,528 57,562 44,950 44,948 

หกั  ส่วนของหุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี (9,054) (9,053) (3,499) (3,499) 

หุน้กู ้- สุทธ ิ 48,474 48,509 41,451 41,449 

 

การเปลยีนแปลงของหุน้กู้สําหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 

ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 57,562 44,948 

การเปลยีนแปลงรายการทมีใิช่เงนิสด   

   การตดัจําหน่ายรายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (37) - 

   การตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี 3 2 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 57,528 44,950 

 

หุ้นกู้ของบริษทั 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้กู้ของบรษิทัจํานวน 44,950 ล้านบาท เป็นหุน้กู้ชนิดระบุชอืผูถ้ือไม่ดอ้ยสทิธิและไม่มหีลักประกนั 

โดยบรษิัทต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและข้อจํากดับางประการตามทไีด้กําหนดไว้ อาทเิช่น การดํารงอตัราส่วนของหนีต่อส่วนของ

เจา้ของ เป็นต้น (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 44,948 ล้านบาท) 

 

หุ้นกู้ของบริษทัย่อย 

 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้ของบรษิัทย่อยจํานวน 12,578 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชอืผู้ถือไม่ด้อยสทิธิและคําประกนั 

โดยบรษิทัย่อยสามแห่ง อกีทงักลุ่มกจิการต้องปฏิบตัติามขอ้กําหนดและขอ้จํากดับางประการตามทไีดกํ้าหนดไว้ อาทเิช่น การดํารง

มูลค่าของสนิทรพัย์ทมีตีวัตนทเีป็นส่วนของผู้ถือหุ้น การดํารงอตัราส่วนของหนีสนิสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการดํารงอตัราส่วน

ความสามารถในการชําระหนี เป็นต้น (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 12,614 ลา้นบาท) 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนีสนิตามสญัญาททีํากบัลูกคา้(1) 14,106 14,095 217 222 

อนื ๆ 709 705 157 156 

รวมหนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 14,815 14,800 374 378 
 

(1) เงนิรบัล่วงหน้าสําหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซงึเกยีวกบัการดําเนินการในการรกัษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ของบรษิทัย่อยตามทตีกลงกบั กฟผ. และเป็นไปตามเงอืนไขทรีะบุในสญัญาซอืขายไฟฟ้า 
 

19 ภาษีเงินได้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 440 147 96 - 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 13 107 8 54 

รวมภาษีเงนิได ้ 453 254 104 54 
 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้งัค้างจ่ายจากการประมาณการของผูบ้รหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทใีช้กบักําไรรวมทงัปี 

ทคีาดว่าจะเกิดขนึ อตัราภาษีเงนิได้ทแีทจ้รงิถวัเฉลียทใีชส้ําหรบักลุ่มกิจการและบรษิัทคอือตัรารอ้ยละ 18 และร้อยละ 6 ตามลําดบั 

(พ.ศ. 2563 อตัรารอ้ยละ 13 และรอ้ยละ 3 ตามลําดบั) 
 

20 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 31.72) บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากัด 

(มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.73) และบรษิัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 20.78) ซึงบรษิัททงัสามแห่งเป็นนิติบุคคล 

ทจีดัตงัขนึในประเทศไทยและมบีรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญใ่นลําดบัสงูสุด 
 

รายละเอยีดของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 
 

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปนี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

ขายสนิคา้ ราคาตามสญัญา 

การใหบ้รกิาร ราคาตามสญัญา 

ซอืสนิคา้ / วตัถุดบิ ราคาตามสญัญาซอืขายอา้งองิจากตลาด 

ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 

รบับรกิาร ราคาตามสญัญา 

ค่าความช่วยเหลอืทางเทคนิค ราคาตามสญัญา 

ดอกเบยีรบั / ดอกเบยีจ่าย อตัราตามสญัญา 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการต่อไปนีเป็นรายการทมีสีาระสาํคญักบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั 
 

20.1 รายการค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด     

   - รายไดจ้ากการขาย 43 - - - 

   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 3 - - 

   - ตน้ทุนขาย 8,214 8,811 3,265 3,285 

   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 29 27 29 27 

   - ดอกเบยีจ่าย 1 16 - 14 
     

ผูถ้อืหุน้     

   - รายไดจ้ากการขาย 1,793 1,780 1,087 1,104 

   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 1 - 1 

   - รายไดอ้นื 2 2 1 1 

   - ตน้ทุนขาย 66 52 10 8 

   - ดอกเบยีจ่าย 1 4 1 4 
     

บรษิทัย่อย     

   - รายไดจ้ากการขาย - - 4 - 

   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 261 - 

   - ดอกเบยีรบั - - 2 3 

   - รายไดอ้นื - - 4 8 

   - เงนิปันผลรบั - - 548 1,370 

   - ตน้ทุนขาย - - 9 - 

   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - - 14 - 

   - ตน้ทุนทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 

         และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 94 - 

   - ดอกเบยีจ่าย - - 1 - 
     

บรษิทัร่วม     

   - เงนิปันผลรบั - - 74 71 

   - ดอกเบยีรบั 6 - 6 - 
     

การร่วมคา้     

   - ดอกเบยีรบั 1 1 1 1 

   - รายไดอ้นื 1 2 1 2 

   - เงนิปันผลรบั - - 138 103 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บรษิทัร่วมทางอ้อม     

   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2 - 2 - 

   - ดอกเบยีรบั 35 37 32 37 
     

กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื     

   - รายไดจ้ากการขาย 3,374 2,945 1,827 1,496 

   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 1 - - 

   - ดอกเบยีรบั - 5 - 1 

   - รายไดอ้นื 5 6 3 3 

   - เงนิปันผลรบั 90 - 90 - 

   - ตน้ทุนขาย 321 305 147 99 

   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 27 27 24 26 

   - ตน้ทุนทดีนิ อาคารและอุปกรณ์     

       และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 21 2 21 2 

   - ดอกเบยีจ่าย 1 1 1 1 
 

20.2 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนีการคา้     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 46 - - - 

   - ผูถ้อืหุน้ 683 629 422 401 

   - บรษิทัย่อย  - - 285 852 

   - การร่วมคา้ 2 1 2 1 

   - บรษิทัร่วมทางออ้ม 2 - 2 - 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 1,483 1,640 729 866 

รวมลูกหนกีารคา้  2,216 2,270 1,440 2,120 
     

ลูกหนีอนื     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 5 2 1 1 

   - ผูถ้อืหุน้ 1 - - - 

   - บรษิทัย่อย - - 4 35 

   - การร่วมคา้ 4 4 4 4 

   - บรษิทัร่วม 6 - 6 - 

   - บรษิทัร่วมทางออ้ม 4 4 - - 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 38 62 34 61 

รวมลูกหนอีนื 58 72 49 101 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20.3 เงินปันผลค้างรบักิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เงนิปันผลคา้งรบั     

   - บรษิทัย่อย - - 548 193 

   - การร่วมคา้ 99 59 99 59 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 90 - 90 - 

รวมเงนิปันผลคา้งรบั 189 59 737 252 

 

20.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกนัและดอกเบียทีเกียวข้อง 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

   - บรษิทัย่อย     

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี - - 48 48 

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่า 1 ปี - - 107 107 

   - การร่วมคา้     

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่า 1 ปี 91 87 91 87 

        - ดอกเบยีคา้งรบั 7 6 7 6 

   - บรษิทัร่วม     

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระภายใน 1 ปี 92 - 92 - 

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่า 1 ปี 742 - 742 - 

   - บรษิทัร่วมทางออ้ม     

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชาํระเกนิกว่า 1 ปี 2,712 2,712 2,463 2,463 

        - ดอกเบยีคา้งรบั 715 683 715 683 

 4,359 3,488 4,265 3,394 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปลยีนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 2,799 2,705 

กระแสเงนิสด   

   จ่ายเงนิใหกู้ย้มื 834 834 

การเปลยีนแปลงรายการทมีใิช่เงนิสด   

   กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 4 4 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,637 3,543 

 

ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ลงนามในสญัญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัทร่วมแห่งหนึง 

สําหรบัเงนิใหกู้้ยมืเป็นจํานวน 834 ล้านบาท เงนิใหกู้้ยมืดงักล่าวมกีําหนดชําระคนืเงนิต้นภายในปี พ.ศ. 2574 โดยมกํีาหนด

ชําระคนืเงนิต้นและดอกเบยีในเดอืนมถิุนายนของทุกปี 

 

20.5 สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนกิจการอืนจากทีเกียวข้องกนั  

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนืจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 6 7 - - 

   - ผูถ้อืหุน้ 2,195(*) 2,195(*) 3 3 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 8 8 8 8 

 2,209 2,210 11 11 

 

(*) ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอืนจํานวน 2,192 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา 

ทสีาํคญัภายใต้โครงการหน่วยผลติไฟฟ้าของบรษิทัย่อย (วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 2,192 ล้านบาท)  

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20.6 เจ้าหนีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนีอืนกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

เจา้หนีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 3,056 3,022 1,239 1,347 

   - ผูถ้อืหุน้ 11 35 4 4 

   - บรษิทัย่อย - - 1 5 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 49 42 35 30 

รวมเจา้หนีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,116 3,099 1,279 1,386 

     

เจา้หนอีนื     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 14 3 14 3 

   - ผูถ้อืหุน้ 18 - 17 - 

   - บรษิทัย่อย - - 123 21 

   - การร่วมคา้ 2 1 2 1 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 522 233 171 44 

รวมเจา้หนีอนื 556 237 327 69 

 

20.7 หนีสินไม่หมุนเวียนอืนกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

   - บรษิทัใหญ่ลําดบัสงูสุด 5 5 - - 

   - ผูถ้อืหุน้ 32 33 15 16 

   - กจิการทเีกยีวขอ้งกนัอนื 32 32 - - 

 69 70 15 16 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20.8 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

   - บรษิทัย่อย   

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชําระภายใน 1 ปี 183 - 

        - ส่วนทถีงึกําหนดรบัชําระเกนิกว่า 1 ปี 1,122 - 

 1,305 - 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกิจการทเีกยีวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  

ยอดคงเหลอืตน้งวด - 

กระแสเงนิสด  

   เพมิขนึจากการกูย้มื 1,305 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,305 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงนามในสญัญากู้ยมืสองฉบบักบับรษิัทย่อยแห่งหนึง 

สําหรบัเงนิกู้ยมืรวมจํานวน  1,305 ล้านบาท โดยบรษิทัไดเ้บกิใช้เงนิกู้ยมืดงักล่าวทงัจํานวนแล้ว โดยเงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัรา

ดอกเบยี 3M - BIBOR บวกอตัรารอ้ยละคงทต่ีอปี กําหนดชาํระดอกเบยีทุก 3 เดอืน 

 

20.9 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญั  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ผลประโยชน์ระยะสนั 86 117 75 29 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ภาระผกูพนัและสญัญาทีสาํคญั 

 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาต่าง ๆ ทแีตกต่างจากงวดปีบญัชี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อย่างเป็นสาระสําคญั ยกเวน้สญัญาและจํานวนเงนิทเีปลยีนแปลงสําหรบัภาระผูกพนัและสญัญา 

ทสีําคญัต่อไปนี 

 

21.1 ภาระผกูพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาจา้งออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตงัระบบเครอืงจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสรา้งอาคาร

และสงิปลูกสรา้ง ทถีอืเป็นภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เงินตรา

ต่างประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

เงินตรา

ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 

     

สกุลเงนิบาท - 1,920 - 2,108 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 645 20,312 647 19,539 

สกุลเงนิเยน 23 6 38 11 

สกุลเงนิโครนสวเีดน 359 1,301 398 1,477 

สกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร์ - 1 - - 

สกุลเงนิยูโร 2 78 - - 

รวม   23,618  23,135 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินตรา

ต่างประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

เงินตรา

ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 

     

สกุลเงนิบาท - 199 - 346 

สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 3 80 3 92 

สกุลเงนิเยน 23 6 39 11 

รวม   285  449 

 

21.2 สญัญาทีสาํคญั 

 

เมอืวนัท ี8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ําสญัญาร่วมลงทุนในหุน้ของ Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. 

(AXXIVA) ซึงประกอบธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรใีนประเทศจนี มูลค่ารวมทงัสนิประมาณ 500 ล้านบาท คดิเป็นการลงทุน 

ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 11.1 ของทุนทงัหมดของ AXXIVA ภายหลงัจากการเพมิทุน โดยจะเข้าลงทุนผ่าน GPSC Singapore 

Pte. Ltd. ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ทงันีการเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกดิขนึต่อเมอืเงอืนไขบงัคบัก่อนภายใต้สญัญาเพมิทุนได้

สาํเรจ็เสรจ็สนิ  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
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22 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในรายงาน 

 

22.1 การจ่ายเงินปันผล 

 

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปีของบรษิทั เมอืวนัท ี2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล สําหรบัปี 

พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจํานวนเงนิรวม 4,230 ลา้นบาท เงนิปันผลสําหรบัปีดงักล่าวได้รวมเงนิปันผลระหว่างกาล

ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ซงึบรษิทัไดจ่้ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแล้วในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 ดงันันเงนิปันผลทจีะต้อง

จ่ายเพมิจงึเท่ากบัอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นจํานวนเงนิ 2,820 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ่้ายแก่ผูถ้อืหุน้แล้วในวนัที 

21 เมษายน พ.ศ. 2564  

 

22.2 การเรียกชาํระค่าหุ้นของบริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จาํกดั 

 

เมอืวนัท ี2 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิทั โกลบอล รนิีวเอเบลิ เพาเวอร ์จํากดั ไดเ้รยีกชําระค่าหุน้เพมิทุนตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิ

เป็นจํานวน 2,850,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิจํานวน 285 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดช้ําระค่าหุน้เพมิทุนดงักล่าว 

เมอืวนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

22.3 การลงนามในสญัญาเงินกู้ 

 

เมอืวนัท ี26 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทเข้าทําสญัญาเงินให้กู้ยมืระยะสนักับบริษัทย่อยแห่งหนึง จํานวน 1,743 ล้านบาท  

เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบยีคงทต่ีอปี และมกํีาหนดจ่ายชําระดอกเบยีและจ่ายคนืเงนิตน้ในวนัครบรอบ 1 ปี นับจากวนัที

เบกิใชเ้งนิกู้ วตัถุประสงค์เพอืใหกู้้ยมืระยะสนัแก่กิจการทเีกยีวขอ้งกนัแห่งหนึง จํานวน 1,743 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบยี

คงทต่ีอปี และมกํีาหนดจ่ายชาํระดอกเบยีและจ่ายคนืเงนิต้นในวนัครบรอบ 1 ปี นับจากวนัทเีบกิใชเ้งนิกูจ้ากบรษิทัย่อย 

 

22.4 การอนุมติัการลงทุนของบริษทัย่อย 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งหนึง เมอืวนัท ี7 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัย่อยเขา้ลงนาม

ในสญัญาซอืขายหุน้กบับรษิัท ทรพัย์ทพิย์ จํากดั เพอืเขา้ถอืหุ้นในบรษิทั โรงไฟฟ้าชยับาดาล 1 จํากดั และบรษิทั โรงไฟฟ้า 

ชยับาดาล 2 จํากัด ซงึประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและเรยีกชําระแล้ว  

เป็นจํานวนหุ้นรวม 313,600 หุ้นของแต่ละบรษิัท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คดิเป็นมูลค่ารวมทงัสนิ 6 ล้านบาท โดยบรษิัทย่อย 

ไดช้าํระเงนิค่าหุน้ใหแ้ก่ บรษิทั ทรพัยท์พิย ์จํากดั ตามทุนจดทะเบยีนทเีรยีกชําระแล้วในสดัส่วนรอ้ยละ 25 รวมเป็นเงนิจํานวน 

2 ล้านบาท เมอืวนัท ี16 เมษายน พ.ศ. 2564 
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