
บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย   
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและ 
หกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
เฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน  
และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบ เขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสขุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 19,963,337,186 20,288,891,201 7,252,242,543 10,655,182,886

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 9 274,324,837 261,315,153 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 10 3,282,191,128 2,273,000,000 2,800,000,000 -

ลกูหนี้การคา้ 11,21 9,475,222,619 9,084,326,455 2,774,961,279 3,338,336,345

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิที่

ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,385,077,563 1,173,972,300 833,244,783 741,395,052

ลกูหนี้อื่น 21 1,034,186,931 769,836,005 291,065,324 271,335,191

เงนิปันผลคา้งรบั 21 99,866,674 59,266,673 217,157,150 251,784,237

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 847,827,391 - 847,827,391 1,778,079,994

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21 91,744,400 - 139,504,400 47,760,000

เชือ้เพลงิ อะไหล่และวสัดุเครือ่งจกัร - สุทธิ 6,577,332,817 6,253,429,526 591,676,776 571,478,695

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ 67,782,378 53,803,090 - -

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

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 203,754,829 223,892,253 113,692,134 139,313,391

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 43,302,648,753 43,454,243,417 15,861,371,780 18,260,165,791

กรรมการ   ________________________________

วนัที ่        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 5,672,875,532 6,071,940,010 3,092,817,570 3,313,500,088

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 9 200,000,000 200,000,000 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 9,322,780,113 8,250,764,371 1,871,466,269 923,750,000

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 12 3,021,878,225 2,914,514,682 2,814,729,090 2,814,729,090

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 146,452,746,883 146,425,171,748

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 13 3,429,870,535 2,723,464,935 2,868,517,545 2,660,964,935

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบั

จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 21 4,187,545,563 3,487,256,243 4,022,635,010 3,346,225,691

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 99,428,003,986 99,977,536,257 17,785,773,335 17,852,645,608

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการด าเนนิงาน - สุทธิ 103,771,325 103,771,325 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 14 42,930,114,657 43,983,566,614 237,927,821 203,440,319

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 15 2,805,100,312 2,795,631,006 582,181,780 569,764,214

ค่าความนยิม 36,104,733,898 36,104,755,353 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 3,253,422,299 3,356,568,673 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ทางการเงนิ 72,262,460 70,848,044 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - สุทธิ 21 3,304,893,964 3,161,457,450 220,341,317 281,692,653

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 213,837,252,869 213,202,074,963 179,949,136,620 178,391,884,346

รวมสินทรพัย์ 257,139,901,622 256,656,318,380 195,810,508,400 196,652,050,137

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี้การคา้ 21 4,681,039,470 3,951,572,600 1,262,909,436 1,441,167,241

เจา้หนี้อื่น 21 2,722,942,389 2,794,293,248 1,023,335,891 1,186,535,204

เจา้หนี้งานก่อสรา้ง 1,627,406,885 1,600,198,310 309,995,926 445,336,163

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี - สุทธิ 158,997,562 134,068,739 57,561,285 56,968,543

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 16 6,209,860,158 2,940,149,611 598,150,000 1,106,382,393

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21 - - 850,629,500 -

หุน้กูท้ ีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - สุทธิ 17 13,051,030,248 9,053,168,577 3,499,697,582 3,499,092,747

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 345,836,127 98,426,975 - 394,203

หนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 12 - 159,184,422 - -

เงนิค า้ประกนังานก่อสรา้ง 258,827,902 - 258,827,902 -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1,372,600,255 1,332,070,910 189,799,633 139,405,972

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 30,428,540,996 22,063,133,392 8,050,907,155 7,875,282,466

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 2,764,340,002 2,719,537,650 544,470,188 517,396,458

หนี้สนิอนุพนัธ์ทางการเงนิ 1,138,292,424 1,955,427,871 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 16 39,366,138,583 43,812,541,992 7,794,025,000 18,217,043,277

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 - - 9,547,955,750 -

หุน้กู ้- สุทธิ 17 44,442,074,515 48,508,743,724 41,452,646,897 41,449,108,553

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 791,547,360 755,009,621 538,358,485 512,314,651

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 9,828,859,198 9,917,773,777 106,233,085 70,181,002

เงนิค า้ประกนังานก่อสรา้ง - 256,441,942 - 253,947,768

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 18,21 14,833,365,637 14,800,339,408 371,165,444 378,187,946

113,164,617,719 122,725,815,985 60,354,854,849 61,398,179,655

143,593,158,715 144,788,949,377 68,405,762,004 69,273,462,121

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

หน้ีสินหมนุเวียน

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสิน

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจ านวน 2,819,729,371 หุน้

 มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 28,197,293,710 28,197,293,710 28,197,293,710 28,197,293,710

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญัจ านวน 2,819,729,367 หุน้ 

 มลูค่าทีไ่ดร้บัช าระแลว้หุน้ละ 10 บาท 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837

ส่วนต ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วน

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

ส่วนเกนิ (ต ่ากวา่) ทุนอื่น (1,118,213,914) (1,118,213,914) 78,467,400 78,467,400

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - ส ารองตามกฎหมาย 1,843,125,793 1,843,125,793 1,843,125,793 1,843,125,793

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 21,703,535,508 20,247,678,550 27,571,313,564 27,711,591,475

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (1,227,612,236) (1,452,405,872) (461,354,868) (627,791,159)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 104,582,039,628 102,901,389,034 127,404,746,396 127,378,588,016

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม 8,964,703,279 8,965,979,969 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 113,546,742,907 111,867,369,003 127,404,746,396 127,378,588,016

257,139,901,622 256,656,318,380 195,810,508,400 196,652,050,137

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

5



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 18,056,672,770 17,930,956,880 4,927,320,654 4,527,097,813

รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 177,420,301 207,055,458 126,503,450 135,992,575

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (14,895,344,266) (14,565,654,667) (4,107,074,730) (3,748,345,367)
 

ก าไรขัน้ต้น 3,338,748,805 3,572,357,671 946,749,374 914,745,021

เงนิปันผลรบั 12,13 2,701,875 3,004,000 865,991,894 1,964,873,966

รายไดอ้ืน่ 520,674,513 368,546,701 69,535,045 74,653,604

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธิ (55,727,649) (23,743,327) 57,479,238 (260,291,068)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (545,197,474) (485,667,037) (307,667,414) (314,098,460)

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเครือ่งมอื

ทางการเงนิ - สุทธิ (12,322,672) 18,629,176 277,305 (2,958,468)

ตน้ทุนทางการเงนิ (986,849,378) (991,455,459) (423,805,038) (392,364,012)

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ - สุทธิ 519,252,633 109,674,009 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,781,280,653 2,571,345,734 1,208,560,404 1,984,560,583

ภาษเีงนิได้ 19 (347,554,073) (283,579,338) (43,316,799) 46,221,171

ก าไรส าหรบังวด 2,433,726,580 2,287,766,396 1,165,243,605 2,030,781,754

การแบง่ปันก าไร

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,302,107,335 1,895,971,026 1,165,243,605 2,030,781,754

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 131,619,245 391,795,370 - -

2,433,726,580 2,287,766,396 1,165,243,605 2,030,781,754

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.82 0.67 0.41 0.72

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

ก าไรส าหรบังวด 2,433,726,580 2,287,766,396 1,165,243,605 2,030,781,754

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (33,849,774) (9,470,190) (285,908) (652,735)

ตน้ทุนในการป้องกนัความเสีย่ง 48,583,641 9,079,581 16,627 (931,711)

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี (91,870,318) 280,198,081 - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 60,348,921 (123,088,189) - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (7,000,197) 6,881,123 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธภิาษี (23,787,727) 163,600,406 (269,281) (1,584,446)

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนใน

ตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 98,247,136 17,553,194 98,247,136 17,553,197

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (19,649,427) (3,510,639) (19,649,427) (3,510,639)

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สุทธภิาษี 78,597,709 14,042,555 78,597,709 14,042,558

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สุทธิจากภาษี 54,809,982 177,642,961 78,328,428 12,458,112

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 2,488,536,562 2,465,409,357 1,243,572,033 2,043,239,866

การแบง่ปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,357,931,090 2,085,783,050 1,243,572,033 2,043,239,866

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 130,605,472 379,626,307 - -

2,488,536,562 2,465,409,357 1,243,572,033 2,043,239,866

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 34,535,445,181 36,021,402,202 10,118,535,440 9,114,361,148

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 323,013,299 424,637,288 258,754,912 276,196,099

ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (28,209,721,959) (29,560,682,927) (8,455,076,016) (7,841,105,104)
 

ก าไรขัน้ต้น 6,648,736,521 6,885,356,563 1,922,214,336 1,549,452,143

เงนิปันผลรบั 12,13 92,701,875 3,004,000 1,715,905,187 3,508,344,702

รายไดอ้ืน่ 790,988,073 549,130,192 368,573,349 141,342,626

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (55,555,625) 5,645,229 197,914,336 79,518,968

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (1,005,435,783) (929,106,281) (549,336,917) (544,889,383)

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เครือ่งมอื

ทางการเงนิ - สทุธิ (10,644,739) (40,268,038) (96,490) (3,193,900)

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,960,875,634) (2,032,371,904) (828,564,807) (811,811,447)

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม

และการร่วมคา้ - สทุธิ 726,322,802 42,097,392 - -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5,226,237,490 4,483,487,153 2,826,608,994 3,918,763,709

ภาษเีงนิได้ 19 (800,318,530) (537,430,969) (147,157,538) (7,863,393)

ก าไรส าหรบังวด 4,425,918,960 3,946,056,184 2,679,451,456 3,910,900,316

การแบ่งปันก าไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,275,586,325 3,475,860,107 2,679,451,456 3,910,900,316

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 150,332,635 470,196,077 - -

4,425,918,960 3,946,056,184 2,679,451,456 3,910,900,316

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 1.52 1.23 0.95 1.39

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

บาท บาท บาท บาท

ก าไรส าหรบังวด 4,425,918,960 3,946,056,184 2,679,451,456 3,910,900,316

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 356,834,629 (453,112,484) 325,814 (652,735)

ตน้ทุนในการป้องกนัความเสีย่ง 40,899,672 (20,095,419) 68,389 (931,711)

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน

ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (275,699,111) (139,628,057) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

ขอ้มลูทางการเงนิ 121,908,404 58,029,044 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (44,634,404) 52,207,503 - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธภิาษี 199,309,190 (502,599,413) 394,203 (1,584,446)

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่เงนิลงทุนใน

ตราสารทุนดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 207,552,610 (131,185,939) 207,552,610 (131,185,939)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (41,510,522) 26,237,188 (41,510,522) 26,237,188

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธภิาษี 166,042,088 (104,948,751) 166,042,088 (104,948,751)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี 365,351,278 (607,548,164) 166,436,291 (106,533,197)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 4,791,270,238 3,338,508,020 2,845,887,747 3,804,367,119

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 4,500,379,961 2,978,493,389 2,845,887,747 3,804,367,119

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 290,890,277 360,014,631 - -

4,791,270,238 3,338,508,020 2,845,887,747 3,804,367,119

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส่วนแบ่ง
ส่วนต า่จาก ผลต่างของอตัรา ส ารอง ส ารอง ก าไร (ขาดทุน)

การเปล่ียนแปลง จดัสรรแล้ว - แลกเปล่ียนจาก การเปล่ียนแปลง การป้องกนั ต้นทุนใน  เบด็เสรจ็อ่ืนจาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า สดัส่วนเงินลงทุน ส ารอง การแปลงค่าข้อมูล มูลค่ายติุธรรม ความเส่ียงใน การป้องกนั บริษทัร่วม อ่ืนของส่วนของ ผู้เป็นเจา้ของ ท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษทัย่อย ส่วนต า่กว่าทุนอ่ืน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ทางการเงิน ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเส่ียง และการร่วมค้า เจา้ของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 
   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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ
   ส าหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย - - - - - (2,255,783,494) - - - - - - (2,255,783,494) (600,252,774) (2,856,036,268)
การเพิม่ทุนของบรษิทัยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 136,857,000 136,857,000
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
   ก าไรส าหรบังวด - - - - - 3,475,860,107 - - - - - - 3,475,860,107 470,196,077 3,946,056,184
   ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - - - - - - 44,832,673 (104,948,751) (281,359,906) (16,262,677) (139,628,057) (497,366,718) (497,366,718) (110,181,446) (607,548,164)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,479,829,878 18,045,373,159 (26,301,228) (593,445,729) (1,062,634,164) 457,231 (231,536,264) (1,913,460,154) 99,874,733,446 8,780,065,633 108,654,799,079

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 
   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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ
   ส าหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย 20 - - - - - (2,819,729,367) - - - - - - (2,819,729,367) (292,166,967) (3,111,896,334)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
   ก าไรส าหรบังวด - - - - - 4,275,586,325 - - - - - - 4,275,586,325 150,332,635 4,425,918,960
   ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น - - - - - - 88,097,962 166,042,088 213,674,812 32,677,885 (275,699,111) 224,793,636 224,793,636 140,557,642 365,351,278

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 
   30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 1,843,125,793 21,703,535,508 40,262,172 (412,637,828) (568,267,175) 41,746,945 (328,716,350) (1,227,612,236) 104,582,039,628 8,964,703,279 113,546,742,907

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมูลทางการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ
ก าไรสะสม ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ส ารอง ส ารอง
จดัสรรแล้ว - การเปล่ียนแปลง การป้องกนั ต้นทนุใน รวมองคป์ระกอบ

ทนุท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง มลูค่ายติุธรรม ความเส่ียงใน การป้องกนั อ่ืนของส่วนของ รวม
ช าระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ส่วนเกินทนุอ่ืน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของตราสารทนุ กระแสเงินสด ความเส่ียง เจา้ของ ส่วนของเจา้ของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 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
การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย - - - - (2,255,783,494) - - - - (2,255,783,494)
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
ก าไรส าหรบังวด - - - - 3,910,900,316 - - - - 3,910,900,316
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ - - - - - (104,948,751) (652,735) (931,711) (106,533,197) (106,533,197)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,479,829,878 26,175,675,678 (642,245,729) (652,735) (931,711) (643,830,175) 125,463,337,288

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบังวด
เงนิปันผลจ่าย 20 - - - - (2,819,729,367) - - - - (2,819,729,367)
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด
ก าไรส าหรบังวด - - - - 2,679,451,456 - - - - 2,679,451,456
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ - - - - - 166,042,088 325,814 68,389 166,436,291 166,436,291

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,843,125,793 27,571,313,564 (461,354,868) - - (461,354,868) 127,404,746,396

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด 5,226,237,490 4,483,487,153 2,826,608,994 3,918,763,709
รายการปรบัปรุงก าไรก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน

   - ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,590,540,885 4,365,891,756 767,963,927 738,018,006
- ดอกเบี้ยรบั (116,294,954) (105,141,011) (112,144,343) (110,231,096)
- เงนิปันผลรบั 12,13 (92,701,875) (3,004,000) (1,715,905,188) (3,508,344,702)
- ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย
   อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 5,357,462 29,892,801 2,885,052 2,881,923

- ตน้ทุนทางการเงนิ 1,942,655,680 2,013,059,031 828,564,807 811,811,447
- รายไดร้บัรูจ้ากเงนิรบัล่วงหน้าค่าสทิธิ
   การใหใ้ชส้นิทรพัยร์ะยะยาว (19,245,964) (21,510,423) - -

- ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 43,442,709 (9,610,658) (198,583,306) (76,186,800)
- ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 (115,098,235) - (227,199,844) -
- (ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเครือ่งมอื
ทางการเงนิทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (13,847,743) 2,483,884 - -

- ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
   ในบรษิทัร่วมและร่วมคา้ 12 (726,322,802) (42,097,392) - -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,321,903 25,835,509 23,155,298 17,184,944

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 10,758,044,556 10,739,286,650 2,195,345,397 1,793,897,431
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
     - ลกูหนี้การคา้ (390,045,659) 667,803,116 563,375,066 (6,881,272)
- ลกูหนี้อืน่ (134,141,001) 143,917,563 (45,872,168) (60,694,166)
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 358,101,156 601,606,104 320,713,004 270,313,916

     - เชือ้เพลงิ อะไหล่ และวสัดุเครือ่งจกัร (323,903,292) 23,302,701 (20,198,081) (35,900,885)
     - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 59,911,603 68,299,321 25,621,257 52,360,113
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (539,357,283) (14,686,437) (2,273,584) 45,435,030

     - เจา้หนี้การคา้ 729,466,870 (740,650,983) (178,257,806) (342,977,319)
- เจา้หนี้อืน่ 19,858,802 (799,042,694) (149,211,590) (174,840,270)
- หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (114,927,961) (149,835,948) (35,805,381) (2,296,600)

     - หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 44,972,376 178,392,088 (6,932,400) 15,743,590

เงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนนิงาน 10,467,980,167 10,718,391,481 2,666,503,714 1,554,159,568
- จ่ายภาษเีงนิได้ (748,328,700) (239,115,877) (66,416,936) (33,857,517)

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน 9,719,651,467 10,479,275,604 2,600,086,778 1,520,302,051

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัดอกเบี้ย 121,899,556 71,693,669 73,786,831 30,437,491

เงนิสดรบัเงนิปันผล 384,732,157 279,110,276 1,750,532,275 15,248,912,529

เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั (1,711,939) (489,274,126) - -

เงนิสดรบั (จ่าย) จากสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิี

ราคาทุนตดัจ าหน่าย (1,009,191,128) 964,894,072 (2,800,000,000) -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในสนิทรพัย์

ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 13 (498,852,990) (72,108,256) - (72,108,256)

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ 12 (1,568,000) - - -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 12 (482,216,268) - (482,216,269) -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - (493,075,135) (1,092,443,000)

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 692,699,844 - 692,699,844 -

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

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 (847,827,391) - (897,827,391) (2,154,843,982)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 1,668,079,994 - 1,828,079,994 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 (834,040,000) - (834,040,000) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 115,244,400 - 139,124,400 23,880,000

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 444,540 10,055,339 219,892 8,854,496

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,323,892,669) (1,553,889,852) (674,723,811) (1,003,459,706)

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (22,621,664) (4,106,714) (73,755,160) (3,325,450)

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบี้ยทีบ่นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทีด่นิ

อาคารและอุปกรณ์ (36,531,263) - (26,426,398) -

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (3,075,352,821) (2,271,058,295) (1,797,620,928) 10,985,904,122

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดจ่ายเพื่อช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (80,550,926) (78,253,746) (38,953,297) (40,661,722)
เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิ (19,496,712) (20,998,997) (705,175) (16,498,997)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 9,991,741,150 - 8,491,741,150
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 13,063,772,130 18,000,000,000 - 15,000,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (4,913,056,463) - (4,913,056,463)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - (24,790,908,044) - (24,290,908,044)
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (14,816,434,615) (1,791,858,690) (10,947,500,000) (97,500,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 - - 10,490,000,000 -
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 21 - - (91,414,750) -
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ
จากการซือ้บรษิทัย่อย - (1,124,546,594) - -

เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม
จากการเพิม่ทุนในบรษิทัย่อย - 136,857,000 - -

เงนิปันผลจ่าย 20 (2,819,729,367) (2,255,783,494) (2,819,729,367) (2,255,783,494)
เงนิปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม
ของบรษิทัย่อย (364,443,976) (949,903,981) - -

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบี้ย (1,960,655,816) (1,882,246,331) (801,966,981) (703,151,355)

(6,997,539,282) (9,678,958,190) (4,210,269,570) (8,825,818,925)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (353,240,636) (1,470,740,881) (3,407,803,720) 3,680,387,248

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นต่อเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด 27,686,621 25,331,162 4,863,377 3,399,485

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

คงเหลอืปลายงวด 19,963,337,186 17,393,277,021 7,252,242,543 6,011,661,968

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด

การเปลีย่นแปลงในเจา้หนี้งานก่อสรา้ง (9,438,086) (444,168,736) (135,339,557) (279,335,594)
การเปลีย่นแปลงในเจา้หนี้ค่าซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (9,585,060) - (9,585,060) -
การเปลีย่นแปลงในเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย - - (75,227,091) -
การเปลีย่นแปลงในเงนิปันผลคา้งจ่าย
   ของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (72,277,009) - - -
การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 110,351,482 146,818,960 57,618,912 168,637,712
การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (110,561) (48,521,049) (110,561) (2,409,855)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 61 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่555/2 ศูนยเ์อนเนอรย์ีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบ ี
ชัน้ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ กลุ่มกจิการ 
 
กลุ่มกจิการประกอบธุรกจิหลกัในการผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ใหก้บัหน่วยงานรฐับาลและลูกคา้
อุตสาหกรรม  
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น  
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และตามข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์ และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการยงัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 
การปฏิรปูอตัราดอกเบีย้อ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
โดยก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการที่อาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ รวมถึงผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบี้ย
อา้งองิ 
 
มาตรการผอ่นปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงนิ (รวมถงึ

หนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ และเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการก าหนดกระแสเงนิสด  
ตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กลุ่มกจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
ในงบก าไรขาดทุนทนัที ทัง้นี้ กลุ่มกจิการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการ
เปลีย่นเกณฑก์ารก าหนดค่าเชา่จ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้ลุ่มกจิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสีย่งส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รบัผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้  กลุ่มกิจการยงัคงต้องรบัรู้ส่ วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 
นอกจากนี้ TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกลุ่มกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กลุ่มกจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อยา่งไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลีย่นไปใชอ้ตัราดอกเบี้ยอา้งองิอื่นและวธิกีารบรหิารจดัการการเปลีย่นแปลงดงักล่าวของกลุ่มกจิการ

ในชว่งการเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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6 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูคา่ยุตธิรรมและมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไมร่วมถงึรายการ
ทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  

 
3 - 3,430 - 3,430 3,430 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 719 719 761 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 140 - - 140 140 
รวมสินทรพัย ์  140 3,430 719 4,289 4,331 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 15,573 15,573 15,989 
หุน้กู ้ 2 - - 57,493 57,493 58,918 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่มไ่ดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 66 

 
- 

 
- 66 66 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 36 - - 36 36 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 3 - - 3 3 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 1,097 - - 1,097 1,097 
   - สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ 2 282 - - 282 282 
รวมหน้ีสิน  1,484 - 73,066 74,550 76,391 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 2,868 - 2,868 2,868 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 - - 719 719 761 
รวมสินทรพัย ์  - 2,868 719 3,587 3,629 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 8,392 8,392 8,709 
หุน้กู ้ 2 - - 44,952 44,952 46,429 
รวมหน้ีสิน  - - 53,344 53,344 55,138 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

19 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  

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

ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 125 - - 125 125 
รวมสินทรพัย ์  125 2,724 - 2,849 2,849 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 15,884 15,884 16,345 
หุน้กู ้ 2 - - 57,562 57,562 58,982 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่มไ่ดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 72 - - 72 72 

   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 43 - - 43 43 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 25 - - 25 25 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 1,436 - - 1,436 1,436 
   - สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ 2 477 - - 477 477 
รวมหน้ีสิน  2,053 - 73,446 75,499 77,380 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 2,661 - 2,661 2,661 
รวมสินทรพัย ์  - 2,661 - 2,661 2,661 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2 - - 8,691 8,691 9,027 
หุน้กู ้ 2 - - 44,948 44,948 46,282 
รวมหน้ีสิน  - - 53,639 53,639 55,309 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

21 

 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายต่อไปนี้มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุน 

   ตดัจ าหน่าย  
- ลกูหนี้การคา้ 
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 
- ลกูหนี้อื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

   (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดั 

   จ าหน่าย  
- ลกูหนี้การคา้ 
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 
- ลกูหนี้อื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 
- เจา้หนี้งานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
- หนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- เงนิค ้าประกนังานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 
- เจา้หนี้งานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
- เงนิค ้าประกนังานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 

 

6.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2  
 

เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่2 ของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ มดีงันี้ 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทีก่ าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซือ้ขายคล่อง 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ค านวณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ทีส่งัเกตได ้

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า ค านวณโดยอ้างองิอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า 
ซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่งัเกตได ้และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าทีก่ าหนดไว้ใน
ตลาดทีม่กีารซือ้ขายคล่อง 

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลี่ยนสนิคา้โภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) ค านวณโดยอ้างองิจาก
ราคาถ่านหนิล่วงหน้า (Forward price)  
 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ค านวณจากกระแสเงนิสดตามสญัญา คดิลดดว้ยอตัราอา้งองิจากราคาตลาดของตราสารหนี้
ทีม่รีาคาทีส่ามารถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญา  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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6.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระดบั 3 ส าหรบังวด 
หกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,724 
ลงทุนเพิม่ 499 
ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 207 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,430 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,661 
ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 207 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,868 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม ่ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

3,430 2,724 อตัราการเตบิโต 
ของกระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลด 
ทีป่รบัความเสีย่ง 

รอ้ยละ 5 - 17 รอ้ยละ 5 - 17 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 มิถนุายน 

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 ข้อมูลท่ีไม ่ 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

2,868 2,661 อตัราการเตบิโตของ 
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลด 
ทีป่รบัความเสีย่ง 

รอ้ยละ 5 - 17 รอ้ยละ 5 - 17 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม ่
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 58 ลดลง 49 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 176 เพิม่ขึน้ 201  

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม ่
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 52 ลดลง 44 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 172 เพิม่ขึน้ 196   

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม ่
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ 
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 48 ลดลง 41 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 169 เพิม่ขึน้ 192 

 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม ่
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2563 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ 
กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 42 ลดลง 37 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 165 เพิม่ขึน้ 187 

 
ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายติุธรรมของกลุ่มกิจการ  
 
บรษิทัหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูคา่และผลลพัธอ์ยา่งสม ่าเสมอ 
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีส่ าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อา้งองิจาก
ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และ
ตน้ทุนของทุน (Cost of equity) ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาวา่มสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคูส่ญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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7 ข้อมูลตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
กลุ่มกิจการมสี่วนงานที่รายงานสามส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ ส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ 
สว่นงานธุรกจิอื่น ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,734 14,085 237 18,056 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 178 - - 178 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 874 1,808 99 2,781 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 2,388 13,076 237 15,701 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,346  1,009 - 2,355 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,734 14,085 237 18,056 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,811 13,809 311 17,931 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 207 - - 207 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 486 1,836 249 2,571 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 2,279 12,867 311 15,457 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,532 942 - 2,474 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,811 13,809 311 17,931 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,375 26,827 333 34,535 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 323 - - 323 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 1,081 3,940 205 5,226 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 4,994 25,090 333 30,417 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 2,381 1,737  - 4,118  
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7,375 26,827 333 34,535 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 8,197 27,389 435 36,021 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 425 - - 425 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 729 3,424 330 4,483 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 5,270 25,441 435 31,146 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 2,927 1,948 - 4,875 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 8,197 27,389 435 36,021 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิของกลุ่มกจิการจ านวน 2,872 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
จ านวน 3,395 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ทีไ่ดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าว สามารถเบกิถอนตามวตัถุประสงค ์และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูเ้พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกจิการได ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 
 

9 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกนัระยะสัน้เป็นเงนิฝากออมทรพัย์ของกลุ่มกจิการ
จ านวน 274 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 261 ลา้นบาท) ซึง่ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 16 โดยมขีอ้จ ากดัในการใชเ้พือ่จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระในงวดถดัไป 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะยาวเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งได้วางไว้ 
เป็นหลกัประกนัส าหรบัสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิของกลุ่มกจิการ 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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10 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นเงนิฝากประจ าประเภทครบก าหนด
เกนิกว่าสามเดอืนแต่ไม่เกนิหนึ่งปี ซึ่งสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจ านวน 482 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 
480 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 16 
 

11 ลกูหน้ีการค้า 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,162 2,270 1,649 2,120 
ลกูหนี้การคา้กจิการอื่น 7,313 6,814 1,126 1,218 
รวมลกูหนี้การคา้ 9,475 9,084 2,775 3,338 
 
ยอดลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหแ์ยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ไมเ่กนิก าหนด 2,158 2,140 1,645 1,990 
เกนิก าหนดต ่ากวา่ 1 เดอืน - 3 - 3 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน - 2 - 2 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน - 5 - 5 
เกนิก าหนดมากกวา่ 3 เดอืน 4 120 4 120 
รวมลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,162 2,270 1,649 2,120 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

29 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กิจการอ่ืน     
ไมเ่กนิก าหนด 7,259 6,647 1,125 1,216 
เกนิก าหนดต ่ากวา่ 1 เดอืน 1 18 - 1 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน 2 19 - - 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน 1 19 - - 
เกนิก าหนดมากกวา่ 3 เดอืน 50(1) 111(1) 1 1 
รวมลกูหนี้การคา้กจิการอื่น 7,313 6,814 1,126 1,218 
รวมลูกหน้ีการค้า 9,475 9,084 2,775 3,338 
 

(1) ลูกหนี้การคา้คา้งช าระเกนิก าหนดเกนิกว่า 3 เดอืนขา้งตน้จ านวน 37 ลา้นบาท เป็นหนี้คา้งช าระจากกฟผ. ซึ่งเป็นผลจากขอ้พพิาท
เรื่องวนัสิ้นสุดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของบรษิทัย่อย (โครงการ 1) โดยบรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทดงักล่าวต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ และเมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดว่าวนัสิน้สุดอายุสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของโครงการ 1 คอืวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นผลท าใหบ้รษิทัยอ่ยมสีทิธไิดร้บัช าระหนี้คา้งช าระดงักล่าวจาก กฟผ. 
ต่อมาวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 กฟผ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอเพกิถอนค าชีข้าดของสถาบนัอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนของศาลปกครองกลาง 

 

12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และการร่วมค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 
 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

30 มิถนุายน 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) - - 146,453 146,425 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.2) 9,323 8,251 1,871 924 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.3) 3,022 2,914 2,814 2,814 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 12,345 11,165 151,138 150,163 
 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  146,425 
โอนเปลีย่นประเภทเป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม(ก) (465) 
การลงทุนเพิม่ (ข), (ค) 493 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  146,453 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

30 

 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั 
 

เมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นกบับรษิทั ปตท. โกลบอล แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั  
ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อขายหุน้ในบรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จ ากดั จ านวน 
4,655,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว ในราคา 693 ล้านบาท ดงันัน้ ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจงึจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ (ไม่รวมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั) ของบรษิทั 
โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จ ากดัและบรษิทัย่อย ตามสดัส่วนที่จะขายเป็นรายการสนิทรพัย์ที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน 
3,012 ล้านบาท และหนี้สนิที่ถือไว้เพื่อขายจ านวน 159 ล้านบาท ในงบการแสดงฐานะการเงนิรวม รวมทัง้จดัประเภท 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบางส่วนซึง่มมีลูคา่เท่ากบั 466 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายในงบการแสดงฐานะการเงนิ
เฉพาะกจิการ 
 
ต่อมาเมื่อวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัด าเนินการโอนหุน้ดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์แล้ว และรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิ
ลงทุนในบรษิทัดงักล่าว เป็นจ านวน 115 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนรวม และจ านวน 227 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่น ทัง้นี้ การขายหุน้ 
ตามสญัญาดงักล่าวมผีลท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัลงลดจากรอ้ยละ 100 เป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีนและ 
เรยีกช าระแล้ว และเงนิลงทุนในบรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จ ากดั เปลี่ยนสถานะจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 
 

(ข) GPSC Singapore Pte. Ltd. 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการได้มมีติอนุมตั ิ
ใหจ้ดัตัง้บรษิทั GPSC Singapore Pte. Ltd. โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 มทีุนจดทะเบยีน
จ านวน 100 ดอลลารส์หรฐัฯ บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด   
 
ในระหวา่งงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทั GPSC Singapore Pte. Ltd. ไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
จ านวน 16,020,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 ดอลลารส์หรฐัฯ รวมเป็นทุนจดทะเบยีนใหมท่ัง้สิน้จ านวน 16 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
ทัง้นี้บรษิทัยอ่ยไดเ้รยีกช าระคา่หุน้ครัง้แรก จ านวน 15,720,100 หุน้  โดยบรษิทัไดช้ าระคา่หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เป็น
จ านวนเงนิทัง้สิน้ 15.7 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 493 ลา้นบาท 

 
(ค) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย่ี์ จ ากดั 
 

เมื่อวนัที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั ในประเทศไทย
โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงนิ 1 ล้านบาท  
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด โดยบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากัด  
ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้ครัง้แรก หุน้ละ 25 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 250,000 บาท โดยบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าว เมื่อวนัที ่
11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

31 

 
รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรงมดีงัต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือหุ้น 

โดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และน ้าเยน็ รบัเหมาก่อสรา้งและ

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า 
100 100 266 266 - - 

บรษิทั นท ีซนิเนอรย์ี ่จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 7,062 7,062 - - 
บรษิทั ไออารพ์ซี ีคลนี พาวเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม 51 51 1,965 1,965 117 245 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั(ก) ลงทุนในบรษิทัอื่น - 100 - 465 - - 
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 45.67 45.67 60,924 60,924 548 1,369 
บรษิทั จพีเีอสซ ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 72,883 72,883 649 1,623 
   (เดมิชื่อ บรษิทั เอน็จ ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั)        
บรษิทั เอนเนอย ีรคีอฟเวอรี ่ยนูิต จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 100 100 2,350 2,350 - - 
บรษิทั จพีเีอสซ ีศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั บรกิารดา้นการเงนิ 100 100 20 20 - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั(ค) ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 - - - - - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศญีปุ่่ น        
Ichinoseki Solar Power 1 GK ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 99 99 487 487 - - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศฮ่องกง 
   แหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี 

       

GPSC International Holdings Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 3 3 - - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์        
GPSC Singapore Pte. Ltd. (ข) ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 - 493 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     146,453 146,425 1,314 3,237 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางออ้มมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทัยอ่ยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 54.16 54.16 - - - - 
บรษิทั โกลว ์จ ากดั ใหบ้รกิารดา้นการจดัการ ทีป่รกึษาและใหค้ าแนะน า 

ดา้นการบรหิารงาน แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ีจ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 95 95 - - - - 
บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และ 

ไอน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม 
100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี3 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไอน ้าและ 
น ้าเพือ่การอุตสาหกรรม 

100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ี2 โฮลดิง้ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 - - - - 
บรษิทั เกค็โค-่วนั จ ากดั* ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ. 65 65 - - - - 
บรษิทั โกลว ์ไอพพี ี3 จ ากดั พฒันาโครงการผลติพลงังานไฟฟ้า 100 100 - - - - 
บรษิทั โกลว ์เอสพพี ี11 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า และน ้าเพือ่การอุตสาหกรรม 100 100 - - - - 
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 49 49 - - - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์วนั จ ากดั(ก) ลงทุนในบรษิทัอื่น - 100 - - - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์โอเปอเรทติง้ จ ากดั(ก) ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการและทีป่รกึษาโครงการ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
- 100 - - - - 

บรษิทั เวลิด ์เอก็ซ์เชนจ ์เอเชยี จ ากดั(ก) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 
บรษิทั พ.ีพ.ีโซล่า จ ากดั(ก) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 
บรษิทั เอน็.พ.ีเอส. สตารก์รุ๊ป จ ากดั(ก) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - 100 - - - - 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ .ศ.2564 พ .ศ.2563 พ .ศ.2564 พ .ศ.2563 พ .ศ.2564 พ .ศ.2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        
บรษิทัยอ่ยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
   ประชาชนลาว 

       

บรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั* ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ.  
และการไฟฟ้าลาว 

67.25 67.25 - - - - 

บรษิทัยอ่ยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศเมยีนมา        
บรษิทั โกลว ์เอน็เนอรจ์ ีเมยีนมา  จ ากดั ใหบ้รกิารทางเทคนิคและค าปรกึษา 

ส าหรบัภาคธุรกจิไฟฟ้า 
100 100 - - - - 

 
* ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดน้ าใบหุน้สามญัของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั และบรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว

ของบรษิทัยอ่ยดงักล่าว (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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12.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 8,251 924 
โอนเปลีย่นประเภทจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม(ก)  
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) 

577 465 

การลงทุนเพิม่(ก) 482 482 
สว่นแบ่งก าไร 426 - 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 
   - การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 

 
(331) 

 
- 

   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 13 - 
เงนิปันผลรบั (95) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 9,323 1,871 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั 
 

การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 12.1 บริษัทได้จดัประเภทเงนิลงทุนในบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั  
จากบรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัรว่ม ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์
จ ากดั ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม สรุปไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
 ล้านบาท 
  

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุน 693 
มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มหลงัการลดสดัส่วนในบรษิทัยอ่ย 577 
 1,270 
หกั  มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัยอ่ยก่อนการลดสดัส่วน (1,155) 
ก าไรจากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 115 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัรว่ม ณ วนัที่สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ย มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ล้านบาท 

  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 256 
ลกูหนี้การคา้ 42 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 995 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,715 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4 
เจา้หนี้การคา้ (7) 
เจา้หนี้อื่น (41) 
เงนิกูย้มืระยะสัน้ (1,668) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2) 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (96) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (43) 
สินทรพัยส์ทุธิ 1,155 
สดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม รอ้ยละ 50 
มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัรว่มหลงัจากการสญูเสยีอ านาจควบคมุ 577 
 
การเรยีกช าระคา่หุน้เพิม่ทุน 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั ไดเ้รยีกช าระ
คา่หุน้เพิม่ทุน โดยบรษิทัไดช้ าระคา่หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนการลงทุนเดมิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 482 ลา้นบาท 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

หุ้นโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

บรษิทัรว่มทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 863 872 74 71 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั 
   และบรษิทัยอ่ย 

ลงทุนในบรษิทัอืน่  ผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้า
รวมถงึใหบ้รกิารดา้น
การบรหิารจดัการ 

50 - 947 - 1,103 - - - 

          

บรษิทัรว่มทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั    
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 6,994 6,994 6,998 7,014 - - 
          

บรษิทัรว่มทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี  
   เอน็เนอรย์ี ่จ ากดัและบรษิทัยอ่ย 

ส ารวจ ผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าเพือ่การ

อุตสาหกรรมรวมถงึผลติ
กระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 

33 33 339 339 359 365 21 - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    9,204 8,257 9,323 8,251 95 71 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 

 
  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทัรว่มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 74 71 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั 
   และบรษิทัยอ่ย 

ลงทุนในบรษิทัอืน่  ผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมถงึใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร

จดัการ 

50 - 947 - - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    1,871 924 74 71 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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12.3 เงินลงทุนในการรว่มค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,914 2,814 
การลงทุนเพิม่(ก) 2 - 
สว่นแบ่งก าไร 301 - 
สว่นแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อืน่ 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 
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- 

เงนิปันผลรบั (238) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,022 2,814 

 
(ก) บริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 1 จ ากดั และบริษทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 2 จ ากดั 

 
เมื่อวนัที ่7 เมษายน พ.ศ. 2564 ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัย่อย
เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบับรษิทั ทรพัยท์พิย ์จ ากดั เพื่อเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 1 จ ากดั  
และบรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 2 จ ากดั ซึ่งประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ต่อมาเมื่อวนัที ่16 เมษายน 
พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยได้จ่ายช าระค่าหุ้นส าหรบัหุ้นจ านวน 313,600 หุ้นของแต่ละบรษิัท รวมเป็นจ านวนเงนิรวม  
2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ของแต่ละบรษิทั  

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
          

กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จ ากดั 
   และบรษิทัยอ่ย 

ธุรกจิลงทุน 40 40 1,697 1,697 1,576 1,584 199 200 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 753 711 39 - 
บรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 49 - 1 - 1 - - - 
บรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 49 - 1 - 1 - - - 
          
กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 691 619 - - 
รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    2,816 2,814 3,022 2,914 238 200 
 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 
 

วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จ ากดั 
   และบรษิทัยอ่ย 

ธุรกจิลงทุน 40 40 1,697 1,697 199 200 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 39 - 
        
กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
      

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 - - 
รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    2,814 2,814 238 200 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

41 

 
12.4 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 59 252 
การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 333 1,626 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (292) (1,661) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 100 217 
 

13 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 
 
การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุด 
วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 2,724 2,661 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 499 - 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 207 207 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,430 2,868 
 
Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. 
 
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ท าสัญญาร่วมลงทุนเพื่อให้บริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของบริษัท เข้าลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) ซึ่งประกอบธุรกิจ
โรงงานผลติแบตเตอรีใ่นประเทศจนี ดว้ยมูลค่ารวมทัง้สิ้น 16 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 499 ล้านบาท โดยคดิเป็นสดัส่วน 
ร้อยละ 11.1 ของทุนจดทะเบียนและเรยีกช าระแล้ว ทัง้นี้บรษิัทย่อยดงักล่าวได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่ทุนให้กบับรษิัท Anhui Axxiva  
New Energy Technology Co., Ltd. เตม็จ านวนแลว้ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

42 

 
รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนการถอืหุ้น 

โดยกลุ่มกิจการ 
วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
หุน้สามญั        
   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,147 1,173 90 - 
   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพื่อสงัคม จ ากดั ธุรกจิเพือ่สงัคม 10 10 1 1 - - 
   - บรษิทั อสีเทริน์ ฟลูอดิ ทรานสปอรต์ จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 15 15 63 63 3 3 
   - Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. ผลติแบตเตอรี ่ 11 - 499 - - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ        
   - บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 
   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอรี ่ 20.59 26.02 1,720 1,487 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  3,430 2,724 93 3 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนการถอืหุ้น 

โดยบริษทั 
วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
หุน้สามญั        
   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,147 1,173 90 - 
   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพื่อสงัคม จ ากดั ธุรกจิเพือ่สงัคม 10 10 1 1 - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ        
   - บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 
   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอรี ่ 20.59 26.02 1,720 1,487 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  2,868 2,661 90 - 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์  
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์  

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน  

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุ     
   วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 99,978 43,983 17,853 203 
ซือ้สนิทรพัย ์ 2,354 13 566 65 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (6) - (3) - 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (3,030) (1,065) (630) (30) 
โอนออก - สทุธ ิ (3) - - - 
ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 135 (1) - - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 99,428 42,930 17,786 238 
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้น าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 40,664 ล้านบาท  
ไปจดจ านอง และจ าน า เพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวในหมายเหตุฯ ขอ้ 16 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 
41,318 ลา้นบาท) 
 

15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 
 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,796 570 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 85 27 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 25 30 
คา่เสือ่มราคา (101) (45) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 2,805 582 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 34,834 36,023 8,400 19,347 
บวก รายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรม 
    จากการรวมธุรกจิ - สทุธ ิ

 
218 

 
240 

 
- 

 
- 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 35,052 36,263 8,400 19,347 
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 8,913 8,843 - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิเยน 1,810 1,873 - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (199) (226) (8) (24) 
 45,576 46,753 8,392 19,323 
หกั สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ 
    ภายในหนึ่งปี 

 
(6,210) 

 
(2,940) 

 
(598) 

 
(1,106) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 39,366 43,813 7,794 18,217 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 46,753 19,323 
กระแสเงนิสด   
   เพิม่ขึน้ในระหว่างงวด 13,064 - 
   จ่ายคนืในระหว่างงวด (14,816) (10,947) 
   คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (17) - 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (22) - 
   การตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี 44 16 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 518 - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 52 - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 45,576 8,392 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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เงินกู้ยืมของบริษทั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัจ านวน 8,392 ลา้นบาท เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนั 
 
เงินกู้ยืมของบริษทัย่อย 
 
รายละเอยีดสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวทีบ่รษิทัย่อยลงนามในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเงนิกูย้มืดงักล่าว
เป็นเงนิกูย้มืทีค่ ้าประกนัโดยบรษิทั มดีงันี้ 
 
เงนิกูย้มืสกุลเงนิบาท 
 

ล าดบัท่ี 
วงเงินตามสญัญา 

(ล้านบาท) อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินต้น 
ก าหนดการ 

จ่ายช าระดอกเบีย้ 
     

1 883 3M BIBOR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกหกเดอืนนบัจาก
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ช าระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

2 422 3M BIBOR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกหกเดอืนนบัจาก
เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 

ช าระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

3 3,185 6M THBFIX บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกหกเดอืนนบัจาก
เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 

ช าระดอกเบีย้ทุกเดอืน 

4 6,000 6M THBFIX บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกหกเดอืนนบัจาก
เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ช าระดอกเบีย้ทุกเดอืน 

5 2,000 3M BIBOR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้เดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2569 

ช าระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

6 1,500 6M THBFIX บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ทุกหกเดอืนนบัจาก
สามสบิเดอืนหลงัจากเบกิใชเ้งนิกู้

ครัง้แรก 

ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

รวม 13,990    
 
เงนิกูย้มืสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั 
 

ล าดบัท่ี 
วงเงินตามสญัญา 

(ล้านดอลลารส์หรฐั) อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินต้น 
ก าหนดการ 

จ่ายช าระดอกเบีย้ 
     

1 86 3M LIBOR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่อ่ปี 

ช าระคนืเงนิตน้ 
วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

ช าระดอกเบีย้ 
ทุกสามเดอืน 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 7,000 ลา้นบาทของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง โดยเงนิกูย้มืบางส่วนค ้าประกนั 
โดยบรษิัทย่อยสามแห่ง อีกทัง้กลุ่มกิจการต้องปฏบิตัิตามข้อก าหนดและเงื่อนไขบางประการที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงนิกู้ อาทเิช่น  
การด ารงมูลค่าของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนที่เป็นส่วนของผูถ้อืหุ้น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และการด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 9,588 ลา้นบาท) 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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นอกจากนี้เงนิกู้ยืมระยะยาวจ านวน 191 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรือเทียบเท่า 6,152 ล้านบาทและ 3,387 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยืม 
ทีม่หีลกัประกนัของบรษิทัยอ่ยสองแหง่โดยการจ านองสิง่ปลูกสรา้งและจ าน าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ย รวมถงึบญัชี
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 14) นอกจากนี้ บรษิทัย่อยทัง้สองแห่งไดโ้อนสทิธปิระโยชน์และภาระผูกพนั
ทัง้หมดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการโรงไฟฟ้าให้กบัเจ้าหนี้เงนิกู้เพื่อเป็นหลกัประกนัตามเงื่อนไขของสญัญาเงนิกู้  
อกีทัง้บรษิทัย่อยแต่ละแห่งต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขบางประการตามทีไ่ด้ก าหนดไวใ้นสญัญากู้ยมื อาทเิช่น การด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และการส ารองปรมิาณจดัเก็บถ่านหนิ เป็นต้น (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน  
207 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,255 ลา้นบาท และ 3,616 ลา้นบาท) 
 

17 หุ้นกู้ - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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 
รายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ - สทุธ ิ (9) 66 - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี (53) (59) (48) (52) 
 57,493 57,562 44,952 44,948 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (13,051) (9,053) (3,499) (3,499) 
หุน้กู ้- สทุธ ิ 44,442 48,509 41,453 41,449 
 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 57,562 44,948 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (75) - 
   การตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี 6 4 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 57,493 44,952 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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หุ้นกู้ของบริษทั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 หุน้กูข้องบรษิทัจ านวน 44,952  ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุชือ่ผูถ้อืไมด่อ้ยสทิธิและไมม่หีลกัประกนั 
โดยบรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้ต่อส่วนของ
เจา้ของ เป็นตน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 44,948 ลา้นบาท) 
 
หุ้นกู้ของบริษทัย่อย 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 หุน้กูข้องบรษิทัย่อยจ านวน 12,541  ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อืไม่ดอ้ยสทิธแิละค ้าประกนั 
โดยบรษิทัย่อยสามแห่ง อกีทัง้กลุ่มกจิการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารง
มูลค่าของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนที่เป็นส่วนของผูถ้อืหุ้น การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผู้ถอืหุน้และการด ารงอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหนี้ เป็นตน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 12,614 ลา้นบาท) 
 
เมือ่วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยไดย้ืน่ค าขอใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดจ านวน 4,000 ลา้นบาท โดยมกี าหนดไถ่ถอน 
หุ้นกู้คือ วนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ  
ผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่าวมกี าหนดไถ่ถอนเดมิคอืเมือ่ครบก าหนด 10 ปี ภายในวนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

18 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หนี้สนิตามสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้(1) 14,135 14,095 214 222 
อื่น ๆ 698 705 157 156 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 14,833 14,800 371 378 
 
(1) เงนิรบัล่วงหน้าส าหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซึง่เกีย่วกบัการด าเนินการในการรกัษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ของบรษิทัยอ่ยตามทีต่กลงกบั กฟผ. และเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
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19 ภาษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 422 477 57 18 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (75) (194) (14) (64) 
รวมภาษเีงนิได ้ 347 283 43 (46) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 862 624 153 18 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (62) (87) (6) (10) 
รวมภาษเีงนิได ้ 800 537 147 8 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของผูบ้รหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปี  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยทีใ่ชส้ าหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอือตัรารอ้ยละ  15 และรอ้ยละ 5 ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2563 อตัรารอ้ยละ 12 และรอ้ยละ 0 ตามล าดบั) 
 

20 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบรษิัท เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 4,230 ล้านบาท เงนิปันผลส าหรบัปีดงักล่าวไดร้วมเงนิปันผลระหว่างกาล 
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 ดงันัน้เงนิปันผลทีจ่ะตอ้งจ่ายเพิม่
จงึเท่ากบัอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 2,820 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้แลว้ในวนัที ่21 เมษายน พ.ศ. 2564  
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21 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ถอืหุน้รอ้ยละ 42.53) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (ถอืหุน้
ร้อยละ 20.78) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 10.00) ซึ่งบริษัททัง้สามแห่งเป็นนิติบุคคล 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมบีรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ในล าดบัสงูสดุ 
 
รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 12 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

ขายสนิคา้ ราคาตามสญัญา 
การใหบ้รกิาร ราคาตามสญัญา 
ซือ้สนิคา้ / วตัถุดบิ ราคาตามสญัญาซือ้ขายอา้งองิจากตลาด 
คา่เชา่ ราคาตามสญัญา 
รบับรกิาร ราคาตามสญัญา 
คา่ความชว่ยเหลอืทางเทคนิค ราคาตามสญัญา 
ดอกเบีย้รบั / ดอกเบีย้จ่าย อตัราตามสญัญา 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

21.1 รายการค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ     
   - รายไดจ้ากการขาย 188 1 - - 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4 - - - 
   - ตน้ทุนขาย 8,888 8,351 2,891 2,765 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 26 21 25 21 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
         และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3 - 3 - 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 1 - - 
     
ผูถ้อืหุน้     
   - รายไดจ้ากการขาย 1,792 1,916 1,110 1,161 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - 1 - 
   - รายไดอ้ื่น 2 3 2 2 
   - ตน้ทุนขาย 23 108 9 7 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 - 1 - 
     บรษิทัยอ่ย     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 260 266 
   - ดอกเบีย้รบั - - 2 16 
   - รายไดอ้ื่น - - 4 3 
   - เงนิปันผลรบั - - 766 1,867 
   - ตน้ทุนขาย - - 103 4 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 6 36 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
         และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 12 2 
   - ดอกเบีย้จ่าย - - 37 - 
     บรษิทัรว่ม     
   - ดอกเบีย้รบั 6 - 6 - 
   - เงนิปันผลรบั - - 1 - 
     การรว่มคา้     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - 1 - 
   - ดอกเบีย้รบั 1 2 1 2 
   - รายไดอ้ื่น 1 2 1 1 
   - เงนิปันผลรบั - - 100 97 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 1 - 1 - 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัรว่มทางออ้ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 38 - 2 - 
   - ดอกเบีย้รบั 37 - 33 - 
   - ตน้ทุนขาย 1 - - - 
     กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
   - รายไดจ้ากการขาย 3,399 3,228 1,910 1,740 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - - - 
   - ดอกเบีย้รบั - 1 - 1 
   - รายไดอ้ื่น 6 6 4 3 
   - เงนิปันผลรบั 3 3 - - 
   - ตน้ทุนขาย 508 318 135 117 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 35 28 34 26 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 51 8 51 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 1 1 1 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ     
   - รายไดจ้ากการขาย 231 4 - - 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4 - -  
   - ตน้ทุนขาย 17,102 17,162 6,156 6,050 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 55 48 54 48 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3 - 3 - 
   - ดอกเบีย้จ่าย 2 17 - 14 
     ผูถ้อืหุน้     
   - รายไดจ้ากการขาย 3,585 3,697 2,197 2,266 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - 1 - 
   - รายไดอ้ื่น 4 5 3 3 
   - ตน้ทุนขาย 89 160 19 15 
   - ดอกเบีย้จ่าย 2 4 2 4 
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัยอ่ย     
   - รายไดจ้ากการขาย - - 4 - 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 521 266 
   - ดอกเบีย้รบั - - 4 19 
   - รายไดอ้ื่น - - 8 11 
   - เงนิปันผลรบั - - 1,314 3,237 
   - ตน้ทุนขาย - - 112 4 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 20 36 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 106 2 
   - ดอกเบีย้จ่าย - - 38 - 
     

บรษิทัรว่ม     
   - ดอกเบีย้รบั 12 - 12 - 
   - เงนิปันผลรบั - - 74 71 
     

การรว่มคา้     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - 1 - 
   - ดอกเบีย้รบั 2 3 2 3 
   - รายไดอ้ื่น 2 4 2 3 
   - เงนิปันผลรบั - - 238 200 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 1 - 1 - 
     

บรษิทัรว่มทางออ้ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 40 - 4 - 
   - ดอกเบีย้รบั 72 77 65 71 
   - รายไดอ้ื่น - 4 - - 
   - ตน้ทุนขาย 1 - - - 
     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
   - รายไดจ้ากการขาย 6,773 6,174 3,737 3,236 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - - - 
   - ดอกเบีย้รบั - 2 - 2 
   - รายไดอ้ื่น 11 10 7 6 
   - เงนิปันผลรบั 93 3 90 - 
   - ตน้ทุนขาย 829 623 282 216 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 62 55 58 52 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 29 53 29 53 
   - ดอกเบีย้จ่าย 2 2 2 2 
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21.2 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ลกูหนี้การคา้     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 65 - - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 661 629 423 401 
   - บรษิทัยอ่ย  - - 559 852 
   - การรว่มคา้ 2 1 2 1 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 32 - 5 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,402 1,640 660 866 
รวมลกูหนี้การคา้  2,162 2,270 1,649 2,120 
     
ลกูหนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 2 2 1 1 
   - บรษิทัยอ่ย - - 9 35 
   - การรว่มคา้ 4 4 4 4 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 3 4 - - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 160 62 78 61 
รวมลกูหนี้อื่น 169 72 92 101 

 
21.3 เงินปันผลค้างรบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิปันผลคา้งรบั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 117 193 
   - การรว่มคา้ 100 59 100 59 
รวมเงนิปันผลคา้งรบั 100 59 217 252 
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21.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 848 1,140 
   - บรษิทัยอ่ยทางออ้ม - - - 638 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 848 - - - 
 848 - 848 1,778 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบัส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 1,778 
กระแสเงนิสด   
   จ่ายเงนิใหกู้ย้มื 848 898 
   รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,668) (1,828) 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   การจดัประเภทรายการใหม่ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.2) 1,668 - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 848 848 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง 
ส าหรับวงเงินกู้ยืม 1,743 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบี้ยและจ่ายคืนเงินต้น 
ในวนัครบรอบ 1 ปี นับจากวนัทีเ่บกิใชเ้งนิกู ้และบรษิทัย่อยดงักล่าวไดเ้บกิใชเ้งนิกูแ้ลว้จ านวน 848 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งแห่งหนึ่ง จ านวน 848 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี และมกี าหนดจ่ายช าระ
ดอกเบีย้และจ่ายคนืเงนิตน้ในวนัครบรอบ 1 ปี นบัจากวนัทีเ่บกิใชเ้งนิกูจ้ากบรษิทัยอ่ย 
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21.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 48 48 
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี - - 84 107 
   - การรว่มคา้     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 92 87 92 87 
        - ดอกเบีย้คา้งรบั 9 6 9 6 
   - บรษิทัรว่ม     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี 92 - 92 - 
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 627 - 627 - 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 2,712 2,712 2,463 2,463 
        - ดอกเบีย้คา้งรบั 748 683 748 683 
 4,280 3,488 4,163 3,394 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 2,799 2,705 
กระแสเงนิสด   
   จ่ายเงนิใหกู้ย้มื 834 834 
   รบัช าระเงนิใหกู้ย้มื (116) (139) 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 6 6 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,523 3,406 

 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ลงนามในสญัญาเงนิให้กู้ยมืกบับรษิัทร่วมแห่งหนึ่ง 
ส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืเป็นจ านวน 834 ลา้นบาท เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืเงนิตน้ภายในปี พ.ศ. 2574 โดยมกี าหนด
ช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ในเดอืนมถิุนายนของทุกปี 
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21.6 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนกิจการอ่ืนจากท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 5 7 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 2,195(*) 2,195(*) 3 3 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8 8 8 8 
 2,208 2,210 11 11 

 
(*) ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นจ านวน 2,192 ล้านบาท เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญา 

ทีส่ าคญัภายใตโ้ครงการหน่วยผลติไฟฟ้าของบรษิทัยอ่ย (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2,192 ลา้นบาท)  
 
21.7 เจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เจา้หนี้การคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 3,564 3,022 1,125 1,347 
   - ผูถ้อืหุน้ 6 35 3 4 
   - บรษิทัยอ่ย - - 43 5 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 51 42 36 30 
รวมเจา้หนี้การคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 3,621 3,099 1,207 1,386 
     
เจา้หนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 22 3 21 3 
   - ผูถ้อืหุน้ 18 - 17 - 
   - บรษิทัยอ่ย - - 23 21 
   - การรว่มคา้ 2 1 2 1 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 838 233 147 44 
รวมเจา้หนี้อื่น 880 237 210 69 
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21.8 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 5 5 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 31 33 15 16 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 30 32 - - 
 66 70 15 16 

 
21.9 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 

   
   - บรษิทัยอ่ย   
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี 851 - 
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 9,548 - 
 10,399 - 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 
กระแสเงนิสด  
   เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 10,490 
   จ่ายคนืในระหวา่งงวด (91) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 10,399 
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ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดล้งนามในสญัญากู้ยมืสามฉบบักบับรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง 
ส าหรบัเงนิกูย้มืรวมจ านวน 10,490 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าวทัง้จ านวนแลว้ โดยเงนิกูย้มืจ านวน 1,305 ลา้นบาท 
มอีตัราดอกเบีย้ 3M BIBOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุก 3 เดอืน และเงนิกูย้มืจ านวน 9,185 ลา้นบาท 
มอีตัราดอกเบีย้ 6M THBFIX บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี ก าหนดช าระดอกเบีย้ทุกเดอืน 
 
นอกจากนี้  บริษัทได้ลงนามในสญัญากู้ยืมกับบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ล าดับสูงสุด ส าหรับวงเงินกู้ยื มจ านวน 20,000  
ลา้นบาท โดยเงนิกูย้มืดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละคงทีต่่อปี มกี าหนดจ่ายดอกเบีย้ทุก 6 เดอืนและจ่ายคนืเงนิตน้ทัง้จ านวน
ในวันครบรอบ 3 ปี นับจากวันที่เบิกใช้เงินกู้  เพื่อสนับสนุนทางการเงินส าหรับการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
ในต่างประเทศ โดยบรษิทัตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของ
หนี้สนิสทุธติ่อสว่นของเจา้ของ เป็นตน้ ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยงัไมไ่ดเ้บกิใชเ้งนิกูย้มืดงักล่าว 

 
21.10 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 94 65 88 57 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 180 182 163 86 
 

22 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีส าคญั 
 
ในระหว่างงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัและสญัญาต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างจากงวดปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อย่างเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาและจ านวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงส าหรบัภาระผกูพนัและสญัญา 
ทีส่ าคญัต่อไปนี้ 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาจ้างออกแบบ ก่อสร้าง และตดิตัง้ระบบเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างอาคารและ 
สิง่ปลูกสรา้ง ทีถ่อืเป็นภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิมดีงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 1,708 - 2,108 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 642 20,688 647 19,539 
สกุลเงนิเยน 14 4 38 11 
สกุลเงนิโครนสวเีดน 339 1,290 398 1,477 
สกุลเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 1 - - 
สกุลเงนิยโูร 2 80 - - 
รวม   23,771  23,135 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
30 มิถนุายน  
พ.ศ. 2564 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 115 - 346 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 2 62 3 92 
สกุลเงนิเยน 14 4 39 11 
รวม   181  449 

 
23 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
23.1 การเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย่ี์ จ ากดั 

 
เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากดั ได้เรียกช าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจากบรษิัท  
ส าหรบัหุ้นจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงนิ 750,000 บาท และในวนัเดยีวกนัได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิม่ทุน 
ตามสดัส่วนการลงทุนเดมิจ านวน 164,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 16,499 ลา้นบาท บรษิทั โกลบอล  
รนีิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากดั ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนครัง้แรกหุ้นละ 91.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 15,097 ล้านบาท  
โดยบรษิทัไดช้ าระคา่หุน้สว่นทีเ่หลอืและหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เสรจ็ในวนัเดยีวกนั 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23.2 การอนุมติัการลงทุนของบริษทัย่อย 

 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ในบริษัท Avaada Energy Private Limited (Avaada) ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในประเทศอินเดีย  
เป็นจ านวนหุ้นรวม 508,217,550 หุ้น ในสดัส่วนร้อยละ 41.6 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว คิดเป็นมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 14,825 ลา้นบาท โดยบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายช าระเงนิคา่หุน้ดงักล่าวแลว้ ในวนัที ่13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยดงักล่าวได้เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นกบักองทุน Copenhagen 
Infrastructure II K/S (CI-II) และ Copenhagen Infrastructure III K/S (CI-III) เพื่อเขา้ถอืหุ้นในบรษิทั CI Changfang Limited และ
บรษิทั CI Xidao Limited ซึ่งประกอบธุรกจิพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมนอกชายฝัง่ในไตห้วนั ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 
ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทัง้นี้การเขา้ลงทุนดงักล่าวจะเกดิขึน้ต่อเมือ่
เงือ่นไขบงัคบัก่อนภายใตส้ญัญาซือ้ขายหุน้ไดส้ าเรจ็เสรจ็สิน้ 
 

23.3 การลงนามในสญัญาเงินกู้ของบริษทัย่อย 
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งเข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ ง  
จ านวน 3,000 ลา้นบาท มกี าหนดระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก และมอีตัราดอกเบีย้ 6M BIBOR บวกอตัรารอ้ยละ 
คงทีต่่อปี 
 

23.4 การลงนามในสญัญาซ้ือขายไฟของบริษทัย่อย 
 

เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้ลงนามในสญัญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวน 2 ฉบับ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อทดแทนสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 2 ฉบบัเดมิทีจ่ะหมดอายุในเดอืนกนัยายนและพฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ ปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายให้เป็นไป  
ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

23.5 การลงนามในสญัญาเงินกู้ของบริษทั 
 
เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัเขา้ท าสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบับรษิทัย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 2 ฉบบั ส าหรบัเงนิกูย้มื
จ านวน 2,000 ลา้นบาท มกี าหนดระยะเวลา 5 ปีและมอีตัราดอกเบี้ย 3M BIBOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี และเงนิกูย้มืจ านวน 
1,500 ลา้นบาท มกี าหนดระยะเวลา 10 ปีและมอีตัราดอกเบีย้ 6M THOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี  
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