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ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบั
งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 
เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรือ่งการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสขุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 18,643,695,576 13,792,539,186 6,559,949,847 3,485,599,007

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 8 189,501,192 190,199,368 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 9 599,692,396 3,597,857,342 - -

ลกูหน้ีการคา้ - สทุธิ 10,20 11,054,542,673 13,441,490,614 4,063,428,634 5,241,529,276

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิที่

ครบกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,495,914,947 1,522,214,921 911,961,421 917,239,812

ลกูหน้ีอืน่ 20 847,681,144 1,625,806,147 334,953,489 412,178,874

เงนิปันผลคา้งรบั 20 139,666,675 91,000,006 1,294,109,305 91,000,006

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 967,796,399 967,796,399 967,796,399 967,796,399

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 91,744,400 91,744,400 139,504,400 139,504,400

เชือ้เพลงิ อะไหล่และวสัดุเครือ่งจกัร - สทุธิ 6,941,812,650 6,938,279,148 657,503,070 649,436,709

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 79,397,193 111,651,207 4,992,247 -

สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 2,117,855,318 2,711,464,728 1,992,204,653 503,745,056

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 545,819,865 408,056,791 163,149,895 158,351,983

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 43,715,120,428 45,490,100,257 17,089,553,360 12,566,381,522

กรรมการ   ________________________________

วนัที ่        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย  ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ - สทุธิ 4,767,450,881 5,115,814,884 2,511,999,384 2,729,046,576

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 26,631,452,477 24,622,859,874 3,414,966,269 1,871,466,269

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 12 2,973,015,852 3,077,410,097 2,814,729,090 2,814,729,090

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 161,414,982,143 161,063,058,478

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายตุธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 13 5,551,082,470 5,860,171,999 5,488,582,470 5,181,386,892

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้คา้งรบั

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 20 4,143,404,476 4,099,822,772 3,929,452,689 3,911,032,220

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 93,777,231,508 95,581,005,131 16,083,992,318 17,729,750,758

สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สทุธิ 103,771,325 103,771,325 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 14 41,002,298,922 41,526,486,831 257,005,055 277,158,444

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 15 2,392,229,712 2,516,060,792 442,519,641 540,289,693

ค่าความนิยม 36,089,835,841 36,089,835,841 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 3,293,162,000 3,249,781,809 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 4,899,457 4,899,551 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 20 4,001,802,666 3,041,101,110 152,999,074 163,240,647

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 224,731,637,587 224,889,022,016 196,511,228,133 196,281,159,067

รวมสินทรพัย ์ 268,446,758,015 270,379,122,273 213,600,781,493 208,847,540,589

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หน้ีการคา้ 20 8,467,549,511 6,407,172,735 3,833,007,468 2,156,622,442

เจา้หน้ีอืน่ 20 4,172,537,882 2,178,397,663 2,292,237,911 1,147,257,445

เจา้หน้ีงานก่อสรา้ง 918,124,141 1,394,250,361 164,569,482 313,243,426

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี - สทุธิ 171,221,884 154,552,680 89,153,942 81,359,055

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 16 4,440,306,895 7,121,428,472 738,873,999 668,873,999

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึกําหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 20 - - 1,203,429,500 1,203,429,500

หุน้กูท้ีถ่งึกําหนดชาํระในหน่ึงปี - สทุธิ 17 4,918,814,032 1,999,177,305 1,999,418,486 1,999,177,305

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 1,399,707 166,815,551 - -

หน้ีสนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 17,890,398 2,085,685,139 1,267,500 -

เงนิคํ้าประกนังานก่อสรา้ง 57,015,700 57,015,700 57,015,700 57,015,700

หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ 1,584,044,069 1,471,644,905 384,005,905 348,838,795

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 24,748,904,219 23,036,140,511 10,762,979,893 7,975,817,667

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สทุธิ 2,360,553,183 2,484,807,044 389,554,858 498,512,073

หน้ีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 585,821,406 938,922,758 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 16 49,256,453,749 50,140,239,226 10,549,692,957 10,919,098,957

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธิ 20 8,000,000,000 8,000,000,000 18,075,393,482 18,427,944,904

หุน้กู ้- สทุธิ 17 39,458,935,926 42,371,171,275 39,458,935,926 39,457,327,935

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 835,535,377 820,193,393 568,689,564 558,460,742

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สทุธิ 9,744,204,362 9,962,818,243 586,555,483 551,869,282

เงนิคํ้าประกนังานก่อสรา้ง 1,490,879 1,375,674 373,174 1,050,674

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 18,20 15,214,145,255 14,875,913,333 685,315,029 389,193,091

125,457,140,137 129,595,440,946 70,314,510,473 70,803,457,658

150,206,044,356 152,631,581,457 81,077,490,366 78,779,275,325

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน

รวมหน้ีสิน
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 2,819,729,371 หุน้

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 2,819,729,367 หุน้ 

 มลูค่าทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 10 บาท 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837 70,175,900,837

สว่นตํ่าจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่น

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (14,991,990,030) (15,002,535,663) - -

สว่นเกนิ (ตํ่ากวา่) ทุนอืน่ (1,118,213,914) (1,118,213,914) 78,467,400 78,467,400

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้

  - สาํรองตามกฎหมาย 2,088,252,769 2,088,252,769 2,088,252,769 2,088,252,769

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 23,404,747,650 23,091,536,750 30,348,679,380 28,139,409,979

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ 974,443,884 902,045,509 1,634,697,071 1,388,940,609

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 108,730,434,866 108,334,279,958 132,523,291,127 130,068,265,264

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 9,510,278,793 9,413,260,858 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 118,240,713,659 117,747,540,816 132,523,291,127 130,068,265,264

268,446,758,015 270,379,122,273 213,600,781,493 208,847,540,589

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม

5



บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 27,100,726,434 16,478,772,411 11,167,837,515 5,191,214,786

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 160,043,191 145,592,998 107,554,340 132,251,462

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (26,559,166,688) (13,314,377,693) (10,483,233,529) (4,348,001,286)

กาํไรข ัน้ต้น 701,602,937 3,309,987,716 792,158,326 975,464,962

เงนิปันผลรบั 12,13 30,000,000 90,000,000 1,592,756,646 849,913,293

รายไดอ้ื่น 11 932,281,254 270,313,560 828,899,173 299,038,304

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (79,744,026) 172,024 (95,208,924) 140,435,098

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (420,589,125) (460,238,309) (272,413,990) (241,669,503)

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เครือ่งมอื

ทางการเงนิ - สทุธิ 11,410,246 1,677,933 4,665,747 (373,795)

ตน้ทนุทางการเงนิ (974,005,310) (974,026,256) (469,854,365) (404,759,769)

สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ - สทุธิ 12 142,658,310 207,070,169 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 343,614,286 2,444,956,837 2,381,002,613 1,618,048,590

ภาษเีงนิได้ 19 33,627,828 (452,764,457) (171,733,212) (103,840,739)

กาํไรสาํหรบังวด 377,242,114 1,992,192,380 2,209,269,401 1,514,207,851

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 313,210,900 1,973,478,990 2,209,269,401 1,514,207,851

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 64,031,214 18,713,390 - -

377,242,114 1,992,192,380 2,209,269,401 1,514,207,851

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.11 0.70 0.78 0.54

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบังวด 377,242,114 1,992,192,380 2,209,269,401 1,514,207,851

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น :

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 353,250,191 390,684,403 - 611,722

ตน้ทนุในการป้องกนัความเสีย่ง (24,378,767) (7,683,969) - 51,762

สว่นแบง่ขาดทนุเบด็เสรจ็อื่นจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (349,194,057) (183,828,793) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่

ขอ้มลูการเงนิ (23,121,320) 61,559,483 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (28,708,550) (37,634,207) - -

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธภิาษี (72,152,503) 223,096,917 - 663,484

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมลูคา่เงนิลงทนุใน

ตราสารทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่น

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 306,842,805 109,305,474 307,195,578 109,305,474

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (61,379,145) (21,861,095) (61,439,116) (21,861,095)

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สทุธภิาษี 245,463,660 87,444,379 245,756,462 87,444,379

กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 173,311,157 310,541,296 245,756,462 88,107,863

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 550,553,271 2,302,733,676 2,455,025,863 1,602,315,714

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 376,455,533 2,142,448,871 2,455,025,863 1,602,315,714

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 174,097,738 160,284,805 - -

550,553,271 2,302,733,676 2,455,025,863 1,602,315,714

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม ่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผลต่างของอตัรา สาํรอง สาํรอง ส่วนแบง่กาํไร (ขาดทุน) รวม
ส่วนเกิน ส่วนต ํา่จาก จดัสรรแล้ว - แลกเปลี่ยนจาก การเปลี่ยนแปลง การป้องกนั ต้นทุนใน  เบด็เสรจ็อื่นจาก รวมองคป์ระกอบ ส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที่ออก มูลค่า การเปลี่ยนแปลงสดัส่วน สาํรอง การแปลงค่าข้อม ูล ม ูลค่ายตุิธรรม ความเสี่ยงใน การป้องกนั บริษทัร่วม อื่นของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม ่ม ีอาํนาจ ส่วนของ
และชาํระแล้ว หุ้นสามญั เงินลงทุนในบริษทัย่อย ส่วนต ํา่กว่าทุนอื่น ตามกฎหมาย ยงัไม ่จดัสรร ทางการเงิน ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสี่ยง และการร่วมค้า เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด 
   ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
   เจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - - - - - - - - - - - (74,511,400) (74,511,400)
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
   สาํหรบังวด

  กําไรสาํหรบังวด - - - - - 1,973,478,990 - - - - - - 1,973,478,990 18,713,390 1,992,192,380
  กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
     สาํหรบังวด - - - - - - 40,402,529 87,444,379 231,078,068 (6,126,302) (183,828,793) 168,969,881 168,969,881 141,571,415 310,541,296

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

ยอดคงเหลือต้นงวด 
   ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 (15,002,535,663) (1,118,213,914) 2,088,252,769 23,091,536,750 99,315,637 1,517,473,273 (398,817,973) 10,309,900 (326,235,328) 902,045,509 108,334,279,958 9,413,260,858 117,747,540,816

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
   เจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผล - - - - - - - - - - - - - (77,079,803) (77,079,803)
การขายบรษิทัยอ่ย - - 10,545,633 - - - 9,153,742 - - - - 9,153,742 19,699,375 - 19,699,375
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
   สาํหรบังวด

  กําไรสาํหรบังวด - - - - - 313,210,900 - - - - - - 313,210,900 64,031,214 377,242,114
  กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
     สาํหรบังวด - - - - - - (20,724,094) 245,463,660 207,168,982 (19,469,858) (349,194,057) 63,244,633 63,244,633 110,066,524 173,311,157

ยอดคงเหลือปลายงวด 
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 2,088,252,769 23,404,747,650 87,745,285 1,762,936,933 (191,648,991) (9,159,958) (675,429,385) 974,443,884 108,730,434,866 9,510,278,793 118,240,713,659

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อม ูลทางการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว - การเปลี่ยนแปลง สาํรองการป้องกนั สาํรองต้นทุนใน รวมองคป์ระกอบ
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง มลูค่ายตุิธรรม ความเสี่ยงใน การป้องกนั อื่นของส่วนของ รวม

ชาํระแล้ว มลูค่าหุ้นสามญั ส่วนเกินทุนอื่น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสี่ยง เจ้าของ ส่วนของเจ้าของ
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 2,088,252,769 28,139,409,979 1,388,940,609 - - 1,388,940,609 130,068,265,264

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

  กาํไรสาํหรบังวด - - - - 1,514,207,851 - - - - 1,514,207,851
  กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - - 87,444,379 611,722 51,762 88,107,863 88,107,863

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 2,088,252,769 29,653,617,830 1,476,384,988 611,722 51,762 1,477,048,472 131,670,580,978

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 2,088,252,769 28,139,409,979 1,388,940,609 - - 1,388,940,609 130,068,265,264

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

  กาํไรสาํหรบังวด - - - - 2,209,269,401 - - - - 2,209,269,401
  กาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบังวด - - - - - 245,756,462 - - 245,756,462 245,756,462

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 2,088,252,769 30,348,679,380 1,634,697,071 - - 1,634,697,071 132,523,291,127

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจ้าของ
กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 343,614,286 2,444,956,837 2,381,002,613 1,618,048,590
รายการปรบัปรงุกําไรก่อนภาษเีงนิได้
เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงาน

  - กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
จากลกูหน้ีการคา้ (1,720,965) - - -

  - ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,236,435,864 2,160,576,876 394,395,629 376,309,856
- ดอกเบีย้รบั (48,561,686) (56,442,756) (26,990,173) (56,809,262)
- เงนิปันผลรบั 12,13 (30,000,000) (90,000,000) (1,592,756,646) (849,913,293)
- ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 727,935 1,848,711 735,733 1,716,914
- ตน้ทุนทางการเงนิ 963,048,556 964,929,935 469,854,365 404,759,769
- รายไดร้บัรูจ้ากเงนิรบัล่วงหน้าค่าสทิธิ

  การใหใ้ชส้นิทรพัยร์ะยะยาว (9,088,355) (9,569,817) - -
- ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (11,628,509) (3,003,731) 94,983,007 (140,026,054)
- กําไรจากการขายสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 11 (785,436,110) (115,098,235) (764,889,512) (227,199,844)
- กําไรจากการวดัมลูค่าเครือ่งมอืทางการเงนิ

  ทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (42,223,250) (3,662,510) (4,992,247) -
- สว่นแบง่กําไรจากเงนิลงทุน

  ในบรษิทัรว่มและรว่มคา้ 12 (142,658,310) (207,070,169) - -
- ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

  จากการรบัเงนิปันผล 12.4 - - 1,269,120 -
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,066,370 17,726,710 13,400,616 10,016,821

กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน 2,490,575,826 5,105,191,851 966,012,505 1,136,903,497
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน
  - ลกูหน้ีการคา้ 786,891,889 1,717,635,901 1,178,100,642 809,600,296

- ลกูหน้ีอืน่ 2,241,401,400 127,445,132 82,664,730 (30,138,325)
- ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 413,524,694 182,329,524 175,514,465 156,107,118

  - เชือ้เพลงิ อะไหล่และวสัดุเครือ่งจกัร (16,574,467) 56,539,028 (21,107,326) (2,433,132)
  - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (57,757,820) 18,840,074 (4,798,042) 16,750,251

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (1,089,193,734) (418,471,709) 886 (3,616,359)
  - เจา้หน้ีการคา้ 3,666,042,693 132,073,100 1,676,385,027 (101,615,367)

- เจา้หน้ีอืน่ (922,181,083) (542,769,833) (119,720,608) (267,122,826)
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่ (83,142,508) (195,657,722) (76,453,385) (52,937,377)

  - จา่ยผลประโยชน์พนกังาน (3,243,223) - (3,171,795) -
  - หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 345,570,521 19,463,381 296,198,548 (4,173,774)

เงนิสดรบัจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,771,914,188 6,202,618,727 4,149,625,647 1,657,324,002
- จา่ยภาษเีงนิได้ (158,643,666) (99,575,248) (86,865,502) (37,203,564)

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 7,613,270,522 6,103,043,479 4,062,760,145 1,620,120,438

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัดอกเบีย้ 48,488,328 70,720,644 1,112,963 37,407,467

เงนิสดรบัเงนิปันผล 12.4 255,387,508 172,654,170 388,378,227 365,171,734

เงนิสดรบัสาํหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - 2,028,621 - -

เงนิสดรบั (จา่ย) จากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 2,998,164,946 97,808,872 - (800,000,000)

เงนิสดจา่ยจากการลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (1,355,788,284) (197,216,269) (514,500,000) (197,216,269)

เงนิสดจา่ยจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - (844,748,800) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยแ์ละหน้ีทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 1,402,894,408 692,699,844 1,268,634,568 692,699,844

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (20,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,668,079,994 - 1,798,079,994

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (834,040,000) - (834,040,000)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 7,811 59,038 - 45,871

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,644,303,501) (1,622,870,655) (302,742,423) (312,444,785)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (45,143,911) (16,729,732) (27,015,070) (9,875,761)

เงนิสดจา่ยค่าดอกเบีย้ทีบ่นัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทีด่นิ 

อาคารและอุปกรณ์ (19,121,481) (18,560,202) (8,252,130) (14,167,055)

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 1,640,585,824 14,634,325 (39,132,665) 705,661,040

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร  ์ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยเพือ่ชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (50,033,781) (66,708,082) (28,260,079) (27,682,211)

เงนิสดจา่ยค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิ (14,502,236) (1,253,587) (810,514) (428,587)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 - - (352,800,000) 1,305,000,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 3,878,772,130 - -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (3,441,069,559) (4,178,772,130) (300,000,000) (1,605,000,000)

เงนิสดจา่ยค่าดอกเบีย้ (848,158,776) (878,865,931) (219,832,540) (234,203,510)

(4,353,764,352) (1,246,827,600) (901,703,133) (562,314,308)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 4,900,091,994 4,870,850,204 3,121,924,347 1,763,467,170

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นต่อเงนิสด

และรายการเทยีบเท่าเงนิสด (44,484,086) 3,437,150 (47,573,507) (397,301)

หกั เงนิสดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (4,451,518) - - -

คงเหลอืตน้งวด 13,792,539,186 20,288,891,201 3,485,599,007 10,655,182,886

คงเหลอืปลายงวด 18,643,695,576 25,163,178,555 6,559,949,847 12,418,252,755

ข้อมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด

การเปลีย่นแปลงในเจา้หน้ีงานก่อสรา้ง (457,973,319) 244,386,508 (132,016,429) 30,316,424

การเปลีย่นแปลงในเจา้หน้ีค่าซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (24,283,440) - (24,283,440) (51,261,239)

การเปลีย่นปลงในเจา้หน้ีคา้งจา่ยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 1,029,000,000 - 1,029,000,000 -

การเปลีย่นแปลงในเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย - - - 355,308,222

การเปลีย่นแปลงในเงนิปันผลคา้งจา่ย

ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม - 182,913,727 - -

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเช่า 19,334,427 92,154,578 20,860,627 41,012,179

การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิตามสญัญาเช่า (99,654,649) 110,561 99,654,649 110,561

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 13 ถงึ 54 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 
 
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ให้กบัหน่วยงานรฐับาลและ  
ลกูคา้อุตสาหกรรม  
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น  
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างกาล และตามข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรพั ย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การประมาณการ 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ  
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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5 มูลค่ายติุธรรม 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูคา่ยุตธิรรมและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการทีร่าคาตามบญัชี 
ทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยุตธิรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ในการ

วดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  

 
3 - 5,551 - 5,551 5,551 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 676 676 705 

ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       

   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 5 - - 5 5 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 79 - - 79 79 
รวมสินทรพัย ์  84 5,551 676 6,311 6,340 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 14,904 14,904 15,194 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 8,000 8,000 8,156 
หุน้กู ้ 2 - - 44,378 44,378 45,302 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
 - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 76 - - 76 76 

ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ 2 511 - - 511 511 
รวมหน้ีสิน  587 - 67,282 67,869 69,239 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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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 31 มีนาคม พ.ศ. 2565       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 5,488 - 5,488 5,488 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 676 676 705 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่มไ่ดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ 
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 5 - - 5 5 
รวมสินทรพัย ์  5 5,488 676 6,169 6,198 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 7,794 7,794 7,986 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 8,000 8,000 8,156 
หุน้กู ้ 2 - - 41,458 41,458 42,306 
รวมหน้ีสิน  - - 57,252 57,252 58,448 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
       

สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  

 
3 - 5,860 - 5,860 5,860 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 676 676 707 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 116 - - 116 116 
รวมสินทรพัย ์  116 5,860 676 6,652 6,683 
       

หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 15,204 15,204 15,404 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 8,000 8,000 7,805 
หุน้กู ้ 2 - - 44,370 44,370 45,665 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่มไ่ดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 97 - - 97 97 

ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตั ิ       
   - สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 4 - - 4 4 
   - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 869 - - 869 869 
   - สญัญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ 2 136 - - 136 136 
รวมหน้ีสิน  1,106  - 67,574 68,680 69,980 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุ

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายติุธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 5,181 - 5,181 5,181 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 676 676 707 
รวมสินทรพัย ์  - 5,181 676 5,857 5,888 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 8,093 8,093 8,326 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 8,000 8,000 7,805 
หุน้กู ้ 2 - - 41,457 41,457 42,834 
รวมหน้ีสิน  - - 57,550 57,550 58,965 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายต่อไปนี้มมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัช ี

 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย  
- ลกูหนี้การคา้ 
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 
- ลกูหนี้อื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- ลกูหนี้การคา้ 
- ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 
- ลกูหนี้อื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั)  

หน้ีสินทางการเงิน 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 
- เจา้หนี้งานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
- หนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เจา้หนี้การคา้ 
- เจา้หนี้อื่น 
- เจา้หนี้งานก่อสรา้ง 
- หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 
- หนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

 

5.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2  
 

เทคนิคการประเมนิมลูคา่ส าหรบัการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบัที ่2 ของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ มดีงันี้ 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทีก่ าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซือ้ขายคล่อง 

- มลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ค านวณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่อา้งองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ทีส่งัเกตได ้

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า ค านวณโดยอ้างองิอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า 
ซึ่งอ้างองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน (yield curve) ทีส่งัเกตได ้และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ก าหนดไว ้
ในตลาดทีม่กีารซือ้ขายคล่อง 

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

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ค านวณจากกระแสเงนิสดตามสญัญา คดิลดดว้ยอตัราอา้งองิจากราคาตลาดของตราสารหนี้
ทีม่รีาคาทีส่ามารถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญา  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นในระดบั 3 ส าหรบังวด 
สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,860 
ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่  
   - การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 307 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2) 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย  
     (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) 

 
(614) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,551 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,181 
ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 307 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,488 
 
ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูคา่ยุตธิรรมระดบั 3 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

5,551 5,860 อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 6 - 17 รอ้ยละ 6 - 17 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายติุธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

5,488 5,181 อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 6 - 17 รอ้ยละ 6 - 17 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่มส่ามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินรวม 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 116 ลดลง 99 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 273 เพิม่ขึน้ 313 

 
   ข้อมูลทางการเงินรวม 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 114 ลดลง 98 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 318 เพิม่ขึน้ 362   

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

22 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 106 ลดลง 91 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 267 เพิม่ขึน้ 304 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึน้ 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 105 ลดลง 90 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 271 เพิม่ขึน้ 310 

 
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) 
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6 ข้อมูลตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

กลุ่มกิจการมสี่วนงานที่รายงานสามส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ ส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ 
สว่นงานธุรกจิอื่น ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,736 17,218 147 27,101 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 160 - - 160 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 535 (151) (40) 344 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 8,549 16,470 147 25,166 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,187 748 - 1,935 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 9,736 17,218 147 27,101 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,641 12,742 96 16,479 
รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 145 - - 145 
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 207 2,132 106 2,445 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 2,606 12,014 96 14,716 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,035 728 - 1,763 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,641 12,742 96 16,479 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิของกลุ่มกจิการจ านวน 4,311 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 3,243 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ทีไ่ดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าว สามารถเบกิถอนตามวตัถุประสงค ์และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูเ้พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกจิการได ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 
 

8 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิที่ใช้เป็นหลกัประกนัระยะสัน้เป็นเงนิฝากออมทรพัย์ของกลุ่มกิจการ  
ซึ่งได้วางไว้เป็นหลกัประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ขอ้ 16 โดยมขีอ้จ ากดัในการใช้เพื่อจ่ายคนืเงนิกู้ยมื 
ระยะยาวและดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระในงวดถดัไป 
 

9 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่าย 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นเงนิฝากประจ าประเภทครบก าหนด
เกนิกว่าสามเดอืนแต่ไม่เกนิหนึ่งปี ซึ่งสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวจ านวน 486 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน  
484 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 16 
 

10 ลกูหน้ีการค้า 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,997 2,458 1,900 1,344 
ลกูหนี้การคา้กจิการอื่น 8,059 10,985 2,163 3,898 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1) (2) - - 
รวมลกูหนี้การคา้ 11,055 13,441 4,063 5,242 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ยอดลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหแ์ยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ไมเ่กนิก าหนด 2,995 2,447 1,898 1,310 
เกนิก าหนดต ่ากวา่ 1 เดอืน 2 2 2 5 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน - - - 7 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน - 7 - 20 
เกนิก าหนดมากกวา่ 3 เดอืน - 2 - 2 
รวมลกูหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,997 2,458 1,900 1,344 
     
กิจการอ่ืน     
ไมเ่กนิก าหนด 8,002 10,929 2,163 3,897 
เกนิก าหนดต ่ากวา่ 1 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนดมากกวา่ 3 เดอืน 54(1) 53(1) - 1 
หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1) (2) - - 
รวมลกูหนี้การคา้กจิการอื่น 8,058 10,983 2,163 3,898 
รวมลูกหน้ีการค้า 11,055 13,441 4,063 5,242 
 
(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 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิต่อไปนี้ถูกจดัประเภทใหม่เป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 
 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4 331 - - 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - 82 - - 
ลกูหนี้การคา้ - 10 - - 
ลกูหนี้อื่น 1 13 1 - 
เชือ้เพลงิ อะไหล ่และวสัดุเครือ่งจกัร - สทุธ ิ 13 - 13 - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ - 36 - - 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่น 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 

 
614 

 
- 

 
- 

 
- 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,478 1,621             1,478 - 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ - 183 - - 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธ ิ 7 407 7 - 
คา่ความนิยม - 15 - - 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - 13 - - 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 493 504 
รวมสินทรพัย ์ 2,117 2,711 1,992 504 
     
เจา้หนี้อื่น - (16) - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - สทุธ ิ - (10) - - 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที ่
   ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - (119) - - 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น - (50) - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สทุธ ิ - (177) - - 
หนี้สนิอนุพนัธท์างการเงนิ - (29) - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ - (1,605) - - 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (16) (80) - - 
เงนิค ้าประกนังานก่อสรา้ง (1) - (1) - 
รวมหน้ีสิน (17) (2,086) (1) - 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรพัยท่ี์เก่ียวกบัธรุกิจแบตเตอร่ี 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ คร้ังที ่2/2565 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทั
ด าเนินธุรกรรมการโอนสนิทรพัย์ที่เกี่ยวกบัธุรกจิแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบนัด าเนินการโดยกลุ่มกจิการให้แก่  บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั  
โดยสนิทรพัย์ที่เกี่ยวกบัธุรกิจแบตเตอรี่ดงักล่าว ได้แก่ สนิทรพัย์ ค่าใช้จ่าย สญัญา และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ
โรงงานผลิตหน่วยกกัเก็บพลงังานที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง (โครงการ Flash) และ หุ้นสามญัของบรษิัทย่อย 
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของบรษิทั GPSC Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถอืหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 11.1 ในบรษิทั Anhui Axxiva New 
Energy Technology Co., Ltd. (โครงการ Axxiva)  
 
เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วกบัธุรกจิแบตเตอรีก่บับรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั
มูลค่าประมาณ 2,428 ล้านบาท ซึ่งธุรกรรมดงักล่าวคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในไตรมาสที ่2 ของปี พ.ศ. 2565 ดงันัน้ ณ วนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 บรษิทัจงึจดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของโครงการ Flash และโครงการ Axxiva (ไมร่วมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั) 
เป็นรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ถือไว้เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงนิรวม รวมทัง้จดัประเภทสนิทรพัย์และหนี้สนิของโครงการ 
Flash มูลค่าสุทธิประมาณ 1,498 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd. มูลค่าเท่ากับ 493 ล้านบาท  
เป็นรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อืไวเ้พือ่ขายในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
บริษทั Ichinoseki Solar Power 1 GK 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหบ้รษิทัลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้กบับรษิทั CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK 
เพื่อขายหุน้ในบรษิทั Ichinoseki Solar Power 1 GK ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว คดิเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
3,860 ลา้นเยน เทยีบเท่าประมาณ 1,119 ลา้นบาท ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัจงึจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
(ไม่รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั) ของบรษิทั Ichinoseki Solar Power 1 GK เป็นรายการสนิทรพัย์และหนี้สนิทีถ่อืไว้เพื่อขาย  
ในงบการแสดงฐานะการเงนิรวม รวมทัง้จดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มูลค่าเท่ากบั 504 ลา้นบาท เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 
ในงบการแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
ต่อมาบรษิทัไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้และไดด้ าเนินการโอนหุน้ดงักล่าวเสรจ็สมบูรณ์แล้วเมื่อวนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2565 ดงันัน้
บรษิทัรบัรูก้ าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัดงักล่าว จ านวน 785 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่  
31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และจ านวน 765 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยรวม
แสดงอยูใ่นรายไดอ้ื่น 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม และการร่วมค้า 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 
 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.1) - - 161,415 161,063 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.2) 26,631 24,623 3,415 1,871 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 12.3) 2,973 3,077 2,814 2,814 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 29,604 27,700 167,644 165,748 
 
12.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  161,063 
การลงทุนเพิม่ (ก) 845 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) (493) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  161,415 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีเ่กดิขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย่ี์ จ ากดั 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั ไดเ้รยีกช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัท ส าหรับหุ้นจ านวน 164,990,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.12 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น  
845 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดช้ าระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้ในวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรงมดีงัต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือหุ้น 

โดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และน ้าเยน็ รบัเหมาก่อสรา้งและตดิตัง้

ระบบผลติไฟฟ้า 
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 - - 
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 45.67 45.67 60,924 60,924 1,154 548 
บรษิทั จพีเีอสซ ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 72,883 72,883 - - 
   (เดมิชื่อ บรษิทั เอน็จ ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั)        
บรษิทั เอนเนอย ีรคีอฟเวอรี ่ยนูิต จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 100 100 2,350 2,350 - - 
บรษิทั จพีเีอสซ ีศนูยบ์รหิารเงนิ จ ากดั บรกิารดา้นการเงนิ 100 100 20 20 - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (ก) ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 15,942 15,097 - - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่ น        
Ichinoseki Solar Power 1 GK (ข) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - 100 - - 134 - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศฮ่องกง 
   แหง่สาธารณรฐัประชาชนจนี 

       

GPSC International Holdings Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 3 3 - - 
        

บรษิทัยอ่ยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร์        
GPSC Singapore Pte. Ltd. (ข) ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 - 493 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     161,415 161,063 1,288 548 
 
(ข)  ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั GPSC Singapore Pte .Ltd เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายในงบการแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11       

(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั Ichinoseki Solar Power 1 GK)  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัยอ่ยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางออ้มมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ .ศ . 2565 พ .ศ . 2564 พ .ศ . 2565 พ .ศ . 2564 พ .ศ . 2565 พ .ศ . 2564 

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 - - - - 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

31 

 
  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

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

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 - - - - 

บรษิทัยอ่ยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั)        
Global Renewable Synergy Company Limited Taiwan  100 100 - - - - 
 
* ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดน้ าใบหุน้สามญัของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั และบรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวของ
บรษิทัยอ่ยดงักล่าว (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 24,623 1,871 
การลงทุนเพิม่ (ก), (ข) 2,385 1,544 
สว่นแบ่งก าไร 44 - 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น   
   - การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด 93 - 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (440) - 
เงนิปันผลรบั (74) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 26,631 3,415 
 
การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มทีเ่กดิขึน้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
(ก) Avaada Energy Private Limited 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัท Avaada Energy Private Limited ได้เรียกช าระ 
คา่หุน้เพิม่ทุนจากบรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งของบรษิทัจ านวน 28,234,308 หุน้ ในราคาหุน้ละ 66.41 รปีูอนิเดยี รวมเป็นจ านวนเงนิ 
1,875 ลา้นรูปีอนิเดยี หรอืเทยีบเท่า 841 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 41.62 เป็น
รอ้ยละ 42.93 โดยบรษิทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระคา่หุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

(ข) บริษทั นูออโว พลสั จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทและบริษัท อรุณ พลสั จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ไดร้่วมจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั ในประเทศไทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเป็นไปได ้
และสนับสนุนการลงทุนในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ (Battery Value Chain) รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ตามนโยบายขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และระบบกกัเก็บพลงังาน โดยมทีุนจดทะเบียนจ านวน 
4,200 ล้านบาท และมทีุนช าระเริม่แรกจ านวน 1,050 ล้านบาท บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมด ทัง้นี้บรษิทัไดจ้่ายช าระคา่หุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 515 ลา้นบาท  
 
ในระหว่างวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัท นูออโว พลสั จ ากดั ได้เรยีกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 
จากบรษิทัตามสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในราคาหุ้นละ 50 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,029 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทั 
ได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ดงันัน้บริษัทจงึแสดงเจ้าหนี้ค่าหุ้นจ านวน 1,029 ล้านบาท  
ในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 โดยรวมแสดงอยูใ่นเจา้หนี้อื่น 



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

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

หุ้นโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
          

บรษิทัรว่มทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 789 846 74 74 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั 
   และบรษิทัยอ่ย 

ลงทุนในบรษิทัอืน่  
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้ารวมถงึ
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ 

50 50 947 947 1,092 1,102 - - 

บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั (ข) ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี ่ 49 - 1,544 - 1,543 - - - 
          

บรษิทัรว่มทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั    
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 6,994 6,994 7,348 7,254 - - 
          

บรษิทัรว่มทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่
   จ ากดั และบรษิทัยอ่ย 

ส ารวจ ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เพือ่การอุตสาหกรรมรวมถงึผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

33 33 339 339 379 372 - - 

          

บรษิทัรว่มทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศอนิเดยี          
Avaada Energy Private Limited (ก) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 42.93 41.62 15,826 

 
14,984 15,480 15,049 - - 

รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    26,574 24,188 26,631 24,623 74 74 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของบรษิทัรว่มมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

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

ลงทุนในบรษิทัอืน่ ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
รวมถงึใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ 

50 50 947 947 - - 

บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั (ข) ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี ่ 49 - 1,544 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    3,415 1,871 74 74 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12.3 เงินลงทุนในการรว่มค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,077 2,814 
สว่นแบ่งก าไร 98 - 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2) 

   
- 

เงนิปันผลรบั (200) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 2,973 2,814 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มกิจการ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

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 1,512 1,528 110 99 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 683 788 90 39 
บรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 49 49 1 1 1 1 - - 
บรษิทั โรงไฟฟ้าชุมชนชยับาดาล 2 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 49 49 1 1 1 1 - - 
          
กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 776 759 - - 
รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    2,816 2,816 2,973 3,077 200 138 
 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการรว่มคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 
 

วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์รนีิวเอเบลิ จ ากดั และบรษิทัยอ่ย ธุรกจิลงทุน 40 40 1,697 1,697 110 99 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 90 39 
        
กจิการรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
      

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 - - 
รวมเงนิลงทุนในการรว่มคา้    2,814 2,814 200 138 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12.4 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 91 91 
การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 274 1,562 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ (255) (388) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ - (1) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 110 1,264 

 
13 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
การเปลี่ยนแปลงของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,860 5,181 
ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่   
   - การเปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 307 307 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2) - 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย   
   (หมายเหตุฯ ขอ้ 11) (614) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,551 5,488 
 

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนการถอืหุ้น 

โดยกลุ่มกิจการ 
วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด        
หุน้สามญั        
   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,156 1,229 30 90 
   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพื่อสงัคม จ ากดั ธุรกจิเพือ่สงัคม 10 10 1 1 - - 
   - บรษิทั อสีเทริน์ ฟลูอดิ ทรานสปอรต์ จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 15 15 63 63 - - 
   - Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (ก) ผลติแบตเตอรี ่ 11 11 - 616 - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ        
   - บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ ์จ ากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 
   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอรี ่ 14.17 14.17 4,331 3,951 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  5,551 5,860 30 90 

 
(ก) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุม่กจิการไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พือ่ขายในงบแสดงฐานะการเงนิรวม ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 11 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

40 

 
รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนการถอืหุ้น 

โดยบริษทั 
วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
        

ตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด        
หุน้สามญั        
   - บรษิทั ราชบุรเีพาเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 15 15 1,156 1,229 30 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 ่ 14.17 14.17 4,331 3,951 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  5,488 5,181 30 90 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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14 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์  
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์  

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน  

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ     
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 95,581 41,526 17,730 277 
ซือ้สนิทรพัย ์ 1,220 3 179 3 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (1) - (1) - 
คา่เสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (1,529) (528) (346) (16) 
โอนเขา้ (ออก) - สทุธ ิ (8) 8 - - 
โอนเปลีย่นประเภทสนิทรพัยเ์ป็นสนิทรพัย ์   - - 
   ทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย - สทุธ ิ(หมายเหตุฯ ขอ้ 11) (1,478) (7) (1,478) (7) 
ผลต่างจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (8) - - - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 93,777 41,002 16,084 257 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้น าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 37,784 ล้านบาท  
ไปจดจ านอง และจ าน า เพือ่เป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวในหมายเหตุฯ ขอ้ 16 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
38,231 ลา้นบาท) 
 

15 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 
 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 2,516 540 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 21 21 
การยกเลกิสญัญาเชา่ (97) (97) 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ (2) - 
คา่เสือ่มราคา (46) (22) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 2,392 442 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 47,738 48,391 11,300 11,600 
บวก รายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรม 
    จากการรวมธุรกจิ - สทุธ ิ

 
129 

 
135 

 
- 

 
- 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 47,867 48,526 11,300 11,600 
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 6,000 8,902 - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (170) (166) (11) (12) 
 53,697 57,262 11,289 11,588 
หกั สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ 
    ภายในหนึ่งปี 

 
(4,440) 

 
(7,122) 

 
(739) 

 
(669) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธ ิ 49,257 50,140 10,550 10,919 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 57,262 11,588 
กระแสเงนิสด   
   จ่ายคนืในระหว่างงวด (3,441) (300) 
   คา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (13) - 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (6) - 
   การตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี 9 1 
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น (111) - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (3) - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 53,697 11,289 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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เงินกู้ยืมของบริษทั 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยืมระยะยาวของบรษิัทจ านวน 11,289 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
11,588 ลา้นบาท) เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนั  
 

เงินกู้ยืมของบริษทัย่อย 
 

เมือ่วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งไดล้งนามในสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิ 3 แห่ง จ านวน 1,981 ลา้นบาท 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใชใ้นโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า CHP-III เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย THOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี 
และมกี าหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัทีล่งนามในสญัญาเงนิกู้ยมืเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ยงัไม่มกีารเบกิใชเ้งนิกูย้มื
ดังกล่าว นอกจากนัน้ยังได้ลงนามในสัญญาเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้กู้ยืมส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 1,319 ล้านบาทกับ 
สถาบนัการเงนิ 3 แห่ง ส าหรบัใช้ในโครงการลงทุนของบรษิทัย่อย ภายใต้สญัญาเงนิกู้ฉบบัใหม่ เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย 
THOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี และมกี าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิตน้ภายใน 8 ปี 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวน 179 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,000 ล้านบาท และ 3,253 ล้านบาท  
เป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัของบรษิทัยอ่ยสองแห่งโดยการจ านองสิง่ปลูกสรา้งและจ าน าเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ทัง้หมดของบรษิทัยอ่ย 
รวมถงึบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 7 ขอ้ 8 และขอ้ 14) นอกจากนี้ บรษิทัย่อยทัง้สองแห่งไดโ้อนสทิธปิระโยชน์และ
ภาระผูกพนัทัง้หมดภายใต้สญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าให้กับเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันตามเงื่อนไข  
ของสญัญาเงนิกู ้อกีทัง้บรษิทัยอ่ยแต่ละแห่งตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขบางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญากูย้มื อาทเิชน่ 
การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และการส ารองปรมิาณจดัเกบ็ถ่านหนิ เป็นต้น (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 179 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,024 ลา้นบาท และ 3,253 ลา้นบาท) 
 

17 หุ้นกู้ - สทุธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หุน้กู ้สกุลเงนิบาท 44,500 44,500 41,500 41,500 
รายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ - สทุธ ิ (79) (85) - - 
หกั  คา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี (43) (45) (42) (44) 
 44,378 44,370 41,458 41,456 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (4,919) (1,999) (1,999)  (1,999) 
หุน้กู ้- สทุธ ิ 39,459 42,371 39,459 39,457 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 44,370 41,456 
กระแสเงนิสด   
   จ่ายคนืในระหว่างงวด - - 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิชเ่งนิสด   
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูคา่ยุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ 5 - 
   การตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี 3 2 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 44,378 41,458 
 
หุ้นกู้ของบริษทั 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หุน้กูข้องบรษิทัจ านวน 41,458 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อืไม่ดอ้ยสทิธิและไม่มหีลกัประกนั 
โดยบรษิทัต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ อาทเิช่น การด ารงอตัราส่วนของหนี้ต่อส่วนของ
เจา้ของ เป็นตน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 41,456 ลา้นบาท) 
 
หุ้นกู้ของบริษทัย่อย 
 
เมือ่วนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัยอ่ยแหง่หนึ่งไดย้ืน่ค าขอใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนดจ านวน 3,000 ลา้นบาท โดยมกี าหนด
ไถ่ถอนวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดว่าด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ  
ผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่าวมกี าหนดไถ่ถอนเดมิคอืภายในปี พ.ศ. 2569  
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หุน้กูข้องบรษิทัย่อยจ านวน 2,920 ลา้นบาท เป็นหุน้กูช้นิดระบุชื่อผูถ้อืไม่ดอ้ยสทิธิ อกีทัง้กลุ่มกจิการ
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาทเิช่น การด ารงมลูค่าของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนทีเ่ป็นส่วนของ  
ผูถ้อืหุน้ การด ารงอตัราส่วนของหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้และการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ เป็นต้น (ณ วนัที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2,914 ลา้นบาท) 
 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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18 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หนี้สนิตามสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้(1) 14,502 14,167 526 231 
อื่น ๆ 712 709 159 158 
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 15,214 14,876 685 389 
 
(1) เงนิรบัล่วงหน้าส าหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซึง่เกีย่วกบัการด าเนินการในการรกัษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ของบรษิทัยอ่ยตามทีต่กลงกบั กฟผ. และเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
 

19 ภาษีเงินได้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 303 440 199 96 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (337) 13 (27) 8 
รวมภาษเีงนิได ้ (34) 453 172 104 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลไดต้ัง้คา้งจ่ายจากการประมาณการของผูบ้รหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปี  
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อตัราภาษีเงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิถวัเฉลี่ยทีใ่ชส้ าหรบักลุ่มกจิการและบรษิทัคอือตัรารอ้ยละ 10 และรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2564 อตัรารอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั)  
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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20 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 42.53) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ถอืหุน้รอ้ยละ 20.79) และบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00) ซึ่งบรษิทัทัง้สามแห่งเป็นนิตบิุคคล 
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 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
20.1 รายการค้า 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ     
   - รายไดจ้ากการขาย 202 43 1 - 
   - ตน้ทุนขาย 13,348 8,214 4,238 3,265 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 28 29 26 29 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 1 - - 
     

ผูถ้อืหุน้     
   - รายไดจ้ากการขาย 2,182 1,793 1,382 1,087 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - - - 
   - รายไดอ้ื่น 2 2 1 1 
   - ตน้ทุนขาย 5,065 66 4,953 10 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 1 1 1 
     

บรษิทัยอ่ย     
   - รายไดจ้ากการขาย - - 68 4 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 227 261 
   - ดอกเบีย้รบั - - 17 2 
   - รายไดอ้ื่น - - 15 4 
   - เงนิปันผลรบั - - 1,289 548 
   - ตน้ทุนขาย - - 191 9 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - - 5 14 
   - ดอกเบีย้จ่าย - - 61 1 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
         และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - 3 94 
     

บรษิทัรว่ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 - 1 - 
   - ดอกเบีย้รบั 5 6 5 6 
   - รายไดอ้ื่น 3 - 3 - 
   - เงนิปันผลรบั - - 74 74 
     

การรว่มคา้     
   - ดอกเบีย้รบั 1 1 1 1 
   - รายไดอ้ื่น 2 1 2 1 
   - เงนิปันผลรบั - - 200 138 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บรษิทัรว่มทางออ้ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2 2 2 2 
   - ดอกเบีย้รบั 40 35 - 32 
     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
   - รายไดจ้ากการขาย 4,403 3,374 2,493 1,827 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 42 - - - 
   - รายไดอ้ื่น 5 5 3 3 
   - เงนิปันผลรบั 30 90 30 90 
   - ตน้ทุนขาย 1,176 321 115 147 
   - คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 27 27 24 24 
   - ดอกเบีย้จ่าย 53 1 52 1 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 26 21 25 21 
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20.2 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ลกูหนี้การคา้     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 78 59 - 1 
   - ผูถ้อืหุน้ 865 729 522 450 
   - บรษิทัยอ่ย  - - 267 82 
   - การรว่มคา้ - 1 - 1 
   - บรษิทัรว่ม 1 - 1 - 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 3 8 2 8 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,050 1,661 1,108 802 
รวมลกูหนี้การคา้  2,997 2,458 1,900 1,344 
     
ลกูหนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 1 2 1 1 
   - บรษิทัยอ่ย - - 25 19 
   - การรว่มคา้ 1 2 1 2 
   - บรษิทัรว่ม 17 12 17 12 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 97 106 80 83 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 33 27 28 27 
รวมลกูหนี้อื่น 149 149 152 144 

 
20.3 เงินปันผลค้างรบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิปันผลคา้งรบั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 1,154 - 
   - การรว่มคา้ 110 91 110 91 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 30 - 30 - 

รวมเงนิปันผลคา้งรบั 140 91 1,294 91 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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20.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย - - 968 968 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม 968 968 - - 
 968 968 968 968 
 

20.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัยอ่ย     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 48 48 
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี - - 2,471 2,471 
        - ดอกเบีย้คา้งรบั - - 17 - 
   - การรว่มคา้     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 96 96 96 96 
        - ดอกเบีย้คา้งรบั 12 11 12 11 
   - บรษิทัรว่ม     
      - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี 92 92 92 92 
      - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 585 585 585 585 
   - บรษิทัรว่มทางออ้ม     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 2,660 2,660 - - 
        - ดอกเบีย้คา้งรบั 790 748 748 748 
 4,235 4,192 4,069 4,051 
 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) 
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20.6 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนจากท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 3 4 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 3,095(*) 2,195(*) 3 3 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 8 8 8 8 
 3,106 2,207 11 11 

 
(*) ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 สนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 3,092 ล้านบาท เป็นเงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญา 

ทีส่ าคญัภายใตโ้ครงการหน่วยผลติไฟฟ้าของบรษิทัยอ่ย (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2,192 ลา้นบาท) 
 
20.7 เจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เจา้หนี้การคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 5,455 3,980 1,795 1,372 
   - ผูถ้อืหุน้ 1,925 596 1,862 596 
   - บรษิทัยอ่ย - - 80 66 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 67 83 17 67 
รวมเจา้หนี้การคา้และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,447 4,659 3,754 2,101 
     
เจา้หนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 42 37 39 33 
   - ผูถ้อืหุน้ 984 18 20 17 
   - บรษิทัยอ่ย - - 20 15 
   - การรว่มคา้ - 14 - - 
   - บรษิทัรว่ม 1,029 - 1,029 - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 455 393 247 223 
รวมเจา้หนี้อื่น 2,510 462 1,355 288 
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20.8 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 4 4 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 28 29 14 15 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 241 53 215 25 
 273 86 229 40 

 
20.9 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สทุธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
   - บรษิทัยอ่ย     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 1,203 1,203 
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี - - 10,075 10,428 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
        - สว่นทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกวา่ 1 ปี 8,000 8,000 8,000 8,000 
 8,000 8,000 19,278 19,631 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 8,000 19,631 
กระแสเงนิสด   
   เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด - - 
   จ่ายคนืในระหวา่งงวด - (353) 
   คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี - - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 8,000 19,278 
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20.10 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 63 86 57 75 
 

21 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีส าคญั 
 

ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างจากงวดปีบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อย่างเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาและจ านวนเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงส าหรบัภาระผกูพนัและสญัญา 
ทีส่ าคญัต่อไปนี้ 

 
21.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัภายใตส้ญัญาจา้งออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้ระบบเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสรา้งอาคาร
และสิง่ปลูกสรา้ง ทีถ่อืเป็นภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 3,252 - 1,410 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 645 21,573 633 21,255 
สกุลเงนิโครนสวเีดน 607 2,207 213 798 
สกุลเงนิยโูร 2 78 2 80 
รวม   27,110  23,543 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 34 - 104 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ - - 1 14 
รวม   34  118 
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21.2 สญัญาท่ีส าคญั 

 
21.2.1 สญัญาค ้าประกนั 

 
ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาค ้าประกนัเงนิกูจ้ านวน 1 ฉบบักบั 
สถาบนัการเงนิ เพื่อค ้าประกนัเงนิกูย้มืของบรษิทัรว่มแห่งหนึ่ง โดยประกนัวงเงนิกูย้มืไมเ่กนิจ านวน 13,000 ลา้นรปีูอนิเดยี 
และภาระผูกพนัทีเ่กีย่วเนื่องจากวงเงนิกู้ รวมถงึจดัการและป้องความเสีย่งจากการค ้าประกนัการกู้ยมื ทัง้นี้กลุ่มกจิการ 
มภีาระค ้าประกนัสงูสดุไมเ่กนิสดัสว่นการถอืหุน้ 
 

21.2.2 สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
 
เมื่อวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดล้งนามในสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและจดัหาเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ กบับรษิทัในประเทศและต่างประเทศเพื่อด าเนินการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า CHP-III โดยรายละเอยีดและ
เงือ่นไขการด าเนินงานและราคาใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญา ซึง่คาดวา่โครงการดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2567 

 
22 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 

 
22.1  การจ่ายเงินปันผล  

 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล  
ส าหรบัปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 4,230 ล้านบาท เงนิปันผลส าหรบัปีดงักล่าวได้รวมเงนิ 
ปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้กบัผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2564  
ดงันัน้ เงนิปันผลที่จะต้องจ่ายเพิม่ จงึเท่ากบัอตัราหุ้นละ 1.00 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 2,820 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าว 
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้วนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

22.2 การเรียกช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั เอนเนอยี รีคอฟเวอร่ี ยนิูต จ ากดั 
 
เมื่อวนัที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิัทได้ช าระค่าหุ้นเพิม่ทุนให้แก่บริษัท เอนเนอย ีรคีอฟเวอรี่ ยูนิต จ ากดั ส าหรบัหุ้น 
จ านวน 418,100,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2.31 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 966 ลา้นบาท 
 

22.3 การลงนามในสญัญาเงินกู้ของบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งเขา้ท าสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง ส าหรบัเงนิกูย้มื
จ านวน 2,000 ลา้นบาท มกี าหนดระยะเวลา 7 ปีนบัจากวนัเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก และมอีตัราดอกเบีย้ THOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี 
 

22.4 การลงนามในสญัญาค า้ประกนั 
 
เมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ลงนามในสญัญาค ้าประกันเงินกู้จ านวน 1 ฉบับกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง  
เพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิัทย่อยแห่งหนึ่ง เพื่อค ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืไม่เกินจ านวน 2,000 ล้านบาท และภาระผูกพนั 
ทีเ่กีย่วเนื่องจากวงเงนิกู ้
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