
บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อ ย 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย   
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและ 
เก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
เฉพาะกจิการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิ
รวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่  
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าให้ข้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ  
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เรื่องการรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
อมรรตัน์  เพ่ิมพนูวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 16,384,394,782 13,792,539,186 13,904,811,934 3,485,599,007

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทใีชเ้ป็นหลกัประกนั 10 219,066,442 190,199,368 - -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 11 1,556,100,725 3,597,857,342 1,000,000,000 -

ลกูหนีการคา้ - สุทธิ 12, 24 21,975,069,883 13,441,490,614 7,047,098,077 5,241,529,276

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิที

ครบกําหนดชําระภายในหนึงปี 1,613,505,108 1,522,214,921 1,021,907,315 917,239,812

ลกูหนีอนื 24 1,870,396,166 1,767,835,284 547,722,525 412,178,874

เงนิปันผลคา้งรบั 14, 24 206,274,506 91,000,006 85,400,006 91,000,006

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 - 967,796,399 1,000,000,000 967,796,399

สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนัทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 24 128,568,351 91,744,400 176,328,351 139,504,400

เชอืเพลงิ อะไหลแ่ละวสัดุเครอืงจกัร - สุทธิ 9,617,847,246 6,938,279,148 726,404,304 649,436,709

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 94,624,171 111,651,207 - -

สนิทรพัยท์ถีอืไวเ้พอืขาย - 2,711,464,728 - 503,745,056

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 1,023,579,231 682,818,569 218,916,790 158,351,983

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 54,689,426,611 45,906,891,172 25,728,589,302 12,566,381,522

กรรมการ   ________________________________

วนัท ี        ________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย ์(ต่อ)

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 4,467,812,501 5,115,814,884 2,311,129,727 2,729,046,576

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 42,598,482,784 24,622,859,874 3,590,141,269 1,871,466,269

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 3,042,747,316 3,077,410,097 2,814,729,090 2,814,729,090

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 14 - - 170,647,193,143 161,063,058,478

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 15 5,902,851,476 5,860,171,999 5,840,351,476 5,181,386,892

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบยีคา้งรบั

แก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั - สุทธิ 24 3,970,298,440 4,099,822,772 3,358,561,354 3,911,032,220

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 92,471,484,947 95,581,005,131 15,523,220,660 17,729,750,758

สนิทรพัยท์ไีมไ่ดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 99,046,143 103,771,325 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 16 40,145,489,937 41,526,486,831 425,282,004 277,158,444

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 17 2,246,704,478 2,516,060,792 364,345,020 540,289,693

คา่ความนิยม 36,089,835,841 36,089,835,841 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 3,287,602,593 3,249,781,809 - -

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 24,784,862 4,899,551 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื - สุทธิ 24 3,823,793,361 3,041,101,110 137,260,143 163,240,647

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 238,170,934,679 224,889,022,016 205,012,213,886 196,281,159,067

รวมสินทรพัย์ 292,860,361,290 270,795,913,188 230,740,803,188 208,847,540,589

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 89,000,000 - - -

เจา้หนีการคา้ 24 13,100,234,495 6,407,172,735 4,384,357,326 2,156,622,442

เจา้หนีอนื 24 3,297,715,009 2,179,110,648 1,469,613,608 1,147,257,445

เจา้หนีงานก่อสรา้ง 434,602,463 1,394,250,361 67,673,367 313,243,426

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี - สุทธิ 175,486,413 154,552,680 75,910,327 81,359,055

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 19 11,672,552,379 7,121,428,472 3,737,835,693 668,873,999

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 24 - - 1,203,429,500 1,203,429,500

หุน้กูท้ถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - สุทธิ 20 1,999,900,848 1,999,177,305 1,999,900,848 1,999,177,305

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 108,379,169 166,815,551 38,492,272 -

หนีสนิทถีอืไวเ้พอืขาย - 2,085,685,139 - -

เงนิคาํประกนังานก่อสรา้ง - 57,015,700 - 57,015,700

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,915,257,535 1,887,722,835 459,539,913 348,838,795

รวมหนีสินหมุนเวียน 32,793,128,311 23,452,931,426 13,436,752,854 7,975,817,667

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 2,268,666,163 2,484,807,044 329,309,502 498,512,073

หนีสนิอนุพนัธท์างการเงนิ 194,002,261 938,922,758 - -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 19 47,791,832,845 50,140,239,226 7,181,919,264 10,919,098,957

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - สุทธิ 24 15,500,000,000 8,000,000,000 24,974,175,890 18,427,944,904

หุน้กู ้- สุทธิ 20 51,447,237,943 42,371,171,275 51,447,237,943 39,457,327,935

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 877,574,376 820,193,393 595,448,343 558,460,742

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี- สุทธิ 9,500,852,773 9,962,818,243 655,142,084 551,869,282

เงนิคาํประกนังานก่อสรา้ง 2,087,605 1,375,674 540,101 1,050,674

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 21, 24 15,346,336,326 14,875,913,333 672,076,890 389,193,091

142,928,590,292 129,595,440,946 85,855,850,017 70,803,457,658

175,721,718,603 153,048,372,372 99,292,602,871 78,779,275,325

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

หนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

หุน้สามญัจาํนวน 2,819,729,371 หุน้

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

ทนุทอีอกและชําระแลว้

หุน้สามญัจาํนวน 2,819,729,367 หุน้ 

 มลูคา่ทไีดร้บัชําระแลว้หุน้ละ 10 บาท 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670 28,197,293,670

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

สว่นตาํจากการเปลยีนแปลงสดัสว่น

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

สว่นเกนิ (ตาํกวา่) ทนุอนื (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 21,145,810,132 23,091,536,750 28,992,173,364 28,139,409,979

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ 1,789,908,900 902,045,509 1,916,112,277 1,388,940,609

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 107,286,962,364 108,334,279,958 131,448,200,317 130,068,265,264

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 9,851,680,323 9,413,260,858 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 117,138,642,687 117,747,540,816 131,448,200,317 130,068,265,264

292,860,361,290 270,795,913,188 230,740,803,188 208,847,540,589

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม

5



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 33,717,691,067 17,809,665,629 10,565,335,363 5,025,144,846

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 148,055,927 186,773,276 94,256,012 120,396,266

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (33,046,080,981) (15,253,966,853) (10,058,808,030) (4,277,543,674)
 

กาํไรขนัต้น 819,666,013 2,742,472,052 600,783,345 867,997,438

เงนิปันผลรบั 81,000,000 82,500,000 292,218,821 1,752,768,651

รายไดอ้นื 210,881,928 284,425,078 81,812,153 215,043,576

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ (145,103,828) (71,882,165) 223,717,154 172,525,892

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (421,778,235) (473,558,378) (289,344,495) (235,324,153)

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเครอืงมอื

ทางการเงนิ - สุทธิ  84,003,382 (23,097,341) (95,057,648) -

ตน้ทนุทางการเงนิ (1,068,854,173) (997,889,649) (604,746,422) (477,121,041)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ - สุทธิ 682,720,750 689,504,308 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 242,535,837 2,232,473,905 209,382,908 2,295,890,363

ภาษเีงนิได้ 22 158,038,374 (294,849,543) 38,018,543 (105,015,018)

กาํไรสาํหรบังวด 400,574,211 1,937,624,362 247,401,451 2,190,875,345

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 330,885,385 1,874,751,176 247,401,451 2,190,875,345

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 69,688,826 62,873,186 - -

400,574,211 1,937,624,362 247,401,451 2,190,875,345

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.12 0.66 0.09 0.78

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบังวด 400,574,211 1,937,624,362 247,401,451 2,190,875,345

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 236,342,729 193,080,948 - -

ตน้ทนุในการป้องกนัความเสยีง (5,972,974) (52,044,402) - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 152,291,688 60,985,282 - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 294,427,360 142,282,487 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (22,540,952) (22,052,477) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธภิาษี 654,547,851 322,251,838 - -

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุใน

ตราสารทนุดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 275,347,214 179,778,394 275,347,214 179,778,394

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (55,069,443) (35,955,679) (55,069,443) (35,955,679)

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธภิาษี 220,277,771 143,822,715 220,277,771 143,822,715

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 874,825,622 466,074,553 220,277,771 143,822,715

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,275,399,833 2,403,698,915 467,679,222 2,334,698,060

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,087,087,047 2,290,018,016 467,679,222 2,334,698,060

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 188,312,786 113,680,899 - -

1,275,399,833 2,403,698,915 467,679,222 2,334,698,060

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

7



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 88,377,998,463 52,345,110,810 30,734,889,284 15,143,680,286

รายไดจ้ากสญัญาเชา่การเงนิ 467,928,406 509,786,575 302,906,748 379,151,178

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (85,835,975,931) (43,463,688,812) (29,125,967,739) (12,732,619,690)
 

กาํไรขนัต้น 3,009,950,938 9,391,208,573 1,911,828,293 2,790,211,774

เงนิปันผลรบั 14, 15 114,001,875 175,201,875 3,355,396,896 3,468,673,838

รายไดอ้นื 1,768,122,856 1,075,413,151 1,571,270,273 583,616,925

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ (369,409,093) (127,437,790) 203,217,855 370,440,228

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,299,856,044) (1,478,994,161) (893,241,484) (784,661,070)

กําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเครอืงมอื

ทางการเงนิ - สุทธิ 55,899,091 (33,742,080) (104,014,772) (96,490)

ตน้ทนุทางการเงนิ (3,089,290,360) (2,958,765,283) (1,581,785,283) (1,305,685,848)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ - สุทธิ 14 1,257,602,872 1,415,827,110 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,447,022,135 7,458,711,395 4,462,671,778 5,122,499,357

ภาษเีงนิได้ 22 138,648,187 (1,095,168,073) (226,233,153) (252,172,556)

กาํไรสาํหรบังวด 1,585,670,322 6,363,543,322 4,236,438,625 4,870,326,801

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,327,861,877 6,150,337,501 4,236,438,625 4,870,326,801

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 257,808,445 213,205,821 - -

1,585,670,322 6,363,543,322 4,236,438,625 4,870,326,801

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.47 2.18 1.50 1.73

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

8



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบังวด 1,585,670,322 6,363,543,322 4,236,438,625 4,870,326,801

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน :

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

การป้องกนัความเสยีงกระแสเงนิสด 746,132,191 549,915,577 - 325,814

ตน้ทนุในการป้องกนัความเสยีง (33,199,888) (11,144,730) - 68,389

ส่วนแบ่งขาดทนุเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทนุ

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี (246,554,947) (214,713,829) - -

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่า

ขอ้มลูทางการเงนิ 380,424,208 264,190,891 - -

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะจดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (64,055,400) (66,686,881) - -

รวมรายการทจีะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธภิาษี 782,746,164 521,561,028 - 394,203

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

กําไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทนุใน

ตราสารทนุดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่น

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 658,611,812 387,331,004 658,964,585 387,331,004

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (131,732,946) (77,466,201) (131,792,917) (77,466,201)

รวมรายการทจีะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั - สุทธภิาษี 526,878,866 309,864,803 527,171,668 309,864,803

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 1,309,625,030 831,425,831 527,171,668 310,259,006

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 2,895,295,352 7,194,969,153 4,763,610,293 5,180,585,807

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,316,658,271 6,790,397,977 4,763,610,293 5,180,585,807

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 578,637,081 404,571,176 - -

2,895,295,352 7,194,969,153 4,763,610,293 5,180,585,807

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

9



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ส่วนแบ่ง

ส่วนตําจาก ผลต่างของอตัรา สํารอง สํารอง กาํไร (ขาดทุน)

การเปลียนแปลง จดัสรรแล้ว - แลกเปลียนจาก การเปลียนแปลง การป้องกนั ต้นทุนใน  เบด็เสรจ็อืนจาก รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า สดัส่วนเงินลงทุน สํารอง การแปลงค่าข้อมูล มูลค่ายุติธรรม ความเสียงใน การป้องกนั บริษทัร่วม อืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

และชาํระแล้ว หุ้นสามญั ในบริษทัย่อย ส่วนตํากว่าทุนอืน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร ทางการเงิน ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสียง และการร่วมค้า เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สําหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - - (4,229,594,051) - - - - - - (4,229,594,051) (304,738,130) (4,534,332,181)

การเปลยีนแปลงสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - (10,545,633) - - - - - - - - - (10,545,633) (6,176,017) (16,721,650)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

   กําไรสําหรบังวด - - - - - 6,150,337,501 - - - - - - 6,150,337,501 213,205,821 6,363,543,322

   กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื - - - - - - 197,857,222 309,864,803 355,939,136 (8,886,856) (214,713,829) 640,060,476 640,060,476 191,365,355 831,425,831

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 (15,002,535,663) (1,118,213,914) 1,843,125,793 22,168,422,000 150,021,432 (268,815,113) (426,002,851) 182,204 (267,731,068) (812,345,396) 105,451,647,327 9,059,636,998 114,511,284,325

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 

   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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

   สําหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 23 - - - - - (3,383,675,240) - - - - - - (3,383,675,240) (140,217,616) (3,523,892,856)

การขายบรษิทัย่อย - - 10,545,633 - - 110,086,745 (21,410,180) (79,522,823) - - - (100,933,003) 19,699,375 - 19,699,375

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด

   กําไรสําหรบังวด - - - - - 1,327,861,877 - - - - - - 1,327,861,877 257,808,445 1,585,670,322

   กําไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื - - - - - - 300,538,525 526,878,866 434,448,709 (26,514,759) (246,554,947) 988,796,394 988,796,394 320,828,636 1,309,625,030

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 

   30 กนัยายน พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 (14,991,990,030) (1,118,213,914) 2,088,252,769 21,145,810,132 378,443,982 1,964,829,316 35,630,736 (16,204,859) (572,790,275) 1,789,908,900 107,286,962,364 9,851,680,323 117,138,642,687

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อในหน้า 15 ถึง 67 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ขอ้มูลทางการเงินรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน

10



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

สาํรอง สาํรอง

จดัสรรแล้ว - การเปลียนแปลง การป้องกนั ต้นทุนใน รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง มูลค่ายุติธรรม ความเสียงใน การป้องกนั อนืของส่วนของ รวม

ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส่วนเกินทุนอนื ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของตราสารทุน กระแสเงินสด ความเสียง เจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - (4,229,594,051) - - - - (4,229,594,051)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

กําไรสาํหรบังวด - - - - 4,870,326,801 - - - - 4,870,326,801

กําไรเบด็เสรจ็อนื - - - - - 309,864,803 325,814 68,389 310,259,006 310,259,006

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 1,843,125,793 28,352,324,225 (317,532,153) - - (317,532,153) 128,329,579,772

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย 23 - - - - (3,383,675,240) - - - - (3,383,675,240)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด

กําไรสาํหรบังวด - - - - 4,236,438,625 - - - - 4,236,438,625

กําไรเบด็เสรจ็อนื - - - - - 527,171,668 - - 527,171,668 527,171,668

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 28,197,293,670 70,175,900,837 78,467,400 2,088,252,769 28,992,173,364 1,916,112,277 - - 1,916,112,277 131,448,200,317

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื

11



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิไดส้าํหรบังวด 1,447,022,135 7,458,711,395 4,462,671,778 5,122,499,357

รายการปรบัปรงุกําไรก่อนภาษเีงนิได้

เป็นเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนินงาน

   - ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่าย 6,819,597,178 6,920,558,654 1,172,711,964 1,187,382,590

- ดอกเบยีรบั (158,227,143) (167,228,753) (98,846,039) (160,154,056)

- เงนิปันผลรบั 14,15 (114,001,875) (175,201,876) (3,355,396,896) (3,468,673,838)

- ขาดทุนจากการจําหน่ายและตดัจําหน่าย

   อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 650,299 6,846,116 660,060 2,885,087

- ตน้ทุนทางการเงนิ 3,060,960,742 2,931,374,134 1,581,785,283 1,305,685,848

- รายไดร้บัรูจ้ากเงนิรบัลว่งหน้าค่าสทิธิ

   การใหใ้ชส้นิทรพัยร์ะยะยาว (31,186,033) (29,028,442) - -

- ขาดทุน (กําไร) จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึ 417,510,334 96,497,337 (201,783,197) (370,854,357)

- ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเครอืงมอื

   ทางการเงนิทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 48,432,906 7,351,430 38,492,272 -

- กําไรจากการขายสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทถีอืไวเ้พอืขาย 13 (789,686,178) (115,098,235) (769,139,585) (227,199,844)

- กําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และหน่วยธรุกจิแบตเตอรี 14 (388,329,740) - (515,871,069) -

- สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน

   ในบรษิทัรว่มและรว่มคา้ 14 (1,257,602,872) (1,415,827,110) - -

- ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิคา้คงเหลอื 1,265,603 - 1,265,603 -

- กลบัรายการค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดวา่จะเกดิขนึจากลกูหนีการคา้ (1,802,638) - - -

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทเีกดิขนึจรงิจากการรบัเงนิปันผล - - 1,269,120 -

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 54,289,822 51,072,736 40,201,851 36,293,774

กระแสเงนิสดก่อนการเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน 9,108,892,540 15,570,027,386 2,358,021,145 3,427,864,561

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

     - ลกูหนีการคา้ (8,533,579,269) 329,987,771 (1,805,568,801) 901,700,840

- ลกูหนีอนื 61,304,613 127,811,191 (97,840,535) (89,437,575)

- ลกูหนีตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 778,570,679 546,396,403 555,530,939 495,328,309

     - เชอืเพลงิ อะไหล ่และวสัดุเครอืงจกัร (2,693,874,665) (713,334,670) (91,274,163) (51,003,859)

     - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (83,986,011) (51,954,191) (29,118,131) 9,654,017

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (1,205,364,965) (576,430,422) (5,082,912) (2,274,248)

     - เจา้หนีการคา้ 6,693,061,760 434,716,309 2,227,734,884 (175,798,723)

- เจา้หนีอนื 584,319,065 (68,622,931) (146,329,380) 17,708,719

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื 509,878,910 35,036,563 110,701,118 36,385,586

- จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,285,678) - (3,214,250) -

     - หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 435,393,950 (70,348,516) 227,051,281 (147,852,203)

เงนิสดรบัจากกจิกรรมดําเนินงาน 5,651,330,929 15,563,284,893 3,300,611,195 4,422,275,424

- จ่ายภาษเีงนิได้ (1,208,344,601) (1,538,310,357) (221,420,802) (179,558,140)

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดําเนินงาน 4,442,986,328 14,024,974,536 3,079,190,393 4,242,717,284

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัดอกเบยี 231,790,577 110,724,551 52,721,834 76,414,394

เงนิสดรบัเงนิปันผล 607,868,561 641,486,332 3,359,727,776 3,619,424,734

เงนิสดรบั (จ่าย) สาํหรบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทใีชเ้ป็นหลกัประกนั (3,043,508) 194,556,857 - -

เงนิสดรบั (จ่าย) จากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย 2,041,756,617 1,789,142,658 (1,000,000,000) -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมูลค่ายุตธิรรมผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - (498,852,990) - -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในการรว่มคา้ - (1,568,000) - -

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 (17,539,053,395) (15,466,676,849) (1,718,675,000) (482,216,269)

เงนิสดจ่ายจากการลงทุนในบรษิทัย่อย 14 - - (10,076,959,800) (15,607,131,786)

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทถีอืไวเ้พอืขาย 1,407,144,481 692,699,844 1,272,884,642 692,699,844

เงนิสดรบัจากการขายบรษิทัย่อยและหน่วยธุรกจิแบตเตอรี 2,506,896,619 - 2,511,348,137 -

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 (602,628,660) (948,317,416) (1,602,628,660) (998,317,416)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 1,570,425,059 1,668,079,994 1,570,425,059 1,828,079,994

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 - (834,040,000) (198,490,552) (834,040,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 760,018,544 115,244,400 733,898,544 139,124,400

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 581,745 452,866 110,077 219,679

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (3,670,434,308) (3,177,006,116) (534,478,885) (937,901,350)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (230,186,834) (34,002,620) (219,332,671) (83,671,204)

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบยีทบีนัทกึรวมเป็นตน้ทุนของทดีนิ

อาคารและอุปกรณ์ (49,289,004) (50,617,744) (8,252,130) (33,536,988)

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (12,968,153,506) (15,798,694,233) (5,857,701,629) (12,620,851,968)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายเพอืชาํระหนีสนิตามสญัญาเช่า (97,174,419) (114,765,153) (50,256,426) (54,250,669)

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มื (37,313,537) (42,321,955) (18,143,000) (25,172,789)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 327,000,000 - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 7,241,882,085 32,063,772,130 - 3,500,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 (238,000,000) - - -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 (5,719,136,791) (22,119,955,284) (670,000,000) (11,247,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 7,500,000,000 8,000,000,000 7,500,000,000 19,990,000,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 24 - - (954,514,750) (91,414,750)

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ

จากการซอืบรษิทัรว่ม 24 (585,661,186) - - -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 20 12,000,000,000 - 12,000,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืหุน้กู้ 20 (3,000,000,000) (13,055,000,000) - (3,500,000,000)

เงนิสดจ่ายจากการเปลยีนแปลงสว่นไดเ้สยี

ทไีม่มอีํานาจควบคุม - (16,721,651) - -

เงนิปันผลจ่าย 23 (3,383,675,240) (4,229,594,051) (3,383,675,240) (4,229,594,051)

เงนิปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม

ของบรษิทัย่อย (140,217,617) (489,705,987) - -

เงนิสดจ่ายค่าดอกเบยี (2,642,952,559) (2,870,055,906) (1,171,397,284) (1,046,545,531)

11,224,750,736 (2,874,347,857) 13,252,013,300 3,295,522,210

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 2,699,583,558 (4,648,067,554) 10,473,502,064 (5,082,612,474)

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนต่อเงนิสดและ

รายการเทยีบเท่าเงนิสด (107,727,962) 72,024,141 (54,289,137) 9,262,962

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

คงเหลอืปลายงวด 16,384,394,782 15,712,847,788 13,904,811,934 5,581,833,374

ข้อมูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

การเปลยีนแปลงในเจา้หนีงานก่อสรา้ง (2,806,206,661) (55,974,934) (236,831,197) 100,267,530

การเปลยีนแปลงในเจา้หนีค่าซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (16,190,713) (6,797,460) (16,190,713) (6,797,460)

การเปลยีนแปลงในเงนิปันผลคา้งรบัจากบรษิทัย่อย - - - (192,517,564)

การเปลยีนแปลงในเงนิปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้และบรษิทัรว่ม 57,886,990 - (5,600,000) 41,766,670

การเปลยีนแปลงในเงนิปันผลคา้งจ่าย

ของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม - (184,967,856) - -

การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ (34,440,834) 115,061,143 (15,246,135) 57,745,155

การเปลยีนแปลงในหนีสนิตามสญัญาเช่า 99,792,641 (110,561) 100,568,442 (110,561)

การเปลยีนแปลงค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัชี (61,974,541) - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อในหน้า 15 ถงึ 67 เป็นสว่นหนึงของขอ้มูลทางการเงนินี

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดัและเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามที่ได้จดทะเบยีนไวค้อื เลขที ่555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชัน้ 5 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า กลุ่มกจิการ 
 
กลุ่มกิจการประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ให้กับหน่วยงานรฐับาลและ  
ลูกคา้อุตสาหกรรม 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทยฉบบัที ่34 เรื่องการรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และตามข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
กลุ่มกิจการได้ท าการจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบังบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอข้อมูลในงวดปัจจุบัน ดงันี้  
 
  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 

ตามท่ีแสดงไว้เดิม 
จดัประเภท 
รายการใหม่ 

 
ตามท่ีรายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564    
    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
ลูกหนี้อื่น 1,625,806,147 142,029,137 1,767,835,284 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 408,056,791 274,761,778 682,818,569 
    
หน้ีสินหมุนเวียน    
เจา้หนี้อื่น 2,178,397,663 712,985 2,179,110,648 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,471,644,905 416,077,930 1,887,722,835 
 

4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 และเกีย่วขอ้งกบักลุ่มกจิการ โดยการปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  
พ.ศ. 2566 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการและกลุ่มกิจการยงัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
 
ก) การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เรื่องท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดอ้ธบิายให้ชดัเจนโดยห้ามกิจการน าสิง่ตอบแทน 

ที่ได้รบัจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรยีมความพร้อมของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพ  
ทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงคข์องฝ่ายบรหิารไปหกัต้นทุนของรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เรื่องประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าในการพจิารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาทีส่รา้งภาระ ต้นทุนการปฏบิตัคิรบตามสญัญาประกอบดว้ยต้นทุน
ส่วนเพิม่ทีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตัติามสญัญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงในการปฏบิตัติามสญัญา  นอกจากนี้
กจิการต้องรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่กิดขึน้จากสนิทรพัย์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตัติามสญัญาก่อนทีจ่ะตัง้ประมาณการหนี้สนิ
แยกต่างหากส าหรบัสญัญาทีส่รา้งภาระ  

 
ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ืองการรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับ 

การอ้างองิกรอบแนวคดิรายงานทางการเงนิใหเ้ป็นฉบบัปัจจุบนั และเพิม่การพจิารณาการรบัรูห้นี้สนิและหนี้สนิทีอ่าจเกิดขึ้น  
ทีร่บัมาจากการรวมธุรกจิ และไม่รบัรูส้นิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ ณ วนัทีซ่ื้อ 
 

ง) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัการ
พจิารณาการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิดว้ยวธิทีดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพาะค่าธรรมเนียมทีเ่กิดระหว่างผู้กู้ยมืและ
ผูใ้หกู้ย้มื 
 

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้
 

6 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ  
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ  
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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7 มูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั รวมถงึการแสดงมลูค่ายุตธิรรมและมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิในแต่ละประเภทแต่ไม่รวมถงึรายการ
ทีร่าคาตามบญัชทีีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายใกล้เคยีงกบัมลูค่ายุตธิรรม 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายุติธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  3 - 5,903 - 5,903 5,903 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 1,054 1,054 1,043 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า  2 17 - - 27 27 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 77 - - 77 77 
   - สญัญาซื้อแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 25 - - 25 25 
รวมสินทรพัย ์  119 5,903 1,054 7,086 7,075 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

19 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายุติธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565       
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 14,705 14,705 14,725 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 15,500 15,500 15,575 
หุน้กู้ 2 - - 53,447 53,447 53,983 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
 - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 176 - - 176 176 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
 - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 20 - - 20 20 
 - สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 2 106 - - 106 106 
รวมหน้ีสิน  302 - 83,652 83,954 84,585 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายุติธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 5,840 - 5,840 5,840 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 1,054 1,054 1,043 
รวมสินทรพัย ์  - 5,840 1,054 6,894 6,883 
       
หน้ีสิน       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 7,494 7,494 7,511 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 15,500 15,500 15,575 
หุน้กู้ 2 - - 53,447 53,447 53,983 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ 
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 2 38 - - 38 38 
รวมหน้ีสิน  38 - 76,441 76,479 77,107 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายุติธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น  3 - 5,860 - 5,860 5,860 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (อตัราดอกเบีย้คงที)่ 2 - - 676 676 707 
ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 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 
หุน้กู้ 2 - - 44,370 44,370 45,665 
ตราสารอนุพนัธท์ีไ่ม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ 
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
2 97 - - 97 97 

ตราสารอนุพนัธท์ีน่ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาปฏบิตัิ       
   - สญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 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 ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 
ข้อมูลระดบัชัน้ท่ีใช้ใน
การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวม 

ราคาตามบญัชี 

 
 

มูลค่ายุติธรรม  
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
       
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยท์างการเงนิ       
   - เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 3 - 5,181 - 5,181 5,181 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (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 
หุน้กู้ 2 - - 41,457 41,457 42,834 
รวมหน้ีสิน  - - 57,550 57,550 58,965 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายต่อไปนี้มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี
 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย  
- ลูกหน้ีการคา้ 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 
- ลูกหน้ีอื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

 

สินทรพัยท์างการเงิน 
- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
- สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย  
- ลูกหน้ีการคา้ 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงนิ 
- ลูกหน้ีอื่น 
- เงนิปันผลคา้งรบั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
- เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบีย้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- สนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขาย 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- เจา้หน้ีอื่น 
- เจา้หน้ีงานก่อสรา้ง 
- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- หน้ีสนิทีถ่อืไวเ้พื่อขาย 
- หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินทางการเงิน 
- เจา้หน้ีการคา้ 
- เจา้หน้ีอื่น 
- เจา้หน้ีงานก่อสรา้ง 
- หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  

  (อตัราดอกเบีย้ลอยตวั) 
- หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 
- หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น 

 

7.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2  
 

เทคนิคการประเมนิมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบัที ่2 ของตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ มดีงันี้ 
 

- มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทีก่ าหนดไวใ้นตลาดทีม่กีารซื้อขายคล่อง 

- มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ค านวณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าซึง่อ้างองิจากเสน้อตัราผลตอบแทน 
(yield curve) ทีส่งัเกตได ้

- มูลค่ายุตธิรรมของสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า ค านวณโดยอ้างอิงอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า 
ซึ่งอ้างอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได้ และอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ก าหนดไว้ 
ในตลาดทีม่กีารซื้อขายคล่อง 

- มูลค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธ์แลกเปลี่ยนสนิค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Swap Agreement) ค านวณโดยอ้างอิงจาก
ราคาถ่านหนิล่วงหน้า (Forward price)  

 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารหนี้ค านวณจากกระแสเงนิสดตามสญัญา คดิลดดว้ยอตัราอ้างองิจากราคาตลาดของตราสารหนี้
ทีม่รีาคาทีส่ามารถสงัเกตไดข้องคู่สญัญา  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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7.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 

 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในระดบั 3 ส าหรบั              
งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,860 
ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  
   - การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 659 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2) 
การขายเงนิลงทุน (614) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,903 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรพัยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 ล้านบาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,181 
ก าไรทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 659 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,840 
 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มลูเชงิปรมิาณเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีม่สีาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5,903 5,860 อตัราส่วนมลูค่า   
    กจิการต่อกระแส 
    เงนิสดจากการ 
    ด าเนินงาน 

7 เท่า - 

  อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 6 - 17 รอ้ยละ 6 - 17 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม  ช่วงของข้อมูล 
 30 กนัยายน

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 ข้อมูลท่ีไม่ 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 ล้านบาท ล้านบาท สามารถสงัเกตได้ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
      
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

5,840 5,181 อตัราส่วนมลูค่า   
    กจิการต่อกระแส 
    เงนิสดจากการ 
    ด าเนินงาน 

7 เท่า - 

  อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 

  อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 6 - 17 รอ้ยละ 6 - 17 

 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินรวม 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราส่วนมลูค่ากจิการ 
    ต่อกระแสเงนิสด 
    จากการด าเนินงาน 

1 เท่า เพิม่ขึน้ 188 ลดลง 186 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 10 ลดลง 8 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 178 เพิม่ขึน้ 191 

     
 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ 
    มลูค่ากจิการ 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 114 ลดลง 98 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 318 เพิม่ขึน้ 362   

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราส่วนมลูค่ากจิการ
ต่อกระแสเงนิสดจาก
การด าเนินงาน 

1 เท่า เพิม่ขึน้ 178 ลดลง 178 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 171 เพิม่ขึน้ 182 

 
   ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
 

 
 การเพ่ิมขึ้น 

ของข้อสมมติ 
การลดลง 

ของข้อสมมติ 
 

ข้อมูลท่ีไม่ 
สามารถสงัเกตได้ 

 
การเปล่ียนแปลง 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

31 ธนัวาคม   
พ.ศ. 2564 
ล้านบาท 

     
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า 
   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

อตัราการเตบิโตของ 
    กระแสเงนิสด 

รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ 105 ลดลง 90 

อตัราคดิลดทีป่รบั 
    ความเสีย่ง 

รอ้ยละ 1 ลดลง 271 เพิม่ขึน้ 310 

 
ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ  
 
บรษิทัหารอืเกีย่วกบักระบวนการประเมนิมลูค่าและผลลพัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 
 
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดท้ีส่ าคญัของล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทีป่รบัปรุงความเสีย่ง อ้างองิจาก
ต้นทุนทางการเงนิถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์และ
ตน้ทุนของทุน (Cost of equity) ซึง่กลุ่มกจิการพจิารณาว่ามสีถานะทางการเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาทีเ่ป็นผูอ้อกตราสารนัน้ 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลตามส่วนงาน - ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานสามส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ ส่วนงานธุรกิจผลิตไฟฟ้ารายเล็ก และ 
ส่วนงานธุรกจิอื่น ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,948 23,532 238 33,718 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 148 - - 148 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ 1,352 (1,031) (78) 243 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 8,672 22,400 238 31,310 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,276 1,132 - 2,408 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 9,948 23,532 238 33,718 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,148 14,485 177 17,810 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 187 - - 187 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 1,035 1,264 (66) 2,233 
     

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 1,933 13,623 177 15,733 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 1,215 862 - 2,077 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,148 14,485 177 17,810 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 27,978 59,775 625 88,378 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 468 - - 468 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ 3,148 (1,254) (447) 1,447 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 24,130 56,861 625 81,616 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 3,848 2,914 - 6,762 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 27,978 59,775 625 88,378 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
อิสระ 

ธรุกิจผลิตไฟฟ้า
รายเลก็ ธรุกิจอ่ืน รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร     
   - รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 10,523 41,312 510 52,345 
รายไดจ้ากสญัญาเช่าการเงนิ 510 - - 510 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 2,116 5,204 139 7,459 
     
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้จาก 
   การขายและการให้บริการ 

    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้  
   (point in time) 6,927 38,713 510 46,150 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
   (over time) 3,596 2,599 - 6,195 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 10,523 41,312 510 52,345 
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิของกลุ่มกิจการจ านวน 1,836  ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 3,243 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ
ทีไ่ดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่าว สามารถเบกิถอนตามวตัถุประสงค ์และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเงนิกูเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
ในการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองกลุ่มกจิการได ้(หมายเหตุฯ ขอ้ 19) 
 

10 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันระยะสัน้เป็นเงินฝากออมทรพัย์ของกลุ่มกิจการ  
ซึ่งได้วางไว้เป็นหลักประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 19 โดยมขี้อจ ากดัในการใช้เพื่อจ่ายคนืเงินกู้ยืม 
ระยะยาวและดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระในงวดถดัไป 
 

11 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นเงนิฝากประจ าประเภทครบก าหนด
เกินกว่าสามเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจ านวน  442 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
จ านวน 484 ลา้นบาท) ไดว้างไวเ้ป็นหลกัประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 19 
 

12 ลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 3,791 2,458 2,047 1,344 
ลูกหนี้การคา้กจิการอื่น 18,185 10,985 5,000 3,898 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (2) - - 
รวมลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 21,975 13,441 7,047 5,242 
 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
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ยอดลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหแ์ยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ไม่เกนิก าหนด 3,791 2,447 2,047 1,310 
เกนิก าหนดต ่ากว่า 1 เดอืน - 2 - 5 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน - - - 7 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน - 7 - 20 
เกนิก าหนดมากกว่า 3 เดอืน - 2 - 2 
รวมลูกหนี้การคา้กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3,791 2,458 2,047 1,344 
     
กิจการอ่ืน     
ไม่เกนิก าหนด 18,125 10,929 5,000 3,897 
เกนิก าหนดต ่ากว่า 1 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนด 1 - 2 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนด 2 - 3 เดอืน 1 1 - - 
เกนิก าหนดมากกว่า 3 เดอืน 57 (1) 53 (1) - 1 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1) (2) - - 
รวมลูกหนี้การคา้กจิการอื่น 18,184 10,983 5,000 3,898 
รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 21,975 13,441 7,047 5,242 
 
(1) ลูกหนี้การค้าค้างช าระเกินก าหนดเกินกว่า 3 เดอืนขา้งต้นจ านวน 37 ล้านบาท เป็นหนี้คา้งช าระจากกฟผ. ซึ่งเป็นผลจากข้อพิพาท

เรื่องวนัสิ้นสุดอายุสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของบรษิัทย่อย (โครงการ 1) โดยบรษิทัย่อยได้ยื่นค าเสนอข้อพพิาทดงักล่าวต่อสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ และเมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชี้ขาดว่าวนัสิ้นสุดอายุสญัญาซื้อขาย
ไฟฟ้าของโครงการ 1 คอืวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นผลท าใหบ้รษิทัย่อยมสีทิธไิดร้บัช าระหนี้คา้งช าระดงักล่าวจาก กฟผ. 
ต่อมาวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 กฟผ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอเพกิถอนค าชี้ขาดของสถาบนัอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขัน้ตอนของศาลปกครองกลาง 
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13 สินทรพัยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

 
บริษทั Ichinoseki Solar Power 1 GK 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัมมีติให้บรษิทัลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นกบับรษิทั CES Iwate Taiyoko Hatsudensho GK 
เพื่อขายหุ้นในบรษิัท Ichinoseki Solar Power 1 GK ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรยีกช าระแล้ว คดิเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 
3,860 ลา้นเยน เทยีบเท่าประมาณ 1,119 ลา้นบาท ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัจงึจดัประเภทของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
(ไม่รวมรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั) ของบรษิทั Ichinoseki Solar Power 1 GK มูลค่าเท่ากบั 625 ล้านบาท เป็นรายการสนิทรพัย์
และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขายในงบการแสดงฐานะการเงินรวม รวมทัง้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย  มูลค่าเท่ากับ 504 ล้านบาท  
เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายในงบการแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
เมื่อวนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาซื้อขายหุน้และไดด้ าเนินการโอนหุน้แล้วเสรจ็ในวนัเดยีวกนั และบรษิทัไดร้บั
ช าระค่าหุน้ดงักล่าวเต็มจ านวนแล้วเมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดงันัน้บรษิทัรบัรู้ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทดงักล่าว 
จ านวน 789 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และจ านวน 769 ล้านบาท  
ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยรวมแสดงอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 
 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุฯ ขอ้ 14.1) - - 170,647 161,063 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (หมายเหตุฯ ขอ้ 14.2) 42,598 24,623 3,590 1,871 
เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 14.3) 3,043 3,077 2,814 2,814 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 45,641 27,700 177,051 165,748 
 
14.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565  
ราคาตามบญัชตีน้งวด  161,063 
การลงทุนเพิม่ (ก), (ข), (ค) 10,077 
การขายเงนิลงทุน (ง) (493) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด  170,647 
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การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีเ่กดิขึน้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
(ก) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย์ี่ จ ากดั 

 
ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ีจ่ ากดั ไดเ้รยีกช าระ
ค่าหุน้เพิม่ทุนจากบรษิทั ส าหรบัหุน้จ านวน 164,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5.12 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 845 ล้านบาท 
โดยบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้วในวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยครัง้ที ่1/2565 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจ านวน 122,000,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 12,200 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ทุนบางส่วน
จากบรษิทัในมลูค่าหุน้ละ 67.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 8,260 ลา้นบาท ทัง้นี้บรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้ว
เมื่อวนัที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2565 
 

(ข) บริษทั เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต จ ากดั 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั เอนเนอย ีรคีอฟเวอรี่ ยูนิต จ ากดั ไดเ้รยีกช าระค่าหุ้น
เพิม่ทุนจากบรษิัท ส าหรบัหุ้นจ านวน 418,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.31 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 966 ล้านบาท 
โดยบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้วในวนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

(ค) บริษทั ยูรสัพลสั จ ากดั และ บริษทั โบรีพลสั จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัท ครัง้ที่ 11/2565 เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการมมีตอินุมตัิ  
ใหจ้ดัตัง้บรษิทั ยรูสัพลสั จ ากดั และบรษิทั โบรพีลสั จ ากดั ในประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความเป็นไปได้
และรองรบัแผนการขยายการลงทุนในธุรกจิพลงังานหมุนเวยีนในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2565 
บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้สามญัจ านวน 35,000 หุน้ของแต่ละบรษิทั มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น   
7 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วของแต่ละบรษิทั  
 

(ง) GPSC Singapore Pte. Ltd. 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดด้ าเนินการโอนหุน้สามญัรอ้ยละ 100 ในบรษิทั GPSC 
Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 11.1 ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. 
ใหก้บับรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14.2 
 

 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางตรงมดีงัต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือหุ้น 

โดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหวา่งงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานรว่ม จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า และน ้าเยน็ รบัเหมาก่อสรา้ง 

และตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า 
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 
บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 45.67 45.67 60,924 60,924 1,212 1,233 
บรษิทั จพีเีอสซ ีโฮลดิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 72,883 72,883 1,438 1,459 
   (เดมิชื่อ บรษิทั เอน็จ ีโฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั)        
บรษิทั เอนเนอย ีรคีอฟเวอรี ่ยนูิต จ ากดั (ข) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 100 100 3,316 2,350 - - 
บรษิทั จพีเีอสซ ีศูนยบ์รหิารเงนิ จ ากดั บรกิารดา้นการเงนิ 100 100 20 20 - - 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (ก) ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 24,202 15,097 - - 
บรษิทั โบรพีลสั จ ากดั (ค) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 100 - 3 - - - 
บรษิทั ยรูสัพลสั จ ากดั (ค) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 100 - 3 - - - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่น        
Ichinoseki Solar Power 1 GK (จ) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า - 100 - - 134 - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศฮ่องกง 
   แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี 

       

GPSC International Holdings Limited  ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 3 3 - - 
        

บรษิทัย่อยทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์        
GPSC Singapore Pte. Ltd. (ง) ลงทุนในบรษิทัอื่น - 100 - 493 - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     170,647 161,063 2,784 2,809 
 
(จ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ดัประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั Ichinoseki Solar Power 1 GK เป็นสนิทรพัยท์ีถ่อืไวเ้พื่อขายในงบการแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ทางออ้มมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
        

บรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
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 ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
100 100 - - - - 

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

100 100 - - - - 

บรษิทั โกลว ์ไอพพี ี2 โฮลดิง้ จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 - - - - 
บรษิทั เกค็โค่-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 ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 100 100 - - - - 
บรษิทั หว้ยเหาะไทย จ ากดั ลงทุนในบรษิทัอื่น 49 49 - - - - 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน เงินปันผลรบัระหว่างงวด 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
        
บรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
   ประชาชนลาว 

       

บรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั * ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บักฟผ.  
และการไฟฟ้าลาว 

67.25 67.25 - - - - 

บรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศเมยีนมา        
บรษิทั โกลว ์เอน็เนอรจ์ ีเมยีนมา  จ ากดั  ใหบ้รกิารทางเทคนิคและค าปรกึษา 

ส าหรบัภาคธุรกจิไฟฟ้า 
100 100 - - - - 

บรษิทัย่อยทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั)        
Global Renewable Synergy Company Limited Taiwan ลงทุนในบรษิทัอื่น 100 100 - - - - 

 
* ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดน้ าใบหุน้สามญัของบรษิทั เกค็โค่-วนั จ ากดั และบรษิทั ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จ ากดั ไปวางเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัส าหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวของ
บรษิทัย่อยดงักล่าว (หมายเหตุฯ ขอ้ 19) 

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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14.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธี 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตามวิธี 
ราคาทุน 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 24,623 1,871 
การลงทุนเพิม่ (ก), (ข), (ค), (ง) 17,539 1,719 
ส่วนแบ่งก าไร 1,013 - 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น   
   - การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสด (558) - 
   - ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่าน 
       ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 14 - 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 190 - 
เงนิปันผลรบั (223) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 42,598 3,590 
 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่กดิขึน้ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

(ก) Avaada Energy Private Limited  
 

เมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิัท โกลบอล รนีิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทได้บรรลุ
ขอ้ตกลงในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้เพิม่ทุนในบรษิทั Avaada Energy Private Limited (Avaada) ซึ่งประกอบธุรกจิ
พลงังานหมุนเวยีนขนาดใหญ่ในประเทศอินเดยี เป็นจ านวนหุ้นรวม 508,217,550 หุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 41.62  
ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว คดิเป็นมลูค่าการลงทุนจ านวน 14,984 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายช าระ
เงนิค่าหุน้เตม็จ านวนใหก้บับรษิทั Avaada Energy Private Limited (Avaada) เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัเดยีวกนั 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั Avaada Energy Private Limited ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้
เพิม่ทุนจากบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งของบรษิทัจ านวน 28,234,308 หุน้ ในราคาหุน้ละ 66.41 รูปีอนิเดยี รวมเป็นจ านวนเงนิ 
1,875 ล้านรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่า 841 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.62  
เป็นรอ้ยละ 42.93 โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแล้วเมื่อวนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้ด าเนินการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มา  
ณ วนัซื้อธุรกิจ และปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาในการวดัมูลค่าของการรวมธุรกิจ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุไดท้ี่ได้มา
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ สทิธิในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า และ
สนิทรพัย์สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า ซึ่งการวดัมูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิรวม
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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รายละเอยีดของการลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ล้านบาท 
  
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบไุดต้ามสดัส่วนทีไ่ดม้า 4,255 
สทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและสนิทรพัยส์ญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
   (แสดงรวมในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม) 

5,262 

ค่าความนิยม (แสดงรวมในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม) 5,467 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 14,984 
 
กลุ่มกจิการตดัจ าหน่ายสทิธใินสญัญาซื้อขายไฟฟ้าและสนิทรพัย์สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าด้วยวธิเีส้นตรงตามอายุของ
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าทีม่อียู่ของ Avaada 
 

(ข) บริษทั นูออโว พลสั จ ากดั 
 
เมื่อวนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิทั อรุณ พลสั จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
ไดร้่วมจดทะเบียนจดัตัง้บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั ในประเทศไทย มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้และสนับสนุน
การลงทุนในห่วงโซ่ธ ุรกจิแบตเตอรี ่(Battery Value Chain) รองรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบาย
ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และระบบกกัเกบ็พลงังาน โดยมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 4,200 ล้านบาท 
และมทีุนช าระเริม่แรกจ านวน 1,050 ลา้นบาท บรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ทัง้นี้บรษิทั
ไดจ้่ายช าระค่าหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 515 ลา้นบาท  
 
ต่อมาตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั คร้ังที ่2/2565 เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ไดม้มีตใิห้บริษัท
ด าเนินธุรกรรมการโอนสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการโดยกลุ่ม กิจการให้แก่ บริษัท  
นูออโว พลสั จ ากดั โดยธุรกิจแบตเตอรี่ต่างๆ ได้แก่ ทรพัย์สนิ สญัญา และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ
โรงงานผลติหน่วยกกัเกบ็พลงังานทีน่ิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง (โครงการ Flash) และหุน้สามญัของ
บริษัทย่อยร้อยละ 100 ของบริษัท GPSC Singapore Pte. Ltd. มูลค่าเท่ากับ 493 ล้านบาทซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 11.1 ในบรษิทั Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจผลติแบตเตอรี่ 
มลูค่าเท่ากบั 614 ลา้นบาท รวมถงึสญัญาและขอ้ตกลงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (โครงการ Axxiva)  
 
เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาซื้อขายสนิทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิแบตเตอรี่กบับรษิทั 
นูออโว พลสั จ ากดั โดยบรษิัทได้รบัช าระราคาการขายธุรกิจแบตเตอรี่เป็นจ านวนเงิน 2,511 ล้านบาท และด าเนิน
ธุรกรรมดงักล่าวแล้วเสร็จเมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ดงันัน้บรษิัทรบัรู้ก าไรจากการขายธุรกิจแบตเตอรี่เป็น
จ านวน 389 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวมส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และจ านวน 
516 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนัโดยแสดงอยู่ในรายไดอ้ื่น 
 
ในระหว่างวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ทุนจาก
บรษิทัตามสดัส่วนการลงทุนของบรษิทัในราคาหุน้ละ 50 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,029 ล้านบาท ทัง้นี้บรษิทัไดช้ าระ
ค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เมื่อวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 
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(ค) บริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร ์จ ากดั 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร์ จ ากดั ไดเ้รยีกช าระ 
ค่าหุน้เพิม่ทุนจากบรษิทั ส าหรบัหุน้จ านวน 175,175 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 175 ล้านบาท 
โดยบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้วในวนัที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 

(ง) CI Changfang Limited และ CI Xidao Limited และบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่26 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทั Global Renewable Synergy Company Limited Taiwan ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทางอ้อม
ของบรษิทัไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการเขา้ลงทุนโดยการเขา้ซื้อหุน้ในบรษิทั CI Changfang Limited และ บรษิทั CI Xidao Limited 
ซึง่ประกอบธุรกจิพฒันาโครงการไฟฟ้าจากพลงังานลมนอกชายฝัง่ในประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตห้วนั) ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 
ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจ านวน 10,997 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั หรือเทียบเท่า 
14,979 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้จ่ายช าระเงินค่าหุ้นเต็มจ านวนให้กับกองทุน Copenhagen 
Infrastructure II K/S (“CI-II”) และ Copenhagen Infrastructure III K/S (“CI-III”) เรยีบรอ้ยแลว้ในวนัเดยีวกนั 
 
รายละเอยีดของสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ ณ วนัทีซ่ื้อ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 ล้านบาท 
  
เงนิสด 14,979 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 14,979 
 
รายละเอยีดของประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัร่วม ทีไ่ดร้บั ณ วนัทีซ่ื้อ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

ล้านบาท 
  
ประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้า 3,288 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อสงูกว่าประมาณการมลูค่ายุตธิรรมของ  
   สนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า (แสดงรวมในเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม) 11,691 
สิง่ตอบแทนทีจ่่ายซื้อธุรกจิ 14,979 
 
กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อธุรกิจ ประมาณการมูลค่า
ยุติธรรมข้างต้นจ าเป็นต้องปรบัปรุงให้ถูกต้องต่อไปตามมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ได้มา โดยจะต้องท าการ
ประเมนิใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 12 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีซ่ื้อธุรกจิ 
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รายละเอยีดของบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี้ 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

หุ้นโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
          
บรษิทัร่วมทางตรงทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 809 846 74 148 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั 
   และบรษิทัย่อย (ค) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น  
ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้ารวมถงึ
ใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ 

50 50 1,122 947 1,274 1,102 - - 

บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั และบรษิทัย่อย (ข) ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี ่ 49 - 1,544 - 1,577 - - - 
          

บรษิทัร่วมทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั    
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 6,994 6,994 7,776 7,254 121 - 
          
บรษิทัร่วมทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั อสีเทริน์ซบีอรด์ คลนี เอน็เนอรย์ี ่จ ากดั 
   และบรษิทัย่อย 

ส ารวจ ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมถงึผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

33 33 339 339 365 372 28 21 

          
บรษิทัร่วมทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในประเทศอนิเดยี          
Avaada Energy Private Limited (ก) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 42.93 41.62 15,826 14,984 15,818 15,049 - - 
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  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญัท่ีถือ

หุ้นโดยกลุ่มกิจการ วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
          
บรษิทัร่วมทางออ้มทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั)           
CI Changfang Limited, CI Xidao Limited ลงทุนในบรษิทัอื่น         
   and subsidiaries (ง) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 - 14,979 - 14,979 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    41,728 24,188 42,598 24,623 223 169 
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รายละเอยีดของบรษิทัร่วมมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
        

บรษิทัร่วมทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 25 25 924 924 74 148 
บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ เพาเวอร ์จ ากดั 
   และบรษิทัย่อย 

ลงทุนในบรษิทัอื่น ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
รวมถงึใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการ 

50 50 1,122 947 - - 

บรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั และบรษิทัย่อย(ข) ผลติและจ าหน่ายแบตเตอรี ่ 49 - 1,544 - - - 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม    3,590 1,871 74 148 

 
 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

43 

 
14.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธี 

ส่วนได้เสีย 
เงินลงทุนตามวิธี 

ราคาทุน 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,077 2,814 
ส่วนแบ่งก าไร 244 - 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 107 - 
เงนิปันผลรบั (385) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 3,043 2,814 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

44 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยกลุ่มกิจการ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนได้เสีย 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
          

กจิการร่วมคา้ทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย          
บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนีิวเอเบลิ จ ากดั 
   และบรษิทัย่อย 

 
ธุรกจิลงทุน 

 
40 

 
40 

 
1,697 

 
1,697 1,494 

 
1,528 295 

 
300 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 633 788 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 - - 
          
กจิการร่วมคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
        

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 914 759 - - 
รวมเงนิลงทุนในการร่วมคา้    2,816 2,816 3,043 3,077 385 339 
 

  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนของหุ้นสามญั 

ท่ีถือหุ้นโดยบริษทั 
 

วิธีราคาทุน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 
        

กจิการร่วมคา้ทีจ่ดัตัง้ในประเทศไทย        
บรษิทั ไทย โซล่าร ์รนีิวเอเบลิ จ ากดั และบรษิทัย่อย ธุรกจิลงทุน 40 40 1,697 1,697 295 300 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 30 30 623 623 90 39 
        
กจิการร่วมคา้ทีจ่ดัตัง้ในสาธารณรฐั 
   ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 
      

บรษิทั ไฟฟ้า น ้าลกิ 1 จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 40 40 494 494 - - 
รวมเงนิลงทุนในการร่วมคา้    2,814 2,814 385 339 
 
 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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14.4 เงินปันผลค้างรบัจากบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิปันผลคา้งรบัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 91 91 
การประกาศจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 608 3,244 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (493) (3,249) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้จรงิ - (1) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 206 85 

 
15 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 

 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรพัย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 5,860 5,181 
ก าไร (ขาดทุน) ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น   
   - การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 659 659 
   - ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ (2) - 
การขายเงนิลงทุน (ก) (614) - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 5,903 5,840 

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

 
 สดัส่วนการถือหุ้น 

โดยกลุ่มกิจการ 
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 1,035 1,229 111 173 
   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพื่อสงัคม จ ากดั ธุรกจิเพื่อสงัคม 10 10 1 1 - - 
   - บรษิทั อสีเทริน์ ฟลูอดิ ทรานสปอรต์ จ ากดั ธุรกจิใหบ้รกิาร 15 15 63 63 3 3 
   - Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (ก) ผลติแบตเตอรี ่ - 11 - 616 - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ        
   - บรษิทั บซิเินส เซอรว์สิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 
   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอรี ่ 14.17 14.17 4,804 3,951 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  5,903 5,860 114 176 

 
(ก) ในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดด้ าเนินการโอนหุน้สามญัรอ้ยละ 100 ในบรษิทั GPSC Singapore Pte. Ltd. ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 11.1 ในบรษิทั Anhui Axxiva New 

Energy Technology Co., Ltd. ใหก้บับรษิทั นูออโว พลสั จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทร่วมของบรษิทัตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14.2 
  



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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รายละเอยีดของสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 สดัส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษทั 
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 
 

เงินปันผลรบัระหว่างงวด 
  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  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 1,035 1,229 111 173 
   - บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิ เพื่อสงัคม จ ากดั ธุรกจิเพื่อสงัคม 10 10 1 1 - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ        
   - บรษิทั บซิเินส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 25 25 - - - - 
   - 24M Technologies, Inc.  วจิยัและพฒันาแบตเตอรี ่ 14.17 14.17 4,804 3,951 - - 
รวมสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
  5,840 5,181 111 173 

 
 



บริษทั โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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16 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 
การเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์  
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์  

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน  

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุด     
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565     
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 95,581 41,526 17,730 277 
ซื้อสนิทรพัย์ 2,779 203 306 203 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1) - (1) - 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวด (4,665) (1,585) (1,031) (48) 
โอนเขา้ (ออก) - สุทธ ิ (8) 8 - - 
การจ าหน่ายหน่วยธุรกจิ - สุทธ ิ(*) (1,481) (7) (1,481) (7) 
ผลต่างจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 266 - - - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 92,471 40,145 15,523 425 
 
(*)  ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิัทได้จ าหน่ายสนิทรพัย์ที่เกี่ยวกบัธุรกิจแบตเตอรี่ ให้แก่บรษิัท  

นูออโว พลสั จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14.2 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการได้น าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจ านวน 38,004 ล้านบาท  
ไปจดจ านอง และจ าน า เพื่อเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวในหมายเหตุฯ ขอ้ 19 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
38,231 ลา้นบาท) 
 

17 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 
 
การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชส้ าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 2,516 540 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 70 30 
การยกเลกิสญัญาเช่า (97) (97) 
การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (105) (46) 
ค่าเสื่อมราคา (137) (63) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 2,247 364 
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18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยเงนิกู้ยมืสกุลเงนิบาทดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 89 - 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ล้านบาท 
  
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565  
ยอดคงเหลอืตน้งวด - 
กระแสเงนิสด  
   เงนิสดรบัในระหว่างงวด 327 
   เงนิสดจ่ายคนืในระหว่างงวด (238) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 89 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จ านวน 89 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืในรูปแบบตัว๋สญัญาใช้เงนิ
กบัสถาบนัการเงนิหลายแห่ง และมอีตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี โดยเงนิกูย้มืดงักล่าว มกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
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19 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิประกอบดว้ยเงนิกูย้มืดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 46,333 48,391 10,930 11,600 
บวก รายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรม 
    จากการรวมธุรกจิ - สุทธ ิ

 
116 

 
135 

 
- 

 
- 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิบาท 46,449 48,526 10,930 11,600 
เงนิกูย้มืระยะยาวสกุลเงนิเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ 13,234 8,902 - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูร้อตดับญัช ี (219) (166) (10) (12) 
 59,464 57,262 10,920 11,588 
หกั ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ 
    ภายในหนึ่งปี 

 
(11,672) 

 
(7,122) 

 
(3,738) 

 
(669) 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 47,792 50,140 7,182 10,919 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 57,262 11,588 
กระแสเงนิสด   
   เงนิสดรบัในระหว่างงวด 7,242 - 
   เงนิสดจ่ายคนืในระหว่างงวด (5,719) (670) 
   ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (16) - 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด   
   ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกูย้มืรอตดับญัช ี (62) - 
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ (19) - 
   การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้รอตดับญัช ี 26 2 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 674 - 
   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าขอ้มลูทางการเงนิ 76 - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 59,464 10,920 
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทั 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะยาวของบรษิัทจ านวน 10,920  ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 
11,588 ลา้นบาท) เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนั  
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษทัย่อย 
 

รายละเอยีดสญัญาเงนิกูย้มืระยะยาวทีบ่รษิทัย่อยลงนามในระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

เงินกู้ยืมสกลุเงินบาท 
 

ล าดบัท่ี 
วงเงินตามสญัญา 

(ล้านบาท) อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินต้น 
ก าหนดการ 

จ่ายช าระดอกเบีย้ 
     

1 1,319 (ก) THOR บวกอตัรา
รอ้ยละคงทีต่่อปี 

ช าระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก 
เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2565 

ช าระดอกเบีย้ทุกหนึ่งเดอืน 

2 1,981 (ก)  THOR บวกอตัรา
รอ้ยละคงทีต่่อปี 

ช าระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก 
สามสบิเดอืนหลงัจากเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก 

ช าระดอกเบีย้ทุกหนึ่งเดอืน 

3 2,000 6M FDR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่่อปี 

ช าระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก 
สามสบิเดอืนหลงัจากเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก 

ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

4 2,000 THOR บวกอตัรา 
รอ้ยละคงทีต่่อปี 

ช าระคนืเงนิต้นทุกหกเดอืนนับจาก 
สามสบิหกเดอืนหลงัจากเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก 

ช าระดอกเบีย้ทุกหกเดอืน 

5 700 อตัราดอกเบีย้คงที ่ ช าระคนืเงนิต้นทุกสามเดอืนหลงัจากเบกิใช้
เงนิกู้ครัง้แรก 

ช าระดอกเบีย้ทุกสามเดอืน 

รวม 8,000    
 

(ก) เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงนามในสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบันการเงนิ 3 แห่ง จ านวน 
1,981 ล้านบาท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า CHP-III เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย THOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี และมกี าหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัที่ลงนามในสญัญาเงนิกู้ยมืเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยไดเ้บกิใชเ้งนิกู้ยมืดงักล่าวจ านวน 200 ล้านบาท นอกจากนัน้ยงัไดล้งนามในสญัญาเพื่อเปลี่ยนแปลง
ผูใ้หกู้้ยมืส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวน 1,319 ล้านบาทกบัสถาบนัการเงนิ 3 แห่ง ส าหรบัใชใ้นโครงการลงทุนของบรษิทัย่อย 
ภายใต้สญัญาเงนิกู้ฉบบัใหม่ เงนิกู้ยมืดงักล่าวมอีตัราดอกเบี้ย THOR บวกอตัรารอ้ยละคงทีต่่อปี และมกี าหนดระยะเวลาช าระคืน
เงนิตน้ภายใน 8 ปี 

 

เงินกู้ยืมสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ 
 

ล าดบัท่ี 

วงเงินตามสญัญา 
(ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ) อตัราดอกเบีย้ การช าระคืนเงินต้น 
ก าหนดการ 

จ่ายช าระดอกเบีย้ 
     

1 185 SOFR บวกอตัรา
รอ้ยละคงทีต่่อปี 

ช าระคนืเงนิต้นทุกสบิสองเดอืนนับจาก 
สามสบิหกเดอืนหลงัจากเบกิใชเ้งนิกูค้รัง้แรก 

ช าระดอกเบี้ยทุกหกเดอืน 

รวม 185    
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะยาวจ านวน 163 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,191 ล้านบาท และ 3,019 ล้านบาท 
เป็นเงนิกูย้มืทีม่หีลกัประกนัของบรษิทัย่อยสองแห่งโดยการจ านองสิง่ปลูกสรา้งและจ าน าเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทัง้หมดของบรษิทัย่อย 
รวมถงึบญัชเีงนิฝากสถาบนัการเงนิ (หมายเหตุฯ ขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 16) นอกจากนี้ บรษิทัย่อยทัง้สองแห่งไดโ้อนสทิธปิระโยชน์และ
ภาระผูกพันทัง้หมดภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าให้กับเจ้าหนี้เงินกู้เพื่อเป็นหลักประกันตามเงื่อนไข  
ของสญัญาเงนิกู้ อกีทัง้บรษิทัย่อยแต่ละแห่งต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขบางประการตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญากู้ยมื อาทเิช่น 
การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ และการส ารองปรมิาณจดัเก็บถ่านหนิ เป็นต้น (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
จ านวน 179 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,024 ลา้นบาท และ 3,253 ลา้นบาท) 
 

20 หุ้นกู้ - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หุน้กู ้สกุลเงนิบาท 53,500 44,500 53,500 41,500 
รายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ - สุทธ ิ - (85) - - 
หกั  ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้รอตดับญัช ี (53) (45) (53) (44) 
 53,447 44,370 53,447 41,456 
หกั  ส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (2,000) (1,999) (2,000) (1,999) 
หุน้กู ้- สุทธ ิ 51,447 42,371 51,447 39,457 
 
การเปลีย่นแปลงของหุน้กูส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 44,370 41,456 
กระแสเงนิสด   
   เงนิสดรบัในระหว่างงวด 12,000 12,000 
   เงนิสดจ่ายคนืในระหว่างงวด (3,000) - 
   ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู้รอตดับญัช ี (15) (15) 
การเปลีย่นแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด   
   การตดัจ าหน่ายรายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมจากการรวมธุรกจิ 84 - 
   การตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กูร้อตดับญัช ี 8 6 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 53,447 53,447 
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หุ้นกู้ของบริษทั 
 
เมื่อวนัที ่10 มถิุนายน พ.ศ.2565 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ชนิดไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนัจ านวน 12,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 

 
ล าดบั 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

 
อตัราดอกเบีย้ 

 
อายุหุ้นกู้ 

ก าหนดการ 
จ่ายช าระดอกเบีย้ 

     
1 1,000 รอ้ยละ 2.55 ต่อปี 3 ปี จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 
2 3,000 รอ้ยละ 3.04 ต่อปี 5 ปี จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 
3 1,000 รอ้ยละ 3.56 ต่อปี 8 ปี จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 
4 3,000 รอ้ยละ 3.75 ต่อปี 10 ปี จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 
5 4,000 รอ้ยละ 4.40 ต่อปี 15 ปี จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืนมถิุนายน และธนัวาคม 
รวม 12,000    

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 หุน้กู้ของบรษิทัจ านวน 53,447 ล้านบาท เป็นหุน้กู้ชนิดระบุชื่อผูถ้อืไม่ดอ้ยสทิธแิละไม่มหีลกัประกนั
โดยบรษิัทต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดและข้อจ ากดับางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ อาทเิช่น  การด ารงอตัราส่วนของหนี้ต่อส่วนของ
เจา้ของ เป็นตน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 41,456 ลา้นบาท) 
 
หุ้นกู้ของบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที ่10 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นค าขอใชส้ทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนดจ านวน 3,000 ล้านบาท และไดไ้ถ่ถอน 
หุน้กู้ดงักล่าวในวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้งักล่าวมกี าหนดไถ่ถอนเดมิคอืภายในปี พ.ศ. 2569  
 

21 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
หนี้สนิตามสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (1) 14,629 14,167 512 231 
อื่น ๆ 717 709 160 158 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 15,346 14,876 672 389 
 
(1) เงนิรบัล่วงหน้าส าหรบัค่าความพรอ้มจ่ายพลงัไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวกบัการด าเนินการในการรกัษาระดบัความพรอ้มจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

ของบรษิทัย่อยตามทีต่กลงกบั กฟผ. และเป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญาซื้อขายไฟฟ้า 
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22 ภาษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 24 314 (31) 82 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (182) (19) (7) 23 
รวมค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงนิได ้ (158) 295 (38) 105 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนั 558 1,176 255 235 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี (697) (81) (29) 17 
รวมค่าใชจ้่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงนิได้ (139) 1,095 226 252 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลไดต้ัง้ค้างจ่ายจากการประมาณการของผูบ้รหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัที่ใช้กบัก าไรรวมทัง้ปี  
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อตัราภาษีเงนิได้ที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยที่ใชส้ าหรบักลุ่มกิจการและบรษิัทคอือตัราร้อยละ  10 และร้อยละ 5 ตามล าดบั 
(พ.ศ. 2564 อตัรารอ้ยละ 15 และรอ้ยละ 5 ตามล าดบั) 
 

23 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท เมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี  
พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 4,230 ล้านบาท เงนิปันผลส าหรบัปีดงักล่าวได้รวมเงินปันผลระหว่างกาล  
ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งบรษิทัไดจ้่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแล้วในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 ดงันัน้ เงนิปันผลทีจ่ะต้องจ่ายเพิม่ 
จงึเท่ากบัอตัราหุ้นละ 1.00 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 2,820 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้วเมื่อวนัที ่20 เมษายน  
พ.ศ. 2565 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
จากผลการด าเนินงานครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 564 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าว 
ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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24 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 47.77) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
(ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00) และบรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) (ถอืหุน้รอ้ยละ 10.00) ซึ่งบรษิทัทัง้สามแห่งเป็นนิตบิุคคล 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมบีรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัใหญ่ในล าดบัสงูสุด 
 
รายละเอยีดของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 14 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

  
ขายสนิคา้ ราคาตามสญัญา 
การใหบ้รกิาร ราคาตามสญัญา 
ซื้อสนิคา้ / วตัถุดบิ ราคาตามสญัญาซื้อขายอา้งองิจากตลาด 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
รบับรกิาร ราคาตามสญัญา 
ค่าความช่วยเหลอืทางเทคนิค ราคาตามสญัญา 
ดอกเบีย้รบั / ดอกเบีย้จ่าย อตัราตามสญัญา 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
24.1 รายการค้า 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด     
   - รายไดจ้ากการขาย 141 158 1 - 
   - รายไดอ้ื่น 1 1 - - 
   - ตน้ทุนขาย 17,581 9,170 5,228 3,029 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 26 21 25 20 
   - ดอกเบีย้จ่าย - 1 - - 
     ผูถ้อืหุน้     
   - รายไดจ้ากการขาย 3,094 1,960 2,151 1,255 
   - รายไดอ้ื่น 2 2 1 1 
   - ตน้ทุนขาย 3,518 13 3,456 4 
   - ดอกเบีย้จ่าย 1 1 - 1 
     บรษิทัย่อย     
   - รายไดจ้ากการขาย - - 47 2 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 227 333 
   - ดอกเบีย้รบั - - 15 4 
   - รายไดอ้ื่น - - 15 20 
   - เงนิปันผลรบั - - 126 1,495 
   - ตน้ทุนขาย - - 182 134 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - - 5 8 
   - ดอกเบีย้จ่าย - - 67 58 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
         และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 12 22 
     บรษิทัร่วม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2 - 1 - 
   - ดอกเบีย้รบั 5 5 5 5 
   - รายไดอ้ื่น 16 1 17 1 
   - เงนิปันผลรบั - - - 75 
     การร่วมคา้     
   - ดอกเบีย้รบั 2 1 2 1 
   - รายไดอ้ื่น 1 1 1 1 
   - เงนิปันผลรบั - - 85 101 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (1) - (1) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัร่วมทางออ้ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 9 2 3 2 
   - ดอกเบีย้รบั 29 40 - 33 
   - รายไดอ้ื่น - 1 - 1 
   - ตน้ทุนขาย 1 - - - 
     กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น     
   - รายไดจ้ากการขาย 5,274 3,602 2,477 1,943 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 55 1 - - 
   - รายไดอ้ื่น 5 5 4 4 
   - เงนิปันผลรบั 81 82 81 82 
   - ตน้ทุนขาย 2,202 481 117 95 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 27 32 23 30 
   - ดอกเบีย้จ่าย 57 50 57 50 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 4 15 3 14 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด     
   - รายไดจ้ากการขาย 559 389 2 - 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - 4 - - 
   - รายไดอ้ื่น 1 1 - - 
   - ตน้ทุนขาย 45,150 26,272 14,086 9,185 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 79 76 75 74 
   - ดอกเบีย้จ่าย 2 3 - - 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - 3 - 3 
     ผูถ้อืหุน้     
   - รายไดจ้ากการขาย 7,366 5,545 4,830 3,452 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 1 1 - 
   - รายไดอ้ื่น 6 6 4 4 
   - ตน้ทุนขาย 11,260 102 11,021 23 
   - ดอกเบีย้จ่าย 3 3 2 3 
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     บรษิทัย่อย     
   - รายไดจ้ากการขาย - - 156 6 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - - 680 854 
   - ดอกเบีย้รบั - - 49 8 
   - รายไดอ้ื่น - - 44 28 
   - เงนิปันผลรบั - - 2,784 2,809 
   - ตน้ทุนขาย - - 555 246 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - - 14 28 
   - ดอกเบีย้จ่าย - - 191 96 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 15 128 
     

บรษิทัร่วม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4 - 3 - 
   - ดอกเบีย้รบั 14 17 14 17 
   - รายไดอ้ื่น 428 1 554 1 
   - เงนิปันผลรบั - - 74 149 
     

การร่วมคา้     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1 1 1 1 
   - ดอกเบีย้รบั 4 3 4 3 
   - รายไดอ้ื่น 4 3 4 3 
   - เงนิปันผลรบั - - 386 339 
     

บรษิทัร่วมทางออ้ม     
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 25 42 7 6 
   - ดอกเบีย้รบั 106 112 - 98 
   - รายไดอ้ื่น - 1 - 1 
   - ตน้ทุนขาย 1 1 - - 
     

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่น     
   - รายไดจ้ากการขาย 14,260 10,375 7,700 5,680 
   - รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 161 2 - - 
   - รายไดอ้ื่น 18 16 13 11 
   - เงนิปันผลรบั 114 175 111 172 
   - ตน้ทุนขาย 4,384 1,310 387 377 
   - ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 77 94 67 88 
   - ดอกเบีย้จ่าย 163 52 163 52 
   - ตน้ทุนทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
       และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 33 44 30 43 
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24.2 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ลูกหนี้การคา้     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 48 59 - 1 
   - ผูถ้อืหุน้ 1,203 729 838 450 
   - บรษิทัย่อย  - - 220 82 
   - การร่วมคา้ 1 1 1 1 

- บรษิทัร่วม 1 - 1 - 
   - บรษิทัร่วมทางออ้ม 8 8 7 8 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 2,530 1,661 980 802 
รวมลูกหนี้การคา้  3,791 2,458 2,047 1,344 
     
ลูกหนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 1 2 1 1 
   - บรษิทัย่อย - - 21 19 
   - การร่วมคา้ 2 2 2 2 

- บรษิทัร่วม 19 12 14 12 
   - บรษิทัร่วมทางออ้ม 43 106 39 83 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 45 27 40 27 
รวมลูกหนี้อื่น 110 149 117 144 

 
24.3 เงินปันผลค้างรบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิปันผลคา้งรบั     
   - การร่วมคา้ 85 91 85 91 

- บรษิทัร่วมทางออ้ม 121 - - - 
รวมเงนิปันผลคา้งรบั 206 91 85 91 
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24.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย - - - 968 
   - บรษิทัย่อยทางออ้ม - - 1,000 - 
   - บรษิทัร่วมทางออ้ม - 968 - - 
 - 968 1,000 968 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 968 968 
กระแสเงนิสด   
   เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มื 602 1,602 
   เงนิสดรบัคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,570) (1,570) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด - 1,000 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทได้ลงนามในสญัญาเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย
ทางอ้อมแห่งหนึ่ ง  ส าหรับเงินกู้ยืมจ านวน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ย  THOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อ ปี   
และมกี าหนดคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยในวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 บรษิทัย่อยดงักล่าวไดเ้บกิใชเ้งนิกู้ยมืแล้วเตม็จ านวน 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในโครงการก่อสรา้งเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดมิ 
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24.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและดอกเบีย้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   - บรษิทัย่อย     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 84 48 
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี - - 1,991 2,471 
        - ดอกเบี้ยคา้งรบั - - 40 - 
   - การร่วมคา้     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี 109 96 109 96 
        - ดอกเบี้ยคา้งรบั 17 11 17 11 
   - บรษิทัร่วมทางตรง     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี 92 92 92 92 
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี 493 585 493 585 
   - บรษิทัร่วมทางออ้ม     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี 37 - - - 
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี 2,541 2,660 - - 
        - ดอกเบี้ยคา้งรบั 810 748 709 748 
 4,099 4,192 3,535 4,051 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 3,433 3,292 
กระแสเงนิสด   
   เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มื 586 198 
   เงนิสดรบัช าระเงนิใหกู้ย้มื (760) (734) 
การเปลี่ยนแปลงรายการทีม่ใิช่เงนิสด   
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 13 13 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 3,272 2,769 
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ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง 
ส าหรบัเงนิกู้ยมืเงนิจ านวน 198 ล้านบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกี าหนดระยะเวลา 6 ปี นับจากวนัทีม่ีการเบิกใช ้อตัราดอกเบี้ย 
ร้อยละคงที่ต่อปี และบริษัทย่อยดังกล่าวได้เบิกใช้เงินกู้ยืมแล้วเต็มจ านวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่   
บรษิัทร่วมทางอ้อมแห่งหนึ่ง จ านวน 198 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ย MLR ลบอตัราร้อยละคงที่ และมกี าหนดระยะเวลา 6 ปี  
นับจากวนัทีเ่บกิใชเ้งนิกูจ้ากบรษิทัย่อย 
 

นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ส าหรับเงินกู้ยืมเงิน 
จ านวน 185 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 6,983 ล้านบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกี าหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัทีม่กีาร
เบิกใช้ อตัราดอกเบี้ย SOFR บวกอตัราดอกเบี้ยร้อยละคงที่ต่อปี และบรษิัทย่อยดงักล่าวได้เบิกใช้เงนิกู้ยมืแล้วเต็มจ านวน  
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัร่วมทางอ้อมสองแห่ง ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
บรษิทัย่อยทางอ้อมได้เบิกใชเ้งนิกู้ยมืดงักล่าว จ านวน 490 ล้านดอลลาร์ไต้หวนั หรอืเทยีบเท่า 586 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ย
รอ้ยละคงทีต่่อปี มกี าหนดระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัทีเ่บกิใชเ้งนิกูจ้ากบรษิทัย่อย 
 

24.6 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 2 4 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 3,095(*) 2,195(*) 3 3 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 13 8 13 8 
 3,110 2,207 16 11 
 
(*) ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่นจ านวน 3,092 ล้านบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา 

ทีส่ าคญัภายใตโ้ครงการหน่วยผลติไฟฟ้าของบรษิทัย่อย (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 2,192 ลา้นบาท) 
 

24.7 เจ้าหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เจา้หนี้การคา้     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 7,172 3,980 2,123 1,372 
   - ผูถ้อืหุน้ 2,109 596 2,085 596 
   - บรษิทัย่อย - - 85 66 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 1,188 83 26 67 
รวมเจา้หนี้การคา้ 10,469 4,659 4,319 2,101 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
เจา้หนี้อื่น     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 30 37 27 33 
   - ผูถ้อืหุน้ 41 18 40 17 
   - บรษิทัย่อย 
   - บรษิทัร่วม 

- 
  - 

- 
14 

15 
- 

15 
 -     

   - บรษิทัร่วมทางออ้ม 2 - - - 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 499 393 250 223 
รวมเจา้หนี้อื่น 572 462 332 288 
 

24.8 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   - บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 4 4 - - 
   - ผูถ้อืหุน้ 25 29 13 15 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น 236 53 212 25 
 265 86 225 40 
 

24.9 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
   - บรษิทัย่อย     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายใน 1 ปี - - 1,203 1,203 
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี - - 9,475 10,428 
   - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น     
        - ส่วนทีถ่งึก าหนดรบัช าระเกนิกว่า 1 ปี 15,500 8,000 15,500 8,000 
 15,500 8,000 26,178 19,631 
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การเปลี่ยนแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 8,000 19,631 
กระแสเงนิสด   
   เงนิสดรบัในระหว่างงวด 7,500 7,500 
   เงนิสดจ่ายคนืในระหว่างงวด - (954) 
   ค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงนิกู้ยมืรอตดับญัช ี - 1 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 15,500 26,178 

 
24.10 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั  

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 64 84 55 75 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 179 264 162 238 
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25 ภาระผกูพนัและสญัญาท่ีส าคญั 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัและสญัญาต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างจากงวดปีบญัชี
สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อย่างเป็นสาระส าคญั ยกเวน้สญัญาและจ านวนเงนิทีเ่ปลี่ยนแปลงส าหรบัภาระผูกพนัและสญัญา  
ทีส่ าคญัต่อไปนี้ 
 
25.1 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัภายใต้สญัญาจา้งออกแบบ ก่อสรา้ง และตดิตัง้ระบบเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสรา้งอาคาร
และสิง่ปลูกสรา้ง ทีถ่อืเป็นภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ไม่ไดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 3,179 - 1,410 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 638 24,303 633 21,255 
สกุลเงนิโครนสวเีดน 534 1,833 213 798 
สกุลเงนิยูโร 2 79 2 80 
รวม   29,394   23,543 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตรา

ต่างประเทศ 
30 กนัยายน  
พ.ศ. 2565 

เงินตรา
ต่างประเทศ 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 ล้าน ล้านบาท ล้าน ล้านบาท 
     
สกุลเงนิบาท - 564 - 104 
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ - - 1 14 
รวม   564  118 
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25.2 สญัญาท่ีส าคญั 

 
25.2.1 สญัญาค ้าประกนั 

 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดล้งนามในสญัญาค ้าประกนัเงนิกู้จ านวน 1 ฉบบักบั
สถาบนัการเงิน เพื่อค ้าประกันเงินกู้ยมืของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยประกันวงเงินกู้ยมืไม่เกินจ านวน 13,000 ล้านรูปี
อินเดีย และภาระผูกพนัที่เกี่ยวเนื่องจากวงเงินกู้ รวมถึงจดัการและป้องความเสี่ยงจากการค ้าประกันการกู้ยืม ทัง้นี้   
กลุ่มกจิการมภีาระค ้าประกนัสงูสุดไม่เกนิสดัส่วนการถอืหุน้ 
 
นอกจากนี้บรษิทัไดล้งนามสญัญาค ้าประกนั จ านวน 2 ฉบบักบัสถาบนัการเงนิ เพื่อค ้าประกนัเงนิกูย้มืของ บรษิทัย่อย
แห่งหนึ่ง โดยประกันวงเงินกู้ยืมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และภาระผูกพนัที่เกี่ยวเนื่องจากวงเงินกู้  อีกทัง้บริษัท 
ไดล้งนามสญัญาค ้าประกนัเงนิกูอ้กี 1 ฉบบักบัสถาบนัการเงนิ เพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืของบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ส าหรบั
วงเงนิกูย้มื 185 ลา้นดอลลารส์หรฐั โดยมภีาระค ้าประกนัสงูสุดไม่เกนิ 222 ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

25.2.2 สญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
 
เมื่อวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงนามในสญัญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและจดัหาเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ กบับรษิทัในประเทศและต่างประเทศเพื่อด าเนินการก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า CHP-III โดยรายละเอยีดและ
เงื่อนไขการด าเนินงานและราคาใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในสญัญา ซึง่คาดว่าโครงการดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2567 

 
26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
การเรียกช าระค่าหุ้นของบริษทั โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย์ี่ จ ากดั 

 
เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บรษิทั โกลบอล รนีิวเอเบลิ ซนิเนอร์ยี ่จ ากดั ไดเ้รยีกช าระค่าหุน้เพิม่ทุนจากบรษิทั ส าหรบัหุน้
จ านวน 122,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 4.71 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 575 ล้านบาท โดยบรษิทัไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแล้ว 
ในวนัที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 


	AUDITOR_REPORT
	F
	NOTES

