สารบัญ
01

25

42

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน

รายงาน
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ

02

31

46

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตอผูถือหุน

งบแสดงฐานะการเงิน

งบกระแสเงินสด

06

38

53

คำอธิบาย
และการวิเคราะห
ของฝายจัดการ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบร�ษัทไดใหความสำคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการทีด่ ี การกำกับดูแลงบการเง�นและสารสนเทศทางการเง�นทีป่ รากฏในรายงานประจำป มีขอ มูลทีถ่ กู ตอง ครบถวน เปดเผย
อยางเพียงพอ งบการเง�นไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช�ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai Financial Reporting
Standards) ซ�่งอางอิงตามมาตรฐานสากล ถือปฏิบัติอยางครบถวน และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงจัดใหมีและ
ดำรงรักษาไวซง่� ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธ�ผล เพือ่ ใหเช�อ่ มัน่ อยางมีเหตุผลตอความเช�อ่ ถือไดของงบการเง�น การดูแล
รักษาทรัพยสินมีระบบการปองกันที่ดี ไมมีรายการทุจร�ตหร�อมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซ�่งอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจร�งทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
รวมทั�งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
คณะกรรมการบร�ษทั แลว และไดรายงานความเห็นเกีย่ วกับเร�อ่ งนีใ้ นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซ�ง่ ปรากฏในรายงานประจำป
คณะกรรมการบร�ษทั มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบร�ษทั ฯ โดยรวมอยูใ นระดับทีน่ า พอใจ และสามารถใหความมัน่ ใจ
อยางมีเหตุผลตอความเช�อ่ ถือไดของงบการเง�นของบร�ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ�ง่ ผูส อบบัญช�ของบร�ษทั ฯ ไดตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญช�ที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวางบการเง�นแสดงฐานะการเง�น และผลการดำเนินงาน และ
กระแสเง�นสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป

นายชนินท วองกุศลกิจ
ประธานกรรมการ

นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และนายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการตรวจสอบ
โดยมี น างสาววิ ย ะดา วิ บู ล ย์ ศิ ริ ชั ย ผู ้ อ� ำ นวยการสายอาวุ โ ส-ตรวจสอบภายในและก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมาย
ของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�อย่่ า งเป็็ น อิิ ส ระ ตามขอบเขตและความรัั บ ผิิ ด ชอบที่่�ได้้ รัั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริิ ษัั ท ตามที่่�ระบุุ ไ ว้้ ใ นกฎบัั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่� ง มีี ก ารทบทวนให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ข้้ อ กำำ�หนดของคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีของบริิษััทฯ โดยมุ่่�งเน้้นให้้มีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย และระเบีียบข้้อบัังคัับต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ การปฏิิบััติิตามนโยบายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด มีี
ระบบการประเมิินความเสี่่�ยงและติิดตามสถานการณ์์สำำ�คััญที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล มีีระบบการควบคุุมภายใน
ที่่�เพีียงพอเหมาะสม และมีีการตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างยั่่�งยืืน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง
โดยในช่ ว งที่ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรนา 2019 หรื อ โควิ ด -19 อย่ า งรุ น แรง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งได้ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯ
รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี โดย
เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามใน
เรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีส�ำคัญ รวมทั้งความเพียงพอของข้อมูลที่
เปิดเผยไว้ในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาและสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นได้ว่าการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงานทางการเงิน

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายใน
องค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
และจากข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบประเมินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ มั่นใจ
ได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการตรวจสอบก�ำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ผ่านการพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี รวมถึงงบประมาณและอัตราก�ำลังคน การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายตัวไปในหลาย
ธุรกิจ ซึ่งมีความซับซ้อนและก�ำลังมีความส�ำคัญอย่างมาก อาทิ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง ในการก� ำ กั บ ดู แ ลโดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการตรวจสอบเชิ ง ป้ อ งกั น โดยมุ ่ ง เน้ น ตาม
ความเสี่ยงหลักขององค์กร (Risk Based Audit) สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตาม พร้อมทั้งให้เสนอข้อแนะน�ำในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
ในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับเปลี่ยนวิธี
การตรวจสอบเป็นแบบ “Remote Audit” โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) โดยให้ความส�ำคัญกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งผิดปกติหรือมีความเสี่ยง (Red
Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การลดต้นทุน ตลอดจนการเสริมสร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจและการลงทุน
โดยคงรั ก ษาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพงานตรวจสอบภายในได้ เ ป็ น อย่ า งดี และเพื่ อ ก้ า วไปสู ่ ก าร “ตรวจสอบแบบ
ชาญฉลาดและการติดตามอย่างต่อเนื่อง” (Smart Audit & Continuous Monitoring)

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบ้านปู
โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) ท�ำหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตาม
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก�ำหนดภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้
ยกระดับ Group Compliance Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้กลไกการป้องกันสามระดับ
(Three Lines Model) ในการบริหารความเสี่ยง ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายตามกิ จ กรรม (Activities-Based Compliance) ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ระดั บ
ภาพรวมและระดับปฏิบัติงาน (High Level & End to End)
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้นำำ�แอปพลิิเคชััน C-RiM (Compliance Risk Management) มาใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงของ
องค์์กรและกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานตามกฎหมาย และติิดตามกระบวนการประเมิินความเสี่่�ยงแบบเรีียลไทม์์ ที่่�สามารถ
นำำ�เสนอรายงานได้้หลากหลายรููปแบบตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�ใช้้ที่่�หลากหลาย พร้้อมทั้้�งได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน
Laws in hand เพื่่�อติิดตามและเตรีียมความพร้้อมรองรัับกัับกฎหมายใหม่่ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับ พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ของประเทศไทย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในประเทศต่่าง ๆ โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ มีีการจััดตั้้�งคณะทำำ�งาน รวม
ทั้้�งพิิจารณาให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลรัักษาข้้อมููล (Data Protection Officer) และจััดทำำ�คลัังข้้อมููล (Data Inventory) ของทุุก
หน่่วยงาน พร้้อมทั้้�งได้้มีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับทราบและถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด บริิษััทฯ ได้้มีีการรายงาน
ด้้ า นการบริิ ห ารความเสี่่�ยงและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัั ญ ด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ต าม
กฎหมาย (Compliance Risk) ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ

บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน)
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4. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการปฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็น
แบบอย่ า งที่ ดี และจากการสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ด�ำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล
และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ งตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
โปร่งใส ยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต (Corporate Fraud Management
Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower
Channel) และมี ค ณะกรรมการสอบสวน (Investigation Committee) ท� ำ หน้ า ที่ ส อบสวนหากพบการทุ จ ริ ต
หรือเหตุอันควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การก�ำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินและติดตาม
สถานการณ์ความเสี่ยงส�ำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการป้องกันต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงทิศทางของธุรกิจใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน โดยปัจจัย
ความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยง
ต่อชื่อเสียงองค์กร จากการรายงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยงได้ติดตามการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส�ำคัญ แนวทางป้องกันแก้ไข สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใน
ปี 2563 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญแก่ความเสี่ยงที่เป็นกระแสของโลกปัจจุบัน ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์
(Cybersecurity) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Environment, Social,
and Governance: ESG) โดยบริษัทฯ ได้มีแผนรับมือและการติดตามอย่างใกล้ชิด

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีส�ำหรับปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงานของ
ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ ความทันต่อเวลา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ทั้งนี้คณะ
กรรมการตรวจสอบจึงได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
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นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข 		
นายพงทวี รัตนะโกเศศ			
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์			

เลขที่		
เลขที่		
เลขที่		
เลขที่		

8435		
4599		
7795		
6552

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท�ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด แทนได้ ด้วยค่าสอบบัญชีจ�ำนวนเงิน 2,580,900 บาท
โดยสรุ ป ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายตามกฎบั ต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเห็นว่าบริษัทฯ ยึดถือนโยบายการก�ำกับดูแลที่ดีเป็นส�ำคัญ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลช่วย
ปกป้องและสนับสนุนให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายตีีรณ พงศ์์มฆพััฒน์์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ
ผลการดำำ�เนิินงาน สำำ�หรัับปีี 2563
1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน (Energy Commodities)
ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ดังรูปด้านล่าง ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีราคา
ตลาดถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา
ดัชนีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564

ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2561 – มกราคม 2564
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2. สรุปความเห็นของฝ่ายบริหาร
ผลประกอบการปี 2563 แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น และความสามารถในการด�ำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจของบ้านปู
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถเดินหน้าในการสร้างความเติบโตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ Greener
& Smarter เช่นความส�ำเร็จในการลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ที่สหรัฐอเมริกาเป็นอีกก้าวธุรกิจ
ที่ ส� ำ คั ญ ในการปรั บ เปลี่ ย นพอร์ ต การด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม บ้ า นปู รวมทั้ ง การปรั บ โครงสร้ า งของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในการ
ควบรวมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้การลงทุนและบริหารงานผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตธุรกิจพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ตลอดทั้งปีกลุ่มบ้านปู ได้มีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการด�ำเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลงอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยสะท้อนเป็นผลก�ำไร
จากการด� ำ เนิ น งานก่ อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี และค่ า เสื่ อ มราคา (EBITDA) จ� ำ นวน 563 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลง
ร้อยละ 20 เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลง โดย EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหินจ�ำนวน 340 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลงร้อยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐ (ลดลง
ร้อยละ 21) และ ธุรกิจไฟฟ้าจ�ำนวน 169 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทุน
สุทธิจ�ำนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมผลก�ำไรจากการแปลงค่างบการเงินจ�ำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่า
มี ก ารแข็ ง ค่ า ของสกุ ล เงิ น บาทต่ อ สกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการเข้ า ท� ำ การป้ อ งกั น
ความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
ส�ำหรับไตรมาส 4/2563 กลุ่มบริษัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย EBITDA จาก
ธุรกิจถ่านหิน 94 ล้านเหรียญสหรัฐ EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน 39 ล้านเหรียญสหรัฐ และ EBITDA
จากธุรกิจไฟฟ้าจ�ำนวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสนี้ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้พลิกกลับมาเป็นบวก
โดยรายงานก�ำไรจากการด�ำเนินงานรวม 14 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่จากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินดอลล่าร์ท�ำให้รับรู้ผลขาดทุนจากการแปลงค่าสกุลเงินจ�ำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงรายงานผล
ขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ประกอบด้วย เหมืองถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย รายงานปริมาณขาย
จ� ำ นวน 5.8 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 34 เป็ น ผลมาจากความสามารถในการผลิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของเหมื อ งขนาดใหญ่
Indominco จึ ง ท� ำ ให้ ร าคาขายเฉลี่ ย ของกลุ ่ ม เหมื อ งถ่ า นหิ น อิ น โดนี เ ซี ย มี ร าคาขายเฉลี่ ย 53 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ตั น
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สะท้อนถึงความต้องการใช้พลังงานจากถ่านหินที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง
เริ่มเข้าสู่อากาศหนาว นอกจากนี้ยังสามารถคงต้นทุนขายเฉลี่ยที่ระดับต�่ำ อยู่ที่ 36 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงท�ำให้มี
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 32 เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปริมาณขายจ�ำนวน 3.1 ล้านตัน ลดลง
เล็กน้อยร้อยละ 5 ในขณะที่ยังคงราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และมีต้นทุนขายเฉลี่ยที่ 73
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ทั้งนี้ได้รายงานอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 6 เหมืองถ่านหินในประเทศจีน รายงานส่วน
แบ่งขาดทุนจ�ำนวน 9.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลมาจากการผลิตที่ลดน้อยลง เนื่องจากเผชิญกับความซับซ้อนทาง
ธรณีวิทยาในการด�ำเนินการผลิต
ในไตรมาส 4 นี้เป็นไตรมาสแรกที่ได้มีการรับรู้ผลการด�ำเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) ซึ่ง
รายงานการผลิตจ�ำนวน 50.9 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ท�ำให้ผลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ รวมเป็นปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 65.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุต โดยมีราคาขายเฉลี่ยที่ระดับ 1.18 เหรียญสหรัฐ
ต่อ พันลูกบาศก์ฟุต (Mcf) ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว
บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน)

7

ในส่วนของการด�ำเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (CHPs) ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานก�ำไรจ�ำนวน 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน
35 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญจากความส�ำเร็จในการปรับแผนการด�ำเนินงาน (recovery plan)
ระหว่างปีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายค่าความพร้อมจ่าย หรือ EAF ทั้งปีที่ร้อยละ 82 ตามเป้าหมาย รวมทั้งยัง
รับรู้เงินชดเชยจากการประกันภัยกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ได้
มีการปิดซ่อมบ�ำรุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งก�ำไรจ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง
(SLG) ได้ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่
ธุ ร กิ จ พลั ง งานหมุน เวีย นอัน ประกอบด้ว ยโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นสาธารณรั ฐประชาชนจี น รายงานรายได้
จ�ำนวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากค่าแดดที่อ่อนลงในช่วง
ฤดูหนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศญี่ปุ่น โดยในไตรมาสนี้ ได้มีการเริ่มเปิดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจังหวัดซอกจัง ประเทศเวียดนาม รายงานความคืบหน้าใน
การก่อสร้างที่ร้อยละ 41
ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการผลิตผลิตภัณท์และน�ำเสนอบริการใน
รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลาร์ลอยน�้ำของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง การเปิดตัวเรือน�ำเที่ยวพลังงาน
ไฟฟ้าทางทะเลล�ำแรกของไทย (E-ferry) ในเส้นทางภูเก็ต - พังงา และยังได้ต่อยอดไปสู่เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
Phuket Livable City Smart and Safe ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย
กลุ่มบ้านปูซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งส�ำคัญ (Banpu Transformation) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะ
ผู้น�ำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตั้งเป้าในการเร่ง
ความเร็วในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานสะอาด เพื่อการปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener
& Smarter โดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่มีการเติบโตในการใช้พลังงานและมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนจากทางภาครัฐ
เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับความต้องการการใช้พลังงานที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่ภายใต้กรอบ
การพัฒนาบนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and Governance: ESG)
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รายงานงบการเงิน 2563

3. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
งบก�ำไรขาดทุนรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
เปลี่ยนแปลง
สรุปผลการด�ำเนินงาน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายได้จาการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ค่าภาคหลวง
ส่วนแบ่งก�ำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำหรับปี
ส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (หน่วย : เหรียญสหรัฐ)

ปี 2563

ปี 2562
ปรับปรุงใหม่

เพิ่ม / ลด

%

2,283
(1,823)

2,759
(2,051)

(476)
(228)

-17%
-11%

460

708

(248)

-35%

(142)
(224)
(31)
(183)
135
155
(180)

(195)
(245)
(241)
206
78
(187)

(53)
(21)
31
(58)
(71)
77
(7)

-27%
-8%
100%
-24%
-34%
n.a.
-4%

(8)

124

(132)

n.a.

(9)

(78)

69

89%

(17)

46

(63)

n.a.

(56)
39
(0.011)

(14)
61
(0.003)

(42)
(22)
(0.008)

n.a.
-37%
n.a.

ส�ำหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้รวมการรับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง จ�ำนวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ที่เกิด
จากการปรับโครงสร้างของ BKV Corporation เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึง
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กระแสเงิ น สด รายการดั ง กล่ า วถื อ เป็ น รายการที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานปกติ ซึ่ ง หากไม่
รวมรายการดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการในปี 2563 จะทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปีก่อน ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพ
เศรษฐกิจทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก
และความต้ อ งการในการใช้ พ ลั ง งานของโลก รวมทั้ ง การปรั บ ตั ว ลดลงของราคาตลาดของกลุ ่ ม สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์
ด้านพลังงาน กลุ่มบริษัทบ้านปู ยังคงสามารถมีผลการด�ำเนินงานในระดับที่ทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ไม่มีการ
แพร่ระบาดดังกล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์ด้านพลังงานในอนาคต

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้ และต้นทุนขาย
รายได้
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

เปลี่ยนแปลง

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลด) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลด)

ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจก๊าซ
ธุรกิจไฟฟ้าและไอน�้ำ
อื่นๆ

1,878
121
197
88

2,381
105
178
95

-21%
15%
10%
-8%

1,491
107
147
78

1,753
73
144
81

-15%
47%
2%
-4%

รวมรายได้

2,283

2,759

-17%

1,823

2,051

-11%

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมจ�ำนวน 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 71,332 ล้านบาท)
ลดลงจ�ำนวน 476 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน รายได้จากธุรกิจถ่านหินลดลง 503 ล้าน
เหรียญสหรัฐ รายได้จากธุรกิจก๊าซเพิ่มขึ้น 16 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจไฟฟ้า ไอน�้ำและ
อื่นๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายได้ จ ากธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น จ� ำนวน 1,878 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น
			 ร้อยละ 82 ของรายได้รวม โดยแยกเป็นแหล่งผลิตดังนี้
					 แหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1,140 ล้านเหรียญสหรัฐ
					 แหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 698 ล้านเหรียญสหรัฐ
					 แหล่งผลิตอื่นๆ จ�ำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. รายได้จากธุรกิจก๊าซในสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น
			 ร้อยละ 5 ของรายได้รวม
3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอน�้ำจ�ำนวน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9
			 ของรายได้รวม เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์
			 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
4. รายได้อื่นๆ จ�ำนวน 88 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม
			 ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจซื้อขายน�้ำมันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐ
			 อินโดนีเซีย
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1. ธุรกิจถ่านหิน
ธุรกิจถ่านหิน
ปริมาณการขายถ่ายหิน			
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน				
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน			

ปี 2563
ล้านตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน

34.67
54.19
43.33

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)

36.18
65.83
48.15

-4%
-18%
-10%

รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จ�ำนวน 1,878 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 503 ล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ 21 เป็นผลจากการ
ลดลงของปริมาณขายถ่านหิน จ�ำนวน 1.51 ล้านตันและราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่ลดลง 11.64 เหรียญสหรัฐต่อตัน
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ปริมาณการขายถ่ายหิน			
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน				
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน			

ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ของเหมื อ ง
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ล้านตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน
เหรียญสหรัฐต่อตัน

ปี 2563
21.19
53.79
37.76

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)

25.37
65.00
44.53

-16%
-17%
-15%

ปริมาณขาย
ส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน 21.19 ล้านตัน ลดลง 4.22 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนักตลอดทั้งปี ตลอดจนอุปสงค์ที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายเฉลีย่ เท่ากับ 53.79 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากปีกอ่ น 11.21 เหรียญสหรัฐต่อตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน 37.76 เหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อน 6.77 เหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการทางด้านต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับ
กับความผันผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดต้นทุน ไม่ได้มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ของถ่านหิน โดยบริ ษั ท ยั ง คงรั ก ษามาตรฐานของคุ ณ ภาพถ่ า นหิ นคงเดิ ม รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การลดลงของต้นทุน
ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอัตราการเปิดหน้าดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า
เป็ น 10.11 เท่ า กอปรกั บ ต้ น ทุ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ล ดลงอั น เป็ น ผลจากราคาน�้ ำ มั น
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิต
โดยสามารถปรับลดอัตราการบริโภคน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการ
บริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่มบริษัท

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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เหมืองในประเทศออสเตรเลีย
ปริมาณการขายถ่ายหิน			
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน				
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตัน			

ธุรกิจถ่านหินของเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย

ปี 2563

ปี 2562
10.50
93.81
80.71

12.50
81.14
76.53

ล้านตัน
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

เพิ่ม (ลด)
19%
-14%
-5%

ปริมาณขาย
ส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน 12.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�ำนวน 2.00 ล้านตัน หรือ
ร้อยละ 19 เนื่องจากในปีก่อนมีปัญหาด้านธรณีวิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall
ของเหมือง Mandalong ล่าช้ากว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของเหมือง Springvale จาก 50% เป็น 100% ท�ำให้มีปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้
ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายเฉลี่ยต่อตันเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดังนี้
ปริมาณขายถ่านหิน
(หน่วย : ล้านตัน)
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย
ขายในประเทศ
ขายส่งออก
รวม

ปี 2563

ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน
(เหรียญออสเตรเลียต่อตัน)

ปี 2562 เพิ่ม (ลด) ปี 2563

ปี 2562 เพิ่ม (ลด)

9.10
3.40

5.98
4.52

52%
-25%

78.66
87.79

79.43
114.90

-1%
-24%

12.50

10.50

19%

81.14

93.81

-14%

ราคาขายเฉลี่ยในประเทศและขายส่งออก
ราคาขายเฉลีย่ ของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจ�ำนวน 0.77
เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เป็นผลจากการลดลงของสัดส่วนการขายภายใต้สัญญาขาย
ถ่านหินทีม่ รี าคาสูง ด้านราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉลีย่ ที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อตัน ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดของถ่านหินที่ปรับตัวลดลง
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน
เนื่ อ งจากปริ ม าณการผลิ ต ที่ สู ง ขึ้ น ท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยต�่ ำ ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น
อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในปีนี้ ในขณะที่ปัญหาด้านธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ท�ำให้
ต้นทุนขายเฉลี่ยต่อตันยังคงอยู่ในระดับสูง
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2. ธุรกิจก๊าซ
ธุรกิจก๊าซ
ปริมาณการขาย			
ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน			
ต้นทุนขายเฉลี่ย			

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

พันล้านลูกบาศก์ฟุต
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต
เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต

ปี 2563
113.25
1.06
0.94

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)

69.14
1.38
1.05

64%
-23%
-10%

รายได้จากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จ�ำนวน 121 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 16 ตามรายละเอียดดังนี้
ปริมาณขาย
ปริมาณการขายในปี 2563 จ�ำนวน 113.25 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้นร้อยละ 64
จากปี ก ่ อ น เนื่ อ งจากบริ ษั ท เริ่ ม รั บ รู ้ ร ายได้ จ ากการขายในแหล่ ง บาร์ เ น็ ต ต์ (Barnett)
ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 จ�ำนวน 50.93 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
ราคาขายเฉลี่ย
ถึงแม้ราคาก๊าซธรรมชาติอ้างอิง Henry Hub จะลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน แต่ราคา
ขายเฉลี่ย ที่ 1.06 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 23 เนื่องจากราคาขาย
ในแหล่งมาร์เซลลัส (Marcellus) ยังคงได้รับแรงกดดันในระยะสั้นจากระดับการผลิตที่
ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลัง
ในแหล่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ อย่ า งไรก็ ต ามในไตรมาส 1/2564 ปริ ม าณ
ส�ำรองเริ่ม ลดต�่ ำ ลง ส่ ง ผลให้ ร าคาขายปรั บ ตั วเพิ่ มขึ้ น และจะส่ ง ผลบวกต่ อ ราคาขาย
เฉลี่ยในไตรมาสหน้า
ต้นทุนขายเฉลี่ย
ต้นทุนขายเฉลี่ย 0.94 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน
สาเหตุมาจากการปรับลดอัตราค่าสูญสิ้นถัวเฉลี่ยในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบาร์เน็ตต์
มีอัตราค่าสูญสิ้นต่อหน่วยที่ต�่ำกว่าแหล่งมาร์เซลลัส

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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3. ธุรกิจไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (CHP)
รายได้จากธุรกิจไฟ้า
ปริมาณการขายไฟฟ้า
ปริมาณการขายไอน�้ำ	
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไอน�้ำเฉลี่ย

ปี 2563

กิกะวัตต์ชั่วโมง
ล้านตัน
หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
หยวนต่อตัน

1,563.20
6.24
0.36
98.26

ปี 2562
1,495.75
5.32
0.36
105.76

เพิ่ม (ลด)
5%
17%
0%
-7%

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ปี 2563
219.55
0.83
-

ปี 2562
213.88
0.83
-

เพิ่ม (ลด)
3%
N/A
0%
N/A

รายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จ�ำนวน 197 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จาก
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายละเอียดดังนี้
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน�้ำและอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประชาชนจีน จ�ำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายไฟฟ้าและไอน�้ำที่เพิ่มขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณขาย
ปริมาณขายไฟฟ้า จ�ำนวน 1,563 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 68 กิกะวัตต์ชั่วโมง จากปี
ก่อน และปริมาณขายไอน�้ำ จ�ำนวน 6.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.95 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน จากความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan
ท�ำให้ปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้ำเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ราคาขายเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจ�ำนวน 0.36 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากับปีก่อน
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายจ�ำนวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลิตที่มาก
ขึ้น โดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำเพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน และจากปริมาณการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตจ�ำนวน 0.06 ล้านตัน สุทธิ
กับการลดลงของต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้า ต้นทุนเฉลี่ยถ่านหิน
ในปี 2563 เท่ากับ 572 หยวนต่อตัน (ปี 2562: 599 หยวนต่อตัน) ลดลง 27 หยวน
ต่อตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีก่อน ดัง
มีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณขาย
การเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการขายไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เป็ น ผลจาก
Jixin เริ่มด�ำเนินงานเต็มปีต่างจากปี 2019 ที่เริ่มด�ำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.83 หยวน เท่ากับปีก่อน
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ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการและเป็นไปตามมาตรฐาน
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายของ Jixin ที่เริ่มด�ำเนินงานเต็มปี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�ำนวน 224 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทได้ด�ำเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย
เพื่ อ รองรั บ สภาวการณ์ ถ ดถอยของสภาพเศรษฐกิ จ ในวงกว้ า ง โดยค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ ล ดลง
ส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเป็นหลัก

ค่าภาคหลวง

ค่าภาคหลวง 183 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 58 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24
ประกอบด้วยค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรัฐอินโดนีเซียลดลง จ�ำนวน 62 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งมาจากทั้งปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในขณะที่ค่าภาคหลวงของเหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่านหินที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

ปี 2563

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
โรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟ
บริษัทร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ
เหมืองถ่านหินในประเทศจีน

17
103
(8)
23

27
90
(3)
92

-37%
14%
n.a.
-75%

รวม

135

206

-34%

การรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจาก
การลงทุนในการร่วมค้าและ
บริษัทร่วม

การรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ�ำนวน 135 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลง 71 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1)		
		
		
		

รั บ รู ้ ส ่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรของโรงไฟฟ้ า BLCP จ� ำ นวน 17 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ลดลง
10 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมากจากการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ที่เกิดจากลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรัพย์
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐตามหลักการภาษี

2)		
		
		
		
		
		

รั บ รู ้ ส ่ ว นแบ่ ง ก� ำไรของโรงไฟฟ้ า หงสาและเหมื อ งภู ไ ฟในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาวจ�ำนวน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ
ปี ก ่ อ น โดยในปี นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการได้ รั บ เงิ น ประกั น ความเสี ย หายจาก
เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ จ�ำนวน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และรับรู้ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�ำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ผลประกอบการลดลง จ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการหยุดเดินเครื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจ�ำปีของหน่วยผลิตที่ 3
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3)		 รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จ�ำนวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 ลดลง 69 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายทีล่ ดลงตามราคา
		 ตลาดของถ่านหินและสถานการณ์ COVID-19
รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่นๆ 155 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยรายการดังนี้
1)		
		
		
		
		
		

ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 81 ล้านเหรียญสหรัฐ แม้ว่ามีการแข็งค่า
ของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ เทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้น�ำ
การบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานในต่างประเทศ
มาถือปฏิบตั ใิ นช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึง่ เป็นการบริหารจัดการเพอื่ ลดความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
: 30.04 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท)

2)		 ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน จ�ำนวน 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย
			 ก�ำไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ จริง จ�ำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นก�ำไรทีเ่ กิดจากสัญญาแลกเปลีย่ น
			 ราคาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้า จ�ำนวน 26 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาซื้อขายเงินตรา
			 ต่างประเทศล่วงหน้าจ�ำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญา Cross Currency Swap
			 จ�ำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จ�ำนวน
			 11 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่รับรู้ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริง จากสัญญาซื้อขายน�้ำมัน
			 ล่วงหน้า จ�ำนวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐและสัญญาการแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ จ�ำนวน
			 16 ล้านเหรียญสหรัฐ
			 ก� ำ ไรสุ ท ธิ ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารอนุ พั น ธ์
			 ทางการเงิน ณ วันสิ้นปีจ�ำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากสัญญาซื้อขาย
			 เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกราคาซือ้ ขาย
			 ก๊าซธรรมชาติ จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
3)		 รายได้ค่าบริหารจัดการและอื่นๆ จ�ำนวน 51 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
			 รายได้ดอกเบี้ยรับ จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
			 รายได้จากเงินปันผล จ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
			 ก�ำไรจากการปรับปรุงการซื้อเหมือง Springvale จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
			 เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนส�ำหรับการผลิตไอน�้ำร้อนให้แก่
			 ชุมชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน�้ำ จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
			 รายได้จากการขายเถ้าถ่านและวัสดุเหลอื ใช้ของเหมอื งและโรงไฟฟ้ารวมถึงรายการอนื่ ๆ
			 จ�ำนวน 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจ�ำนวน 69 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส่วนใหญ่มาจาก
1)		
		
2)		
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง จ�ำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นไปตามผลก�ำไร
จากการด�ำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
การลดลงของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จ�ำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการลดลง
ของภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรับในระหว่างปี

3)		
		
		
		
		
		

การเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ จ�ำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็นผลจาก
การปรับลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุม่ บริษทั ย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ซึ่ ง เป็ น ผลจากการออกมาตรการของภาครั ฐ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมที่อัตราร้อยละ 25 เป็นอัตราร้อยละ 22
ในปี 2020 และ 2021 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2022

4. งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 เปรี ย บเที ย บกั บ งบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562
รายการ
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลทางการเงิน

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

9,377
6,562
2,815

8,069
5,434
2,635

จ�ำนวนเงิน

%

1,308
1,128
180

16%
21%
7%

4.1 สิ น ทรั พ ย์ ร วมจ� ำ นวน 9,377 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น 1,308 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เมื่ อ เที ย บกั บ สิ น ทรั พ ย์ ร วม
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

สินทรัพย์รวม

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงใหม่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่
คาดว่าจะได้รับช�ำระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนอื่น สุทธิ

จ�ำนวนเงิน

%

730
-

433
110

297
(110)

69%
-100%

11
249

246

11
3

100%
1%

26
559
1,575
10
1,690
-

573
1,362
21
1,485
144

26
(14)
212
(11)
205
(144)

100%
-3%
16%
-52%
14%
-100%
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รายการ
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

ข้อมูลทางการเงิน

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจ พัฒนาและค่าเปิด
หน้าดินรอตัดบัญชี
สิทธิในเหมืองถ่ายหิน สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

จ�ำนวนเงิน

%

153
2,581

1,950

153
631

100%
32%

1,016
1,359
447
72
474
7,802
9,377

920
1,318
398
471
6,707
8,069

96
41
49
72
3
1,095
1,308

10%
3%
12%
100%
1%
16%
16%

		 เงินสดและเงินฝากธนาคารจ�ำนวน 730 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 297 ล้านเหรียญสหรัฐ (ค�ำอธิบายในข้อ 5 เรื่อง
		 งบกระแสเงินสดรวม)
		
		
		
		

เงินลงทุนระยะสั้น ลดลงทั้งจ�ำนวน 110 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรอื ขาดทุน จ�ำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน

		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จ�ำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก
การจัดประเภทจากเงินลงทุนระยะสั้น จ�ำนวน จ�ำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่มจ�ำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอนจ�ำนวน
28 ล้านเหรียญสหรัฐ และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน
0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย จ�ำนวน 0.16 ล้านเหรียญ เกิดจากการจัดประเภทจากเงิน
ลงทุนระยะสั้น จ�ำนวน 107 ล้านเหรียญสหรัฐ จากผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่ม จ�ำนวน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ไถ่ถอน จ�ำนวน 147 ล้านเหรียญสหรัฐ
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ

		 เงินปันผลค้างรับที่คาดว่าจะได้รับภายในหนึ่งปีและส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 26 ล้าน
		 เหรียญสหรัฐและ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�ำดับ เป็นเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้าซึง่ ด�ำเนินธุรกิจไฟฟ้าในประเทศ
		 เพิ่มขึ้นสุทธิ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ในระหว่างปี
		 1)		 การลดลง จ�ำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการได้รับเงินปันผล
		 2)		 การเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการประกาศจ่ายเงินปันผล
		 3)		 การเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี
				 จ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ
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รายงานงบการเงิน 2563

		 เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า และบริ ษั ท ร่ ว มจ� ำ นวน 1,690 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น 205 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
		 คิดเป็นร้อยละ 14 โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 1)		 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ�ำนวน 86 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจ
				 พลังงานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร์
		 2)		 เพิ่มขึ้นจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจ�ำนวน 136 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 3)		 ลดลงจากการรับรู้เงินปันผลในระหว่างปี จ�ำนวน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 4)		 เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปีและอื่นๆ
				 จ�ำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 5)		 เพิ่มขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับ
				 ใช้ทางบัญชีในปีนี้ จ�ำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ (ตามที่ได้
		 แสดงไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงินในปีก่อน) จ�ำนวน 153 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 9 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 1)		 เพิ่มขึ้นจากการการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบของ TK
				 (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จ�ำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 2)		 เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
				 ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จ�ำนวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 3)		 ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
				 ตามสัญญาได้ ท�ำให้มีการจัดประเภทรายการใหม่ไปเป็นลูกหนี้รอรับเงินคืน จ�ำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 4)		 ลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปีและอื่นๆ
				 จ�ำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจ�ำนวน 2,581 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 631 ล้านเหรียญสหรัฐ มีรายละเอียดดังนี้
		 1)		 เพิ่ ม ขึ้ น จากการลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ข องธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น ธุ ร กิ จ ก๊ า ซและธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า รวมจ� ำ นวน
				 132 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 2)		 เพิ่มขึ้นจากการซื้อแหล่งธุรกิจใหม่จ�ำนวน 639 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 3)		 ลดลงจากค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จ�ำนวน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 4)		 เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงินและอื่นๆ จ�ำนวน
				 86 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 5)		 ลดลงจากรายการจัดประเภทของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 16
				 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563 จ�ำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้ จ�ำนวน 72 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่
		 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2563
		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จ�ำนวน 474 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจาก การเพิ่มขึ้นของเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลค้างรับส�ำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวน 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจ�ำกัดในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ�ำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มี
การลดลงของสิทธิในการใช้ที่ดินเป็นการจัดประเภทใหม่เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
ลดลงจากการใช้สิทธิใน warrant ซึ่งจัดประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนจ�ำนวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ และรวมถึงการ
ลดลงของรายการอื่นๆ อีกจ�ำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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4.2 หนี้สินรวมจ�ำนวน 6,562 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1,128 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31
		 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

หนี้สินรวม

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงใหม่
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

จ�ำนวนเงิน

%

828
67

455
60

373
7

82%
12%

675
133
60
21
427
2,211
2,230
1,517
26
578
4,351
6,562

363
176
74
2
430
1,560
1,796
1,644
21
413
3,874
5,434

312
(43)
(14)
19
(3)
651
434
(127)
5
165
477
1,128

86%
-24%
-19%
950%
-1%
42%
24%
-8%
24%
40%
12%
21%

		
		
		
		

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 828 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 373 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการกู้เงิน
เพิ่มจ�ำนวน 1,389 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ลดลงจากการช�ำระคืนเงินกู้จำ� นวน 1,032 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิม่ ขึ้น
จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 16 ล้าน
เหรียญสหรัฐ

		
		
		
		

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปี จ�ำนวน 675 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 312 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการจ่ายคืนเงินกู้ที่ถึงก�ำหนดจ�ำนวน 301 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ ยั ง ไม่ เ กิดขึ้น จริง จากการแปลงค่างบการเงิ น ณ วั นสิ้ นปี จ� ำ นวน 15 ล้ า นเหรี ยญสหรั ฐ ในขณะที่ เ พิ่ ม ขึ้น
จากการจัดประเภทเงินกู้ระยะยาวเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจ�ำนวน 598 ล้านเหรียญสหรัฐ

		
		
		
		

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี จ�ำนวน 133 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 43 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง
จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี จ�ำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปีจ�ำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากการจัด
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวเป็นส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจ�ำนวน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ

		 ค่าเปิดหน้าดินและขนถ่านหินค้างจ่ายจ�ำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 19
		 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหน้าดิน ค่าขุดขน และค่าขนส่งถ่านหินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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		 เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจ�ำนวน 2,230 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 434 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24 โดยมี
		 รายละเอียดดังนี้
		 1)		 เพิ่มขึ้นจากการกู้ในระหว่างปี จ�ำนวน 1,020 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 2)		 ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกู้ระยะยาวไปเป็นเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระในหนึ่งปีจ�ำนวน 598 ล้าน
				 เหรียญสหรัฐ
		 3)		 เพิม่ ขึน้ จากผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ ปี จ�ำนวน 12 ล้าน
				 เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกู้ยืมสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินสกุลดอลลาร์
				 ออสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเงินสกุล
				 เหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 0.6981)
		
		
		
		

หุ้นกู้สุทธิ จ�ำนวน 1,517 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 127 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 8 ลดลงจากการจัด
ประเภทหุ้นกู้ระยะยาวไปเป็นส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปีจ�ำนวน 122 ล้านเหรียญสหรัฐ
และลดลงจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน
5 ล้านเหรียญสหรัฐ

		
		
		
		
		
		

หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปีและหนี้สินอนุพันธ์การเงินสุทธิจ�ำนวน 21 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
26 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�ำดับ รวมจ�ำนวน 47 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วยสัญญา Cross Currency Swap จ�ำนวน 2 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจ�ำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จ�ำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และสัญญาแลกราคา
ซื้อขายถ่านหินจ�ำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 2,815 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 180 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)

ส่วนของเจ้าของรวม

เพิ่ม (ลด)

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุงใหม่
รวมส่่วนของผู้้�เป็็นเจ้้าของของบริิษััทใหญ่่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

2,076
739
2,815

2,029
606
2,635

จ�ำนวนเงิน

%
47
133
180

2%
22%
7%

		 ลดลงจากขาดทุนสุทธิส�ำหรับปี 2563 จ�ำนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 การลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นการป้องกันความเสี่ยง
		 ทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนจ�ำนวน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เพิ่มขึ้นสุทธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
		 จ�ำนวนสุทธิ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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		 เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จ�ำนวน
		 232 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เพิม่ ขึน้ จากรายการสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื่ ทีถ่ อื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
		 การบั ญ ชี ฉ บั บ ใหม่ ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ท างบั ญ ชี ใ นปี นี้ จ� ำ นวน 43
		 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เพิ่มขึ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน 52 ล้านเหรียญสหรัฐ
4.4 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31
		 ธันวาคม 2562 : 1.23 เท่า)

5. งบกระแสเงินสดรวม
งบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นรวม 297 ล้านเหรียญสหรัฐ
(รวมผลก�ำไรของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดย
รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
งบกระแสเงินสดรวม
(หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

211
(694)
772

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

289

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

5.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน จ�ำนวน 211 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
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จ�ำนวนเงิน

รับเงินจากการขายถ่านหิน จ�ำนวน 2,136 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายช�ำระเจ้าหนี้ จ�ำนวน 1,415 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายดอกเบี้ยจ�ำนวน 215 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 78 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินรับจากภาษีเงินได้จ�ำนวน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
จ่ายค่าภาคหลวงจ�ำนวน 172 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินจ่ายอื่นๆ จ�ำนวน 56 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานงบการเงิน 2563

8
433
730

5.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 694 ล้านเหรียญสหรัฐมีสาระส�ำคัญดังนี้
		 ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างด�ำเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ ในสหรัฐอเมริกา
		 จ�ำนวน 632 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดจ่ายส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี จ�ำนวน 183 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดจ่ายส�ำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน จ�ำนวน 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 48 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดจ่ายส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดรับส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุน จ�ำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 102 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ�ำนวน 19 ล้าน
		 เหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
		 เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมค้าและจากเงินลงทุนอื่น จ�ำนวน 62 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 ดอกเบี้ยรับและอื่นๆ จ�ำนวน 98 ล้านเหรียญสหรัฐ
5.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 772 ล้านเหรียญสหรัฐประกอบด้วย
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 2,412 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้และเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน จ�ำนวน 1,542 ล้าน
		 เหรียญสหรัฐ
		 เงินปันผลจ่าย จ�ำนวน 97 ล้านเหรียญสหรัฐ
		 เงินสดจ่ายส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย จ�ำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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6. ปริมาณส�ำรองถ่านหินคงเหลือ
ปริมาณการจ�ำหน่ายและปริมาณส�ำรองของถ่านหินคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
แหล่งผลิต
(หน่วย : ล้านตัน)

ปริมาณการจ�ำหน่าย และปริมาณส�ำรองถ่านหินคงเหลือ
ปริมาณส�ำรอง
31 ธันวาคม 2562

ปริมาณการขาย
ปี 2563

ปริมาณส�ำรองคงเหลือ
31 ธันวาคม 2563

1. อินโดนีเซีย
1.1 เหมือง Jorong
1.2 เหมือง Indominco
1.3 เหมือง Kitadin
1.4 เหมือง Trubaindo
1.5 เหมือง Bharinto
1.6 เหมือง NPR
2. ออสเตรเลีย

10.20
46.90
3.00
43.90
149.30
77.40

1.21
9.12
1.23
4.71
3.35
0.00

8.99
37.78
1.77
39.19
145.95
77.40

282.50

12.50

270.00

125.50
15.70

8.07
1.22

117.43
14.48

754.40

41.42

712.98

3. จีน
3.1 เหมือง Gaohe
3.2 เหมือง Hebi Zhongtai
รวม

7. ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติคงเหลือ
ปริมาณการจ�ำหน่ายและปริมาณส�ำรองของก๊าซธรรมชาติคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณการจ�ำหน่าย และปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติคงเหลือ
ปริมาณส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การซื้อเพิ่มแหล่ง Barnett
3) ขายปริมาณส�ำรอง

1,185,029
(236,138)
2,720,930
(113,255)

ปริมาณส�ำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,556,566

*** ปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติคงเหลือของแหล่ง Marcellus และ Barnett อ้างอิงตามรายงาน Reserve Report ของ Ryder Scott
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ก๊าซธรรมชาติ
(หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต)

รายงานงบการเงิน 2563

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของรวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของเฉพาะกิ จ การส� ำ หรั บ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในรายงานของข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ทั้ ง นี้ ข ้ า พเจ้ า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

25
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การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการ
ทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และ
ข้อ 20 เรื่องค่าความนิยม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม
ซึ่ ง มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี จ� ำ นวน 446.75 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม
โดยค่ า ความนิ ย มส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ เหมื อ ง
และโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าความนิยมส่วนมาก
จ�ำนวน 372.05 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซื้อธุรกิจ
เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย
ผูบ้ ริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ�ำทุกปี
การทดสอบการด้อยค่านั้นจัดท�ำในระดับของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด และค�ำนวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้
รับคืนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ ซึ่งการค�ำนวณมูลค่าจาก
การใช้ ต ้ อ งอาศั ย ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห ารในการ
ประมาณการผลการด�ำเนินงานในอนาคตและประมาณการ
กระแสเงิ น สด รวมถึ ง การใช้ อั ต ราการคิ ด ลดที่ เ หมาะสม
ในการคิ ด ลดกระแสเงิ น สด ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ที่ ใ ช้
ในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ ประกอบด้วย แนวโน้ม
ของราคาถ่ า นหิ น และราคาก๊ า ซธรรมชาติ ใ นตลาดโลก
ประมาณการปริ ม าณส� ำ รองถ่ า นหิ น และก๊ า ซธรรมชาติ
แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตรา
คิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ทัง้ นี้ จากการทดสอบการด้อยค่าประจ�ำปี พ.ศ. 2563 กลุม่ กิจการ
ไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม
ในงบการเงินรวมส�ำหรับปี
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรอื่ งมูลค่าของค่าความนิยมทีเ่ กิดขึน้
จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิ น ในประเทศออสเตรเลี ย
เนื่องจากความมีสาระส�ำคัญของตัวเลข และการก�ำหนด
ประมาณการของมูลค่าจากการใช้ที่ต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ในการค�ำนวณเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ การก�ำหนดข้อสมมติฐาน
ดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารในการประเมิน
ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลีย
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการ
ตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้แก่ผสู้ อบบัญชีภายในกลุม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าท�ำความเข้าใจ
และประเมิ น ผลงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้
ได้รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับ
การทดสอบการด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การซือ้ ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้
ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดของกลุ ่ ม กิ จ การ รวมถึ ง ประเมิ น การ
ควบคุมในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มกิจการ
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารจั ด ท� ำ ขึ้ น ดั ง นี้ ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น ผลงาน
ดังกล่าวแล้ว
หารื อ กั บ ผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจข้ อ สมมติ ฐ านที่
ผูบ้ ริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขัน้ ตอน
ในการทดสอบการด้ อ ยค่ า รวมถึ ง ข้ อ สมมติ ฐ าน
ที่ใช้เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้บริหารใช้ขั้นตอนและข้อสมมติฐาน
ดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มกิจการ
สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการทดสอบการด้ อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยมโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาถ่านหิน
ในตลาดโลก ประมาณการอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน และอัตราการคิดลด
รวมทัง้ การเปรียบเทียบข้อสมมติฐานทีส่ ำ� คัญกับประมาณการ
ราคาขายของถ่ า นหิ น ในตลาดโลกและประมาณการ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก และแผนการท� ำ เหมื อ งและแผนธุ ร กิ จ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการท�ำเหมืองและ
แผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
ประเมิ น อั ต ราคิ ด ลดโดยการพิ จ ารณาเที ย บกั บ ข้ อ มู ล
ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันทีส่ ามารถอ้างอิงได้
จากข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผยโดยทั่ ว ไปเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า อั ต รา
คิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน
ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ประเมิ น หาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การวิ เ คราะห์
ความอ่ อ นไหวและผลกระทบที่ เ ป็ น ไปได้ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
จากการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานส�ำคัญ
ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น
ของค่าความนิยมมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับ
หลักฐานสนับสนุน

การซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15.1 ง) เรื่องการซื้อ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
ได้ ท� ำ การซื้ อ สั ด ส่ ว นผลประโยชน์ ใ นบริ เ วณแหล่ ง ก๊ า ซ
ธรรมชาติ บ าร์ เ นตต์ โ ดยมี มู ล ค่ า การลงทุ น ทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน
509.50 ล้านเหรียญสหรัฐ
ผู้บริหารเลือกปฏิบัติตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว
(the concentration test) ที่อนุญาตให้กลุ่มกิจการท�ำการ
ประเมินอย่างง่ายว่ากลุม่ ของกิจกรรมและสินทรัพย์ทซี่ อื้ มานัน้
ไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจหรือไม่ ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563
เรื่ อ งการรวมธุ ร กิ จ ซึ่ ง กลุ ่ ม กิ จ การน� ำ มาถื อ ปฏิ บั ติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารพิจารณาว่าการจ่ายซื้อ
แหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ บ าร์ เ นตต์ ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น การซื้ อ
สิ น ทรั พ ย์ เ นื่ อ งจากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ร วม
ทีถ่ กู ซือ้ เกือบทัง้ หมดกระจุกตัวอยูท่ ป่ี ริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง น� ำ หลั ก การตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 3 มาถือปฏิบัติส�ำหรับวิธีการวัดมูลค่า
และข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของปริมาณ
ส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการ
หนี้สินค่ารื้อถอนที่ได้รับมาจากการซื้อดังกล่าว ซึ่งผู้บริหาร
ใช้ผู้ประเมินอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกในการประเมิน

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการ
ตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้แก่ผสู้ อบบัญชีภายในกลุม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าท�ำความเข้าใจ
และประเมิ น ผลงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
หลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐาน
เกี่ยวกับการประเมินของผู้บริหารในเรื่องวิธีการทางบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ดังกล่าว
และการปั น ส่ ว นราคาในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
ที่ระบุได้ที่ได้มา ซึ่งข้าพเจ้าได้ประเมินผลงานดังกล่าวแล้ว
สอบทานการประเมิ น ของฝ่ า ยบริ ห ารถึ ง การระบุ ว ่ า
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าสุ ท ธิ เ ข้ า เงื่ อ นไขของการซื้ อ สิ น ทรั พ ย์
ไม่ใช่การซอื้ ธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3
ประเมินความรูค้ วามสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์
ในอดี ต ของผู ้ ป ระเมิ น อิ ส ระซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่
ผู้บริหารใช้
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสนิ ทรัพย์ทรี่ ะบุได้ทไี่ ด้มา
และหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ รวมถึงประเมิน
ขัน้ ตอนการก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทสี่ ามารถ
ระบุ ไ ด้ สุ ท ธิ แ ละการปั น ส่ ว นราคาซื้ อ ตามสั ด ส่ ว น
ของมูลค่ายุติธรรม
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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วิธีการตรวจสอบ

การซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อดังกล่าว เนื่องจากความมีสาระส�ำคัญ
ของตัวเลข และการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมอาศัยข้อสมมติฐาน
และดุลยพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหาร

ประเมินราคาซอื้ โดยรวมถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทน
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ทดสอบการค�ำนวณหามูลค่ายุติธรรมของปริมาณส�ำรอง
ที่พิสูจน์แล้ว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการ
หนี้สินค่ารื้อถอนที่เกิดขึ้นจากการซื้อ รวมถึงสอบถาม
ผู ้ บ ริ ห ารในเชิ ง ทดสอบเกี่ ย วกั บ ข้ อ สมมติ ฐ านส� ำ คั ญ
ที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่ส�ำคัญกับสัญญา
ที่เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลภายนอก
ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบ
กั บ ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น
ที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อให้
มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ยอมรับได้
จากผลการปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วข้ า พเจ้ า พบว่ า การ
ประเมินว่าการซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์เป็นการ
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้ทางเลือกในการทดสอบการกระจุกตัว
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3
อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว และที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามวิธกี ารบัญชี
ในเรื่องการซื้อสินทรัพย์

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล อื่ น ข้ อ มู ล อื่ น ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ซึ่ ง รวมอยู ่ ใ นรายงานประจ� ำ ปี แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้
รับรายงานประจ�ำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ก รรมการพิ จ ารณาว่ า จ� ำ เป็ น
เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ า ที่ ช ่ ว ยกรรมการในการก� ำ กั บ ดู แ ลกระบวนการในการจั ด ท� ำ รายงานทางการเงิ น ของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ หรื อ ไม่ ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรือ
ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข้ า พเจ้ า อยู ่ ด ้ ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผล
คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้ อมู ลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น สาระส� ำคั ญที่ มีอยู่ไ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายในของ
กลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกรรมการจากหลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้ อ สรุ ป ของข้ า พเจ้ า ขึ้ น อยู ่ กั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

29

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการ
และบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ ค� ำ รั บ รองแก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คลภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของข้ า พเจ้ า และมาตรการที่ ข ้ า พเจ้ า ใช้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ข้ า พเจ้ า พิ จ ารณาว่ า ไม่ ค วรสื่ อ สารเรื่ อ งดั ง กล่ า วในรายงานของข้ า พเจ้ า เพราะการกระท� ำ ดั ง กล่ า ว
สามารถคาดการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสมเหตุ ผ ลว่ า จะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
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รายงานงบการเงิน 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่คาดว่าจะได้รับช�ำระภายในหนึ่งปี
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์การเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดภายในหนึง่ ปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีและ
การเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีสว่ นทีห่ มุนเวียน สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอนื่

11

730,456

433,183

7

11,071

-

-

332,546

10

156
249,100
1,104

110,302
245,899
168

7,887
394,731
208

4,676
7,482,254
33,166

3,326,047
255,933
7,414,844 12,808,938
5,061
6,755

10
31
10

25,819
101,389
29,622
29,961
60,572
558

124,645
33,925
17,886
16,287
2,908

10,170
149,632
28,196
6,599
87
2,803

775,517
3,045,444
889,764
899,933
1,819,416
16,748

3,758,557
1,022,989
539,330
491,106
87,675

330,000
4,855,522
914,961
214,125
2,828
90,967

18
14

64,505
270,450

97,168
280,469

30,796
155,902

1,937,535
8,123,507

2,929,991
8,457,253

999,327
5,059,012

1,574,763

1,362,840

1,394,355 47,301,291 41,095,046 45,246,568

31
31
15

9,616
20,888
1,689,950
-

21,186
20,132
1,484,759
143,674

209,642
288,831
638,831 6,802,860
17,054
627,400
607,048
553,384
1,367,468 50,761,193 44,771,432 44,374,987
148,487
- 4,332,359 4,818,371

7

153,415
1,549
2,580,897
165,679
9,391

1,573
1,949,862
158,084
11,269

- 4,608,143
1,873
46,524
47,442
60,774
1,859,390 77,522,651 58,796,141 60,336,838
113,499 4,976,512 4,766,872 3,683,006
11,125
282,078
339,818
360,988

12
31
31
13

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

607,344 21,940,785 13,062,193 19,708,200
-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน สุทธิ

16
21
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

31

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
เงิินปัันผลค้้างรัับจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
เงิินลงทุุนในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วม
เงิินลงทุุนอื่่�น สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติธิ รรม

31
31
15

9,616
20,888
1,689,950
-

21,186
20,132
1,484,759
143,674

209,642
288,831
638,831 6,802,860
17,054
627,400
607,048
553,384
1,367,468 50,761,193 44,771,432 44,374,987
148,487
- 4,332,359 4,818,371

ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน สุุทธิิ
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ สุุทธิิ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี สุุทธิิ
สิินทรััพย์์อนุุพัันธ์์การเงิิน สุุทธิิ

7

153,415
1,549
2,580,897
165,679
9,391

1,573
1,949,862
158,084
11,269

- 4,608,143
1,873
46,524
47,442
60,774
1,859,390 77,522,651 58,796,141 60,336,838
113,499 4,976,512 4,766,872 3,683,006
11,125
282,078
339,818
360,988

1,015,594
1,358,941
71,536
446,748
277,693

920,063
1,317,836
397,593
280,112

869,257 30,505,498 27,743,585 28,207,228
1,359,740 40,818,643 39,738,016 44,123,289
- 2,148,741
400,422 13,419,014 11,989,012 12,993,577
219,906 8,341,101 8,446,499 7,135,896

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7,801,897

6,706,143

6,577,863 234,346,329 202,217,055 213,451,198

รวมสินทรัพย์

9,376,660

8,068,983

7,972,218 281,647,620 243,312,101 258,697,766

16
21
10

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าใช้จา่ ยในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีและ
การเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18
19
20
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

32

รายงานงบการเงิน 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนีส้ นิ อนุพนั ธ์การเงินทีถ่ งึ ก�ำหนดภายในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุน้ กูท้ ถี่ งึ ก�ำหนดไถ่ถอนในหนึง่ ปี สุทธิ
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23

10

827,518
67,425
25,336
22,720
60,341
4,141
102,798
20,727

454,861
59,632
27,632
9,828
74,178
13,187
87,581
2,237

511,873
115,797
27,735
11,746
143,001
16,909
69,813
4,587

25
26

675,305
133,161

363,115
175,725

369,681 20,284,211 10,949,368 11,996,087
87,818 3,999,761 5,298,803 2,849,677

7,868

5,603

33,482
229,947

285,951

2,210,769

1,559,530

1,709,080 66,405,037 47,026,057 55,459,296

2,230,367
1,516,955
150,844
38,875
3,126
25,983
17,474
367,240

1,796,453
1,644,182
178,735
57,692
12,803
20,827
163,846

584
18,958
1,654,831 66,993,753 54,170,244 53,698,935
1,397,130 45,564,917 49,578,675 45,336,586
169,722 4,530,914 5,389,572 5,507,434
45,272 1,167,683 1,739,637 1,469,074
31,542
93,900
386,050 1,023,501
18,443
780,458
628,008
598,466
524,876
140,157 11,030,831 4,940,600 4,548,063

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

4,350,864

3,874,538

3,457,681 130,687,332 116,832,786 112,201,017

รวมหนี้สิน

6,561,633

5,434,068

5,166,761 197,092,369 163,858,843 167,660,313

17
24

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

24,856,241 13,715,865 16,610,171
2,025,238 1,798,142 3,757,579
761,023
833,225
900,010
682,429
296,354
381,140
1,812,462 2,236,756 4,640,351
124,377
397,645
548,691
3,087,758 2,640,925 2,265,411
622,587
67,462
148,853

236,328

- 1,005,696
350,120 6,906,926

168,931

-

8,622,581 11,361,326

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี สุทธิ
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น

25
26
21
10
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

33

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ
5,161,925,515 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น
มูลค่าที่ช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ
5,161,925,515 หุ้น
มูลค่าที่ช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ส�ำรองตามกฎหมาย
- ส�ำรองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม

27

5,074,581

5,161,925

149,961 5,074,581 5,161,925 5,161,925
443,624 15,372,438 15,372,438 15,372,438
45,416
1,343
55,037
52,248

27
27

147,424
443,624
1,651

149,961
443,624
1,562

27
27

95,543
107,317
1,630,812
(350,806)
2,075,565
739,462

95,976
149,089
1,749,684
(38,138)
(523,272)
2,028,486
606,429

95,976
83,399
1,947,584
(529,873)
2,192,014
613,443

รวมส่วนของเจ้าของ

2,815,027

2,634,915

2,805,457 84,555,251 79,453,258 91,037,453

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

9,376,660

8,068,983

7,972,218 281,647,620 243,312,101 258,697,766

27
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,161,925

รายงานงบการเงิน 2563

3,157,984
3,458,754
54,628,542
(19,403,383)
62,343,953
22,211,298

3,171,520
4,725,119
58,411,211
(1,157,140)
(24,570,329)
61,166,992
18,286,266

3,171,520
2,708,429
64,484,179
(19,812,754)
71,131,153
19,906,300

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
11
12
31
31
13
10
31
14

216,119
16,111
440,517
1,269
5,074
2,997
18,800
7,096

29,479
12,778
380,547
272
3,804
12,095
5,614

6,491,574
483,927
13,231,852
38,123
152,401
90,008
564,697
213,138

888,912
385,301
11,475,008
8,208
114,697
364,709
169,326

707,983

444,589

21,265,720

13,406,161

31
15

2,283,094
2,489,582
-

2,129,886
1,954,274
8,840

68,577,510
74,779,817
-

64,224,592
58,929,179
266,555

7

6,475
1,020
5,923
3,430
4,245
64,459
6,811

1,020
5,706
11,269
48,150
82,851

194,496
30,650
177,901
103,016
127,512
1,936,161
204,579

30,769
172,058
339,818
1,451,912
2,498,288

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,865,039

4,241,996

146,131,642

127,913,171

รวมสินทรัพย์

5,573,022

4,686,585

167,397,362

141,319,332

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงิน สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

16
10
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ 						
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
23
31
31
31
10
10

779,045
6,378
1,005
22,248
8,027

409,305
2,803
1,201
16,000
26,037
417

23,400,240
191,570
30,201
668,255
241,111

12,342,176
84,529
36,205
482,464
785,122
12,564

25
26
17
24

428,938
133,161
1,001
5,038

223,282
175,725
5,746

12,884,047
3,999,761
30,080
151,312

6,732,855
5,298,803
173,278

1,384,841

860,516

41,596,577

25,947,996

1,563,328
1,516,955
16,071
20,748
2,378
366

1,037,750
1,644,182
12,659
19,371
93

46,957,843
45,564,917
482,725
623,211
71,414
10,969

31,292,325
49,578,675
381,717
584,112
2,792

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

3,119,846

2,714,055

93,711,079

81,839,621

รวมหนี้สิน

4,504,687

3,574,571

135,307,656

107,787,617

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี สุทธิ
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอนุพันธ์การเงิน สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น

25
26
10
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

36

รายงานงบการเงิน 2563

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ 						
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 5,074,581,515 หุ้น
มูลค่าที่ช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้
มูลค่าที่ช�ำระแล้วหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- ส�ำรองตามกฎหมาย
- ส�ำรองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

27

5,074,581

5,161,925

27
27

147,424
443,624

149,961
443,624

5,074,581
15,372,438

5,161,925
15,372,438

27
27

14,996
474,992
(12,701)

14,996
38,138
503,016
(38,138)
417

516,193
15,053,312
(3,926,818)

516,193
1,157,140
15,927,341
(1,157,140)
(3,446,182)

รวมส่วนของเจ้าของ

1,068,335

1,112,014

32,089,706

33,531,715

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5,573,022

4,686,585

167,397,362

141,319,332

27
27

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ

ก�ำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่น ๆ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
ค่าภาคหลวง
ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม

15

15

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

21

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

2,282,635
(1,822,239)

2,759,217
(2,051,191)

71,331,752
(56,989,619)

85,717,849
(63,736,734)

460,396

708,026

14,342,133

21,981,115

1,794
39,550
9,539
(141,477)
(224,001)
(30,842)
(182,561)
22,681
81,063
(173,153)
(6,375)
135,335

1,129
126,192
12,736
(194,732)
(244,505)
(240,626)
33,352
(95,050)
(182,206)
(5,428)
205,845

55,722
1,243,730
298,614
(4,437,418)
(6,981,721)
(985,304)
(5,708,659)
710,863
2,542,896
(5,419,771)
(199,448)
4,238,649

34,766
3,900,819
394,996
(6,031,198)
(7,553,937)
(7,474,298)
1,036,435
(2,962,086)
(5,657,221)
(168,433)
6,443,993

(8,051)

124,733

(299,714)

3,944,951

(8,679)

(78,212)

(269,466)

(2,435,693)

(16,730)

46,521

(569,180)

1,509,258

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
- ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน
ในหน่วยงานต่างประเทศ
- ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากการร่วมค้า
และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี

(1,027)

(2,643)

(29,403)

(57,134)

(7,928)

-

(246,703)

-

4,966
-

(434)
-

148,060
(86,556)

(12,439)
(2,700,430)

(3,989)

(3,077)

(214,602)

(2,770,003)

(1,351)

23
(18,171)

(36,926)

10,464
(500,667)

(77,815)

-

(2,337,323)

-

42,796
194,395

61,127
(19,513)

921,864
6,156,518

(1,401,308)
(1,046,179)

158,025

23,466

4,704,133

(2,937,690)

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)

154,036

20,389

4,489,531

(5,707,693)

137,306

66,910

3,920,351

(4,198,435)

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

(55,739)
39,009
(16,730)

(14,478)
60,999
46,521

(1,786,317)
1,217,137
(569,180)

(395,263)
1,904,521
1,509,258

85,348
51,958
137,306

(9,994)
76,904
66,910

2,486,999
1,433,352
3,920,351

(5,200,730)
1,002,295
(4,198,435)

6.1.1 ก)

การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

หน่วย: เหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

หน่วย: บาท

พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

29

(0.011)

(0.003)

(0.352)

(0.077)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

39

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ พ.ศ. 2563
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

ก�ำไรขั้นต้น
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่นๆ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลต่างจากกการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงินอื่น

15

ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

17

ก�ำไรส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

40

รายงานงบการเงิน 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

48,076
(43,401)

55,383
(50,803)

1,500,748
(1,355,226)

1,714,447
(1,572,470)

4,675

4,580

145,522

141,977

62,305
271
25,164
100,351
(2,135)
(51,006)
41,965
(5,697)
(11,471)
(135,852)
(3,581)

159,917
296
33,190
113,437
(2,351)
(69,378)
3,104
(41,422)
(145,202)
(2,840)

1,976,278
8,662
787,273
3,139,276
(66,700)
(1,594,378)
1,312,902
(179,644)
(349,277)
(4,252,181)
(112,105)

4,994,942
9,346
1,030,717
3,524,186
(73,097)
(2,147,000)
101,260
(1,295,435)
(4,508,300)
(88,046)

24,989

53,331

815,628

1,690,550

10,218

25,334

312,888

791,211

35,207

78,665

1,128,516

2,481,761

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ 						
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ พ.ศ. 2563

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้
ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสุทธิจากภาษี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

(2,010)

(11)

(60,355)

-

(1,889)
-

-

(56,976)
(86,556)

(2,700,430)

(3,899)

(11)

(203,887)

(2,700,430)

(11,229)

131
(21,331)

(337,104)

(540)
(688,341)

(11,229)

(21,200)

(337,104)

(688,881)

(15,128)

(21,211)

(540,991)

(3,389,311)

20,079

57,454

587,525

(907,550)

หน่วย: เหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: บาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

29

0.007

0.015

0.222

0.483

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

41

42

รายงานงบการเงิน 2563
38,138
-

-

-

-

(2,537)
-

-

-

27
27
27

15

27
27
27
27
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองอื่น
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือตามที่ปรับปรุงใหม่

149,961

-

149,961

-

443,624

-

443,624

-

(38,138)

(38,138)
-

-

-

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

4

-

443,624

149,961

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

-

443,624

147,424

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(38,138)

การลดทุนจดทะเบียน
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองอื่น
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแก่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยและ
สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

-

(38,138)

ยอดคงเหลือตามที่ปรับปรุงใหม่

27
30

กำำ�ไรสะสม

1,562

219
-

1,343

-

1,343

1,651

-

-

89
-

1,562

-

1,562

95,976

-

95,976

-

95,976

95,543

-

-

(433)
-

95,976

-

95,976

149,089

38,138
27,552
-

83,399

-

83,399

107,317

-

-

(38,138)
(3,634)
-

149,089

-

149,089

การจ่่ายโดย สำำ�รองตาม
หุ้้�นทุุนซื้้�อคืืน ใช้้หุ้้�นเป็็นเกณฑ์์ กฎหมาย สำำ�รองอื่่�น

443,624

443,624

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น

149,961

149,961

ทุุนที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว

-

4.1, 4.2

หมายเหตุ

-

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

1,749,684

(38,138)
(27,552)
(115,615)
(16,595)

1,947,584

10,031

1,937,553

1,630,812

(57,294)

-

2,537
433
3,634
(63,758)
(3)

1,745,263

10,737

1,734,526

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

(4,251)

23

(4,274)

-

(4,274)

43,705

(4,754)

-

3,597

44,862

49,113

(4,251)

(50,802)

(31,573)

(19,229)

-

(19,229)

(58,610)

(7,815)

-

7

(50,802)

-

(50,802)

การ
เปลี่่�ยนแปลง
การป้้องกััน
มููลค่่ายุุติธิ รรม ความเสี่่�ยง
ของตราสารทุุน กระแสเงิินสด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(77,815)

(77,815)

การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
ของเงิินลงทุุน
ในหน่่วยงาน
ต่่างประเทศ

(780,602)

38,151

(818,753)

(372,451)

(446,302)

(549,015)

233,026

-

(1,532)

(780,509)

(380,774)

(399,735)

ผลต่่างของ
อััตรา
แลกเปลี่่�ยน
จากการ
แปลงค่่า
งบการเงิิน

312,383

-

312,383

-

312,383

333,217

5,388
-

-

1,296
14,150

312,383

-

312,383

ส่่วนเกิิน
จากการ
เปลี่่�ยนแปลง
สััดส่่วนการ
ลงทุุน
ในบริิษัทั ย่่อย

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ส่่วนของผู้้�เป็็นเจ้้าของของบริิษััทใหญ่่

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ

-

-

-

-

-

(42,288)

(42,288)
-

-

-

-

-

-

ส�ำรองอืน่

(523,272)

6,601

(529,873)

(372,451)

(157,422)

(350,806)

(36,900)
142,642

-

1,296
16,222

(474,066)

(331,661)

(142,405)

606,429

41
(83,959)
76,904

613,443

-

613,443

739,462

36,900
51,958

95,883

(2,616)
20
(33,541)
(14,126)

604,984

(1,445)

606,429

รวม
องค์์ประกอบอื่่�น ส่่วนได้้เสีีย
ของส่่วนของ ที่่�ไม่่มีอำำ�
ี นาจ
เจ้้าของ
ควบคุุม

2,634,915

(38,138)
260
(115,615)
(83,959)
66,910

2,805,457

(362,420)

3,167,877

2,815,027

137,306

95,883

(1,320)
109
(63,758)
(33,541)
2,093

2,678,255

(322,369)

3,000,624

รวม
ส่่วนของ
เจ้้าของ

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

43

27
27
27
27
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองอื่น
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือตามที่ปรับปรุงใหม่

4

5,161,925

-

5,161,925

-

5,161,925

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

-

-

-

15,372,438

-

15,372,438

-

15,372,438

(1,157,140)

(1,157,140)
-

-

-

-

-

-

-

-

15,372,438

1,157,140
-

(1,157,140)

-

-

15,372,438

-

52,248

6,832
-

45,416

-

45,416

55,037

-

-

2,789
-

52,248

4,725,119

-

4,725,119

3,171,520

-

3,171,520

-

3,171,520

3,157,984

-

-

4,725,119

1,157,140
859,550
-

2,708,429

-

2,708,429

3,458,754

-

-

- (1,157,140)
(13,536)
(109,225)
-

3,171,520

-

3,171,520

58,411,211

(1,157,140)
(859,550)
(3,613,123)
(443,155)

64,484,179

358,559

64,125,620

54,628,542

(1,829,844)

-

87,344
13,536
109,225
(2,029,534)
(80)

58,277,895

382,844

57,895,051

52,248

15,372,438
(1,157,140)

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

กำำ�ไรสะสม

(128,206)

10,464

(138,670)

-

(138,670)

1,312,742

(152,571)

-

112,549

1,352,764

1,480,970

(128,206)

(1,531,843)

(907,875)

(623,968)

-

(623,968)

(1,760,471)

(228,846)

-

218

(1,531,843)

-

(1,531,843)

การ
เปลี่ยนแปลง
การป้้องกััน
มูลค่ายุติธรรม ความเสี่่�ยง
ของตราสารทุน กระแสเงิินสด

-

-

-

-

-

(2,337,323)

(2,337,323)

-

-

-

-

-

การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
ของเงิินลงทุุน
ในหน่่วยงาน
ต่่างประเทศ

(34,251,554)

(3,860,164)

(30,391,390)

(12,119,032)

(18,272,358)

(27,261,096)

7,035,583

-

(47,916)

(34,248,763)

(11,540,958)

(22,707,805)

ผลต่่างของ
อััตรา
แลกเปลี่่�ยน
จากการ
แปลงค่่า
งบการเงิิน

-

-

-

-

-

11,341,274

-

11,341,274

-

11,341,274

-

-

-

-

-

11,993,743 (1,350,978)

172,151 (1,350,978)
-

-

39,669
440,649

11,341,274

-

11,341,274

(24,570,329)

(4,757,575)

(19,812,754)

(12,119,032)

(7,693,722)

(19,403,383)

(1,178,827)
4,316,843

-

39,669
505,500

(23,086,568)

(10,059,988)

(13,026,580)

84,555,251

3,920,351

2,935,424

(39,661)
3,321
(2,029,534)
(1,057,673)
62,891

80,760,132

(9,720,715)

90,480,847

18,286,266

767
(2,623,096)
1,002,295

19,906,300

79,453,258

(1,157,140)
7,599
(3,613,123)
(2,623,096)
(4,198,435)

91,037,453

- (11,760,473)

19,906,300 102,797,926

22,211,298

1,178,827
1,433,352

2,935,424

(79,330)
532
(1,057,673)
(442,529)

18,242,695

(43,571)

18,286,266

รวม
ส่่วนของ
เจ้้าของ

หน่วย : พันบาท

ส่่วนเกิิน
จากการ
เปลี่่�ยนแปลง
รวม
สััดส่่วนการ
องค์์ประกอบอื่่�น ส่่วนได้้เสีีย
ลงทุุน
ของส่่วนของ ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจ
ในบริิษััทย่่อย สำำ�รองอื่่�น
เจ้้าของ
ควบคุุม

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

ส่่วนของผู้้�เป็็นเจ้้าของของบริิษััทใหญ่่

ส่่วนเกิิน
การจ่ายโดย ส�ำรองตาม
มููลค่่าหุ้้�น หุ้นทุนซื้อคืน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย สำำ�รองอื่่�น

(87,344)
-

5,161,925

-

5,074,581

27
30

27
27
27

4.1, 4.2

5,161,925

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ช�ำระแล้ว

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การลดทุนจดทะเบียน
ส�ำรองตามกฎหมาย
ส�ำรองอื่น
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
การออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ ของบริษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
การออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแก่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อยและ
สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือตามที่ปรับปรุงใหม่

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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27
27
30

149,961

443,624

-

443,624

443,624

-

443,624

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

149,961

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

(2,537)
147,424

27
30

149,961

(38,138)

(38,138)
-

-

-

38,138
-

(38,138)

14,996

-

14,996

14,996

-

14,996

ส�ำรองตาม
ทุุนที่่�ออก ส่่วนเกิิน
หมายเหตุุ และชำำ�ระแล้้ว มููลค่่าหุ้้�น หุ้นทุนซื้อคืน กฎหมาย

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การลดทุนจดทะเบียน
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

503,016

(38,138)
(115,615)
78,654

38,138
38,138

578,115

-

474,992

2,537
(63,758)
33,197

(38,138)
-

503,016

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

38,138

สำำ�รองอื่่�น

กำำ�ไรสะสม

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ

2,086

131

1,955

197

(1,889)

2,086

(1,669)

(21,331)

19,662

(12,898)

(11,229)

(1,669)

417

(21,200)

21,617

(12,701

(13,118)

417

1,112,014

(38,138)
(115,615)
57,454

1,208,313

1,068,335

(63,758)
20,079

1,112,014

การเปลี่่�ยนแปลง การป้้องกััน รวมองค์์ประกอบอื่่�น
มููลค่่ายุุติิธรรม ความเสี่่�ยง ของส่่วนของ
รวมส่วนของ
เจ้้าของ
ของตราสารทุุน กระแสเงิินสด
เจ้าของ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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27
27
30

5,161,925

15,372,438

-

15,372,438

15,372,438

-

15,372,438

ส่่วนเกิิน
มููลค่่าหุ้้�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หุ้นทุนซื้อคืน
ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

5,161,925

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

(87,344)
-

5,074,581

27
30

5,161,925

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และช�ำระแล้ว

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การลดทุนจดทะเบียน
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(1,157,140)

(1,157,140)
-

-

-

1,157,140
-

(1,157,140)

1,157,140

516,193

-

516,193

516,193

1,157,140

1,157,140
-

-

-

- (1,157,140)
-

516,193

สำำ�รอง
หุ้้�นทุุนซื้้�อคืืน ตามกฎหมาย สำำ�รองอื่่�น

กำำ�ไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

15,927,341

(1,157,140)
(3,613,123)
2,481,761

18,215,843

15,053,312

87,344
(2,029,534)
1,068,161

15,927,341

ยัังไม่่ได้้
จััดสรร

62,917

(540)

63,457

5,941

(56,976)

62,917

การเปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุุติิธรรม
ของตราสารทุุน

(50,329)

(688,341)

638,012

(387,433)

(337,104)

(50,329)

การป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
กระแสเงิินสด

(3,458,770)

(2,700,430)

(758,340)

(3,545,326)

(86,556)

(3,458,770)

รวม
ส่่วนของ
เจ้้าของ

(3,446,182) 33,531,715

- (1,157,140)
- (3,613,123)
(3,389,311) (907,550)

(56,871) 39,209,528

(3,926,818) 32,089,706

- (2,029,534)
(480,636)
587,525

(3,446,182) 33,531,715

ผลต่่างของอััตรา รวมองค์์ประกอบ
แลกเปลี่่�ยนจากการ อื่่�นของส่่วนของ
แปลงค่่างบการเงิิน
เจ้้าของ

กำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ

หน่วย: พันบาท

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด�ำเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
- ตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
- ตัดจ�ำหน่ายค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
- ตัดจ�ำหน่ายเงินลงทุนอื่น
- ค่าเผื่อการเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ต้นทุนทางการเงินอื่น
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
- ก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ก�ำไรสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
- บริจาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ก�ำไรสุทธิจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

(8,051)
16

15

33
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปรับปรุงใหม่

432,767
2,857
2,326
4,492
996
2,951
173,153
6,375
(9,539)
(135,335)
(1,794)
(2,856)
(11,471)
30,842
109
(22,681)
8,523
473,664

124,733

ปรับปรุงใหม่
(299,714)

3,944,951

339,259 13,542,881 10,535,396
89,400
1,129
35,097
72,764
140,571
94
2,918
31,169
(2,554)
(79,296)
- (125,494)
(4,042)
92,347
182,206 5,419,771 5,657,221
199,448
5,428
168,433
(12,736) (298,614) (394,996)
(205,845) (4,238,649) (6,443,993)
3
93
(1,129)
(34,766)
(55,722)
(89,375)
(84)
(2,608)
- (1,244,885)
(40,096)
318
9,873
(50,451) (358,970) (1,524,933)
985,304
3,321
260
8,072
(33,352) (710,863) (1,036,435)
7,558 3,481,279
116,181
419,322 14,532,627 12,955,927

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบจากการซอื้ และการจัดจ�ำหน่ายบริษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้า
- ค่าเปิดหน้าดินและค่าขนถ่านหินค้างจ่าย
- ค่าภาคหลวงค้างจ่าย
- ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
- การจ่ายภาษีเงินได้
- รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

ปรับปรุงใหม่

3,737
(14)
37,411
4,566
(65,712)
49,270
15,373
3,715
(13,837)
12,892
(13,259)
(68,076)
20,811
460,541
(183,389)
(77,826)
11,408
210,734

168,063
149
3
37,171
(2,889)
(39,878)
31,844
14,514
(73,467)
(68,823)
(1,918)
20,730
(64,275)
9,182
449,728
(186,283)
(139,711)
242
123,976

ปรับปรุงใหม่

116,945
(438)
1,170,729
142,887
(2,056,372)
1,541,841
481,078
116,256
(433,011)
403,438
(414,923)
(2,130,350)
651,253
14,121,960
(5,738,920)
(2,435,463)
356,999
6,304,576

5,217,953
4,626
93
1,154,070
(89,697)
(1,238,116)
988,680
450,625
(2,280,974)
(2,136,789)
(59,549)
643,617
(1,995,584)
285,079
13,899,961
(5,783,640)
(4,337,691)
7,514
3,786,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุน
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลดลงของเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายส�ำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายส�ำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายส�ำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนา
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(35,363)

31
31
31
31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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27,969
102,334
7,101
(48,411)
15
(85,829)
18,924
(11,487)
(8,243)
(629,084)
15,819
(3,770)
(183,395)
8,806
60,000
1,794
69,247
(693,573)

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

54,011
(154,930)

- 1,676,912
- (4,810,205)

- (1,106,639)

-

875,253
- 3,202,409
222,205
6,383
198,182
(22,535) (1,514,973) (699,669)
472
2,093
64,982
(424)
(13,158)
(104)
(3,229)
(59,847) (2,685,897) (1,858,098)
16,905
524,859
(15,581)

592,202
-

(483,753)

- (359,471)
- (257,954)
(297,491) (19,686,366) (9,236,382)
495,035
14,564
452,177
- (117,977)
(239,005) (5,739,108) (7,420,532)
275,572
12,388
384,618
413,008 1,877,622 12,822,907
56,141
1,129
34,766
(78,958) 2,166,995 (2,451,456)
(348,394) (21,704,479) (10,817,079)

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

23
23
25
25
26
26
27
30

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

1,389,176 1,057,991 43,472,457 32,848,096
(1,032,162) (1,130,829) (32,300,177) (35,109,527)
(39,116)
(3,944) (1,224,084) (122,452)
1,023,507
335,306 32,029,321 10,410,444
(301,141) (212,197) (9,423,816) (6,588,205)
- 9,748,406
313,983
(170,076)
(89,485) (5,322,314) (2,778,296)
(1,320)
(39,661) (1,157,140)
(38,138)
(63,758) (115,615) (2,029,534) (3,613,123)
(33,541)
(83,959) (1,057,673) (2,623,096)
771,569
33,113 24,104,519 1,015,107

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

ปรับปรุงใหม่
288,730
8,543
433,183
730,456

ปรับปรุงใหม่

(191,305) 8,704,616 (6,015,828)
173,976 (630,179)
17,144
607,344 13,062,193 19,708,200
433,183 21,940,785 13,062,193

ข้อมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
เจ้าหนี้อื่นและสัญญาเช่าจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ่งตอบแทนสุทธิที่โอนให้ส�ำหรับการซื้อธุรกิจ
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
สิ ท ธิ ข ายคื น ของส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ที่ เ กิ ด จากการปรั บ
โครงสร้าง
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
15.1 ค)
ลูกหนี้อื่นจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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28,990

28,205

907,201

850,494

-

2,182

-

65,796

42,288
-

29,398

1,323,348
-

913,994

งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรส�ำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากการด�ำเนินงาน
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
- ตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
- เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ต้นทุนทางการเงินอื่น
- ผลต่างจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ
- ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกัน
- ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- ขาดทุนสุทธิจากอนุพันธ์การเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
- เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ส�ำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
- การจ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

24,989

16

15
15

53,331

815,628

1,690,550

2,454
3
(62,305)
(271)
(100,351)
135,852
3,581
(41,965)
(1,057)
(298)
26
228
20,165
(18,949)

76,796
1,284
39,873
84
(159,917) (1,976,278) (4,994,942)
(296)
(9,346)
(8,662)
(113,437) (3,139,276) (3,524,186)
145,202 4,252,181 4,508,300
112,105
2,840
88,046
- (1,312,902)
(33,074)
(9,327)
(232)
(7,204)
808
70
2,172
7,137
237
7,344
603,273 1,381,306
44,714
(26,204) (611,507) (818,087)

(2,949)
2,029
(997)
(1,270)
(8,591)
(1,142)
3,575
(185)
814
(531)
60
(28,136)
(138,379)
(166,515)

(92,293)
6,242
193,815
63,492
4,702
145,975
(31,200)
169
5,256
(39,744)
4,057
125,973
(7,999) (268,859) (248,353)
(35,749)
(2,857)
(88,714)
111,861
(1,134)
(35,215)
(5,796)
(883)
(27,427)
25,474
3,000
93,142
(16,609) (316,299)
(10,188)
1,866
(17)
(549)
(31,112) (899,064) (970,483)
(144,138) (4,330,382) (4,475,139)
(175,250) (5,229,446) (5,445,622)
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งบกระแสเงิินสด

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายส�ำหรับเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายส�ำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

31
31
31
31
31
15

77,000
(10,000)
223,834
(386,596)
(500,628)
(1,563)
300
39,130
62,451
271
(495,801)

- 2,409,615
1,886
58,560
(11,678) (312,937) (362,564)
520,585 7,004,602 16,162,929
(41,393) (12,098,022) (1,285,154)
(570,094) (15,666,515) (17,700,046)
- (2,390,665)
(77,000)
3,160
98,122
(48,907)
(1,307)
(40,573)
9,374
2,366
73,452
111,681 1,224,509 3,467,440
213,472 1,954,332 6,627,806
296
9,346
8,662
151,974 (15,515,287) 4,718,653

23
23
31
31
25
25

1,169,581
(812,953)
3,000
(10,684)
956,902
(224,000)
(1,115)
(170,076)
(63,758)
846,897
184,581

843,206
(916,325)
16,000
141,000
(132,000)
313,983
(89,485)
(38,138)
(115,615)
22,626
(650)

36,600,530
(25,440,306)
93,881
(334,331)
29,944,993
(7,009,789)
(34,904)
(5,322,314)
(2,029,534)
26,468,226
5,723,493

26,179,513
(28,449,688)
496,762
4,377,712
(4,098,283)
9,748,406
(2,778,296)
(1,157,140)
(3,613,123)
705,863
(21,106)

2,059
29,479
216,119

1,816
28,313
29,479

(120,831)
888,912
6,491,574

(8,734)
918,752
888,912

25

203

785

6,136

26
26
27
30

ข้อมูลเพิ่มเติมกระแสเงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในประเทศไทยและมี ที่ อ ยู ่ ต ามที่ จ ดทะเบี ย น คื อ 1550 อาคารธนภู มิ ชั้ น ที่ 27 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการด�ำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงาน กลุ่มกิจการประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย และประเทศ
สหรัฐอเมริกา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงหน่วยพัน เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อก�ำหนดภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ายบริหารของบริษัทก�ำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน (Functional Currency) ของบริษัท
และได้ น� ำ เสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การในสกุ ล เงิ น เหรี ย ญสหรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 21 เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ น� ำเสนอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ก�ำหนดให้บริษัทต้องน�ำเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
เป็นสกุลเงินบาทโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5.3 ค)
งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการได้จัด ท� ำ ขึ้ นโดยใช้ เ กณฑ์ ร าคาทุ นเดิ มในการวั ด มู ล ค่ า ขององค์ ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป
การจั ด ท� ำ งบการเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยก� ำ หนดให้ ใ ช้ ป ระมาณการทางบั ญ ชี
ที่ส�ำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ
กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
และประมาณการที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 8
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจั ด ท� ำ ขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เ ป็ น ภาษาไทย
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ถือปฏิบัติส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ
ก) เครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมีดังนี้
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 			
เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 		
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 		
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
										
ต่างประเทศ
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เรื่องการช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินได้ก�ำหนดหลักการใหม่ในการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ให้แนวทางปฏิบัติส�ำหรับการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และ
ให้ทางเลอื กกลุม่ กิจการในการเลอื กถอื ปฏิบตั กิ ารบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบจากความแตกต่างในหลักการ
รับรู้รายการระหว่างรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Accounting mismatch) และ
ให้แนวปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่ออกโดยกลุ่มกิจการว่าเป็นหนี้สินหรือทุน
และก�ำหนดให้กลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด
หลักการใหม่ในการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ กลุม่ กิจการต้องพิจารณาจากทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส�ำหรับ
การถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งการจัดประเภทนั้นจะมีผลต่อการวัดมูลค่าของรายการสินทรัพย์ทางการเงินด้วย หลักการใหม่
ยังรวมถึงการพิจารณาค่าเผอื่ ผลขาดทุนการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรวมทัง้ สินทรัพย์ทเี่ กิดจากสัญญา ซึง่ กลุม่ กิจการ
จะต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
มาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น ผลกระทบจากการน�ำกลุ่มมาตรฐานเรื่อง
เครื่องมือทางการเงินมาถือปฎิบัติจึงมีผลกระทบเฉพาะเรื่องการจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
(เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น) เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้น) และการ
ด้อยค่าของลูกหนี้การค้า โดยผลกระทบที่เกิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 4.2
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า ส่งผลให้กลุม่ กิจการในฐานะผูเ้ ช่ารับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐานะการเงิ น โดยไม่ ต ้ อ งจั ด ประเภทเป็ น สั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งานและสั ญ ญาเช่ า การเงิ น อี ก ต่ อ ไป
กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ
โดยผลกระทบทีเ่ กิดจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถอื ปฏิบตั ไิ ด้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 4.2
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2564 ซึง่ กลุม่ กิจการได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันทีม่ ผ
ี ลบังคับใช้
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ได้ให้ค�ำนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ง
ก�ำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการที่ส�ำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน�ำมารวมกัน
มีส่วนอย่างมีนัยส�ำคัญท�ำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงค�ำนิยามของ “ผลผลิต” โดย
ให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป
นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัวของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพื่ออนุญาตการประเมินอย่างง่าย
ว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่
กลุม่ กิจการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนีม้ าถอื ปฏิบตั สิ ำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 โดยผลกระทบจากการน� ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บั ติ ก ่ อ นวั น ที่ มี
ผลบังคับใช้ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 15.1 ง)
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลัง วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการยังไม่ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จา่ ยในก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง
		 ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค�ำนิยามของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงิน รวมทัง้
ได้อธิบายให้ชดั เจนขึน้ ถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกลุม่ กิจการ
ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อก�ำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก�ำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุง
ได้ก�ำหนดให้กลุ่มกิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
ค) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการน�ำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบาย
การบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงค�ำนิยามของ “ความมีสาระส�ำคัญ” โดยให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการน�ำความมีสาระส�ำคัญ
ไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
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ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่องสัญญาเช่า เกี่ยวกับแนวผ่อนปรน
ในทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่เข้าเงื่อนไขที่ก�ำหนดซึ่งเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
(เช่น การทดแทนอัตรา THBFIX ด้วยอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงใหม่ซงึ่ เป็นผลมาจากการยกเลิก LIBOR) ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุงซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เพื่อคิดลด
ค่าเช่าจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้
ผูบ้ ริหารของกลุม่ กิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี แ ละการน� ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่
มาถือปฏิบัติ
4.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ ่ ม กิ จ การได้ เ ปลี่ ย นนโยบายการบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การแปลงค่ า มู ล ค่ า ของ
ค่าความนิยม และสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศที่เกิด
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 จากเดิมที่กลุ่มกิจการเลือกแปลงค่ารายการดังกล่าวด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
ที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระท�ำได้ตามการถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ มาเป็ น การแปลงค่ า ด้ ว ยอั ต ราปิ ด
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก ารแปลงมู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย มและการปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด จากการซื้ อ หน่ ว ยงาน
ในต่างประเทศที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณาและเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ
กลุม่ กิจการใช้วธิ ปี รับย้อนหลังส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว ซึง่ ผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ตามที่แสดง
ไว้เดิม

หน่วย: พันบาท

รายการ
ตามที่ ตามที่แสดง รายการ
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ ไว้เดิม
ปรับปรุง

ตามที่
ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
ค่าความนิยม
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินสัญญาขายถ่านหิน
รอตัดบัญชี สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,317,836 50,199,410 (10,461,394) 39,738,016
397,593 15,804,325 (3,815,313) 11,989,012

1,664,768
524,120

(346,932)
(126,527)

7,199

(1,596)

5,603

16,451
281,241

(3,648)
(102,506)

12,803
178,735

1,937,553

10,031

1,947,584 64,125,620

358,559 64,484,179

1,734,526

15,158

1,749,684 57,895,051

516,160 58,411,211

(157,422)

(372,451)

(529,873) (7,693,722) (12,119,032) (19,812,754)

(142,405)

(380,867)

(523,272) (13,026,580) (11,543,749) (24,570,329)

(48,137)

168,931

496,055 (110,005)
8,480,548 (3,090,976)

386,050
5,389,572

217,068

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ตามที่่�แสดง
ไว้้เดิิม

หน่วย: พันบาท

รายการ
ตามที่่� ตามที่่�แสดง
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่ ไว้้เดิิม

รายการ
ตามที่่�
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่

(244,505) (7,779,080)
(78,212) (2,368,151)

225,143 (7,553,937)
(67,542) (2,435,693)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
- ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ
ของบริษัทใหญ่
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
- ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

(251,828)
(76,015)

7,323
(2,197)

(19,604)

5,126

(6,705)

(3,289)

(14,478)

(552,864)

(9,994) (5,933,614)

157,601

(395,263)

732,884 (5,200,730)
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งบการเงินรวม
หน่วย: เหรียญสหรัฐ
ตามที่่�แสดง
ไว้้เดิิม

หน่วย: บาท

รายการ
ตามที่่� ตามที่่�แสดง
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่ ไว้้เดิิม

รายการ
ตามที่่�
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(0.004)

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.001

(0.003)

(0.107)

0.031

(0.077)

ผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลตามส่วนงาน
รายการก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีที่ปรับปรุงใหม่ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ดังนี้
พันเหรียญสหรัฐ
ตามที่่�แสดง
ไว้้เดิิม
ส่วนงานถ่านหิน
- ประเทศออสเตรเลีย

(33,893)

พันบาท

รายการ
ตามที่่� ตามที่่�แสดง
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่ ไว้้เดิิม
7,323

(26,570) (1,064,934)

รายการ
ตามที่่�
ปรัับปรุุง ปรัับปรุุงใหม่่
225,143

(839,791)

4.2 การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
กลุ่มกิจการได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9)
และสั ญ ญาเช่ า (TFRS 16) มาถื อ ปฎิ บั ติ เ ป็ น ครั้ ง แรก โดยนโยบายการบั ญ ชี ใ หม่ ที่ น� ำ มาถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 5.7, 5.13 และ 5.14
กลุม่ กิจการได้นำ� นโยบายการบัญชีใหม่ดงั กล่าวมาถอื ปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสม
จากการปรั บ ใช้ ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น รายการปรั บ ปรุ ง กั บ ก� ำไรสะสมต้ น งวด (Modified
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
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การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า (TFRS
16) เป็นครั้งแรกมีดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่�
พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม
(หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563 (หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะสั้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

110,302 (110,302)

-

-

3,005

-

245,899
2,908
280,469

107,297
(2,154)
(2,350)
-

(1,144)

- 3,326,047 (3,326,047)

-

-

-

-

90,613

3,005

90,613

- 3,235,434
107,297
243,745 7,414,844 (64,952)
87,675 (70,862)
558
279,325 8,457,253

- 3,235,434
- 7,349,892
16,813
(34,496) 8,422,757

- 1,493,705 44,771,432 269,758
- 4,332,359 (4,332,359)

- 45,041,190
-

- 5,498,082

- 5,498,082

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
8,946
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม 1,484,759
เงินลงทุนอื่น สุทธิ
143,674 (143,674)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- 182,333
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
153
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
1,949,862
สินทรัพย์สิทธิการใช้
86
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ 158,084
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
280,112
43,340
4,656,069

-

182,333

4,614
153
(6,195) 1,943,667 58,796,141
63,919
63,919
2,593
- 158,170 4,766,872
(8,945) 271,167 8,446,499
47,635 4,747,044 140,399,122 1,306,874

(186,804)
1,927,413
(269,728)
1,436,385

4,614
58,609,337
1,927,413
4,769,465
8,176,771
143,142,381
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่�
พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม
(หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563 (หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

361,902 10,949,368

-

(36,577) 10,912,791

-

-

696,105

(2,166) 1,794,287 54,170,244
27,675
27,675
4,940,600
254 164,100

-

(65,314) 54,104,930
834,512 834,512
7,659 4,948,259

363,115

-

(1,213)

-

-

23,085

1,796,453
163,846

-

ก�ำไรสะสม
- ยังไม่ได้จัดสรร
1,749,684
องค์ประกอบอนื่ ของส่วนของเจ้าของ (523,272)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
606,429
4,156,255

(4,421)
49,206
(1,445)
43,340

23,085

696,105

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
ส่วนของเจ้าของ
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- 1,745,263 58,411,211 (133,316)
- (474,066) (24,570,329) 1,483,761
18,286,266
(43,571)
- 604,984
47,635 4,247,230 122,187,360 1,306,874 1,436,385

58,277,895
(23,086,568)
18,242,695
124,930,619

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ณ วัันที่่�
ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม ผลกระทบ
ณ วัันที่่�
พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จาก TAS 32 ผลกระทบ 1 มกราคม
(หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563 (หมายเหตุุ 4.1) และ TFRS 9 จาก TFRS 16 พ.ศ. 2563

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์สิทธิการใช้

8,840

(8,840)

-

-

8,840

8,840
-

4,304
4,304

8,840
4,304
13,144

266,555

-

-

894

894

-

-

3,208
202
4,304

3,208
202
4,304

-

-

266,555
-

129,779
129,779

266,555
129,779
396,334

-

-

26,958

26,958

-

-

96,723
6,098
129,779

96,723
6,098
129,779

266,555 (266,555)

หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
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4.2.1 ผลกระทบจากการปฎิบัติตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
(TAS 32 และ TFRS 9)
กลุ่มกิจการได้น�ำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่นอกเหนือจากนโยบายการบัญชี
เกี่ ย วกั บ อนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น และการบั ญ ชี ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย งตามที่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยไว้ ใ นงบการเงิ น ส� ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับ
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับก�ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)
การน� ำ กลุ ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น มาถื อ ปฏิ บั ติ มี ผ ลกระทบต่ อ
วิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุน
- เงินลงทุนในตราสารทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนอื่น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงภายใต้เงินลงทุนอื่นและวัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุน จ�ำนวน 143.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และจ�ำนวน 8.84 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกล่าวและวัดมูลค่าใหม่ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจการรับรู้รายการปรับปรุงสะสม
ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม จ�ำนวน 49.11 ล้านเหรียญสหรัฐ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้น)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงภายใต้เงินลงทุนระยะสั้นจ�ำนวน
110.30 ล้านเหรียญสหรัฐ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี้
ดังกล่าวถูกจัดประเภทใหม่โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุนจ�ำนวน 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐ และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 107.30 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้ใน
การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินของกลุม่ กิจการ และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินดังนี้
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งบการเงิินรวม
พัันเหรีียญสหรััฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พัันบาท

พัันเหรีียญสหรััฐ

พัันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

433,183
241,684
168
16,287
558
134,012
21,186
107,450
87,121

13,062,193
7,287,758
5,061
491,106
16,813
4,040,993
638,831
3,240,048
2,627,049

29,479
12,778
380,547
272
112
2,129,886
77,263

888,912
385,301
11,475,008
8,208
3,382
64,224,592
2,329,777

3,005

90,613

-

-

896
28,259

27,027
852,121

23,364

704,527

2,061
182,333
1,258,203

62,134
5,498,082
37,939,829

8,840
2,662,541

266,555
80,286,262

454,861
59,632
27,632
2,156,189
1,819,907
50,760
264,315

13,715,865
1,798,142
833,225
65,017,721
54,877,478
1,530,617
7,970,144

409,305
2,803
1,201
16,000
26,037
1,261,032
1,819,907
4,102
4,715

12,342,176
84,529
36,205
482,464
785,122
38,025,180
54,877,478
123,681
142,181

376
22,688
4,856,360

11,351
684,119
146,438,662

349
19,439
3,564,890

10,533
586,143
107,495,692

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในตราสารหนี้
อนุพันธ์ทางการเงิน
- วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตั๋วเงินรับ
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินทางการเงินอื่น / หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
อนุพันธ์ทางการเงิน
- วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
รวมหนี้สินทางการเงิน
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ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายมีมูลค่าใกล้
เคียงมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 26
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม TFRS 9 ต่อส่วนของเจ้าของของกลุ่มกิจการและบริษัทในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พัันเหรีียญสหรััฐ
ผลกระทบ
จากการ
เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุุติธิ รรม
ของเงิินลงทุุน
เผื่่�อขาย
ยอดคงเหลือต้นปี - ปรับปรุงใหม่
(หมายเหตุ 4.1)
จัดประเภทเงินลงทุน
เผื่ อ ขายเป็ น รั บ รู ้ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จัดประเภทเงินลงทุนอื่นเป็นรับรู้
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก� ำ ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง
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พัันบาท

ผลกระทบ
ผลกระทบจาก
จากการ
การเปลี่่�ยนแปลง ผลต่่างของ เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุุติธิ รรม อััตราแลกเปลี่่�ยน มููลค่่ายุุติธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน จากการแปลงค่่า ของเงิินลงทุุน
เผื่่�อขาย
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
งบการเงิิน

ผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลง ผลต่่างของ
มููลค่่ายุุติธิ รรม อััตราแลกเปลี่่�ยน
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน จากการแปลงค่่า
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
งบการเงิิน

(4,251)

-

(780,602)

(128,206)

-

(34,251,554)

4,251

(4,251)

-

128,206

(128,206)

-

-

49,113
44,862

93
(780,509)

-

1,480,970
1,352,764

2,791
(34,248,763)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันเหรียญสหรัฐ
ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
มููลค่่ายุุติธิ รรมของ
เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย
ยอดคงเหลือต้นปี - ตามที่รายงานไว้เดิม
จัดประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นรับรู้
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังปรับปรุง

พันบาท

ผลกระทบจากการ ผลกระทบจากการ ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
เปลี่่�ยนแปลง
เปลี่่�ยนแปลงมููลค่่า
ยุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไร มููลค่่ายุุติธิ รรมของ ยุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น เงิินลงทุุนเผื่่�อขาย ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

2,086

-

62,917

-

(2,086)
-

2,086
2,086

(62,917)
-

62,917
62,917

การด้อยค่า
ตามข้อก�ำหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ ่ ม กิ จ การใช้ วิ ธี ก ารอย่ า งง่ า ยในการพิ จ ารณารั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ของลู ก หนี้ ก ารค้ า
และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นสุทธิจากภาษีและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ของบริษัทร่วมผ่านส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 5.86 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยรั บ รู ้ ก ารปรั บ ปรุ ง เมื่ อ เริ่ ม น� ำ มาตรฐานมาใช้ ค รั้ ง แรกในก� ำ ไรสะสมต้ น ปี จ� ำ นวน 4.42 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมจ�ำนวน 1.44 ล้านเหรียญสหรัฐ
4.2.2 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16)
กลุ่มกิจการได้น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช�ำระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม
ณ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอั ต รากู ้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การน� ำ มาใช้ ใ นการ
คิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 4.35 ถึงร้อยละ 8.02 ต่อปี
ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าการเงินนั้น จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญา
เช่าการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่น�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ กลุ่มกิจการจะเริ่มน�ำข้อก�ำหนดของการรับรู้รายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
กับรายการดังกล่าวภายหลังวันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก
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งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พันบาท

พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

37,363

1,126,653

2,073

62,503

(7,304)

(220,257)

(427)

(12,876)

3,379
(7,315)

101,890
(220,574)

-

-

(11)
20,378
4,270

(325)
614,457
128,773

2,456

74,054

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

50,760

1,530,617

4,102

123,681

หนี้สินตามสัญญาเช่า
- ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

23,085
27,675
50,760

696,105
834,512
1,530,617

894
3,208
4,102

26,958
96,723
123,681

หัก:

ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของผู้เช่า ณ วันที่น�ำใช้เป็นครั้งแรก
บวก: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ได้รับรู้ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
หัก: สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก: สัญญาบริการที่พิจารณาเป็นสัญญาเช่า
บวก: สิทธิทจี่ ะซอื้ หรอื ขยายระยะเวลาทีค่ อ่ นข้างแน่ทจี่ ะมีการใช้สทิ ธิ

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ด้วยจ�ำนวนเดียวกับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจ�ำนวนเงิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าหรือค่าเช่าค้างช�ำระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการ
ไม่ มี สั ญ ญาเช่ า ที่ เ ป็ น สั ญ ญาที่ ส ร้ า งภาระที่ ต ้ อ งน� ำ มาปรั บ ปรุ ง กั บ สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ณ วั น ที่ น� ำ TFRS 16 มา
ถือปฏิบัติครั้งแรก
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้นั้นเป็นการเช่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ
อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
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28,090
15,881
19,948
63,919

พันบาท
847,040
478,847
601,526
1,927,413

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พันเหรียญสหรัฐ
4,253
51
4,304

พันบาท
128,229
1,550
129,779

วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่กลุ่มกิจการเลือกใช้
ในการน�ำ TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกนั้นกับสัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการมีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบัติตามมาตรฐานดังนี้
- ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวส�ำหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- ถื อ ว่ า สั ญ ญาเช่ า ด� ำ เนิ น งานที่ มี อ ายุ สั ญ ญาเช่ า คงเหลื อ น้ อ ยกว่ า 12 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็นสัญญาเช่าระยะสั้น
- ใช้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ท ราบภายหลั ง ในการก� ำ หนดอายุ สั ญ ญาเช่ า ในกรณี ที่ สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ เ ลื อ กขยายอายุ สั ญ ญาเช่ า
หรือยกเลิกสัญญาเช่า

5. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้
5.1 การบัญชีส�ำหรับงบการเงินรวม
ก) บริษัทย่อย
บริษทั ย่อยหมายถึงกิจการทัง้ หมดทีก่ ลุม่ กิจการมีอำ� นาจควบคุม กลุม่ กิจการมีอำ� นาจควบคุมเมือ่ กลุม่ กิจการรับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอ�ำนาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ข)		 บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ�ำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันหรอื การร่วมค้า โดยขึน้ อยูก่ บั สิทธิและภาระผูกพัน
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การด�ำเนินงานร่วมกัน
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สิน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการร่วมการงานนัน้ โดยรับรูส้ ทิ ธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ยของการด�ำเนินงานร่วมกัน
และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะแสดงรวม
กับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
การร่วมค้า
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุน
ในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน
กลุม่ กิจการจะรับรูม้ ลู ค่าภายหลังวันทีไ่ ด้มาของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งก�ำไรหรอื ขาดทุนของ
ผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
ทีเ่ กินกว่าส่วนได้เสียในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันหรอื ได้จา่ ยเงินเพอื่ ช�ำระภาระผูกพัน
แทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอ�ำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เช่ น เดี ย วกั น กั บ รายการกั บ ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของของกลุ ่ ม กิ จ การ ผลต่ า งระหว่ า งราคาจ่ า ยซื้ อ หรื อ ราคาขายจากการ
เปลี่ ย นแปลงสั ด ส่ ว นในบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ ราคาตามบั ญ ชี ข องส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ที่ ล ดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญหรือยังคง
มีการควบคุมร่วม ก�ำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังก�ำไร
หรือขาดทุน ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ�ำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน
ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่ แรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถอื ครองทีเ่ หลืออยู่
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงในรายการระหว่างกลุม่ กิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้น
จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน
5.2 การรวมธุรกิจ
กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อส�ำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอน
ให้ส�ำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายช�ำระให้แก่เจ้าของเดิม
และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ
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ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุม่ กิจการมีทางเลือกทีจ่ ะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมในผูถ้ กู ซือ้ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ
ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม
ของส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจ�ำนวน
ที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ
หากการรวมธุรกิจด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการ
รวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สิน
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกน�ำมารวม
ด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกน�ำมารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล�ำดับสูงสุด
ที่ต้องจัดท�ำงบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
ในงบการเงิ น งวดก่ อ นที่ น� ำ มาแสดงเปรี ย บเที ย บหรื อ ตั้ ง แต่ วั น ที่ กิ จ การดั ง กล่ า วอยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม เดี ย วกั น
กับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิดขึ้น
หรือรับมา และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ
ที่ถูกน�ำมารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ
โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไป โดยโอนไปยังก�ำไรสะสม
5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของแต่ละบริษทั ในกลุม่ กิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่แต่ละบริษัทด�ำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานและเป็นสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนองบการเงินของบริษัท
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ข)		 รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
ก� ำ ไรและรายการขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการรั บ หรื อ จ่ า ยช� ำ ระที่ เ ป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศ และที่ เ กิ ด จากการแปลง
ค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในก�ำไร
หรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในทางตรงข้าม การรับรู้
รายการก�ำไรหรือรายการขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรอื ขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมด
ของก�ำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการแปลงค่าผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้น�ำเสนอ
งบการเงิน
- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การปรั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมที่ เ กิ ด จากการซื้ อ หน่ ว ยงานในต่ า งประเทศถื อ เป็ น สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของหน่ ว ยงาน
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด
เพอื่ วัตถุประสงค์ในการรายงานงบการเงินตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลุ่มกิจการจึงจ�ำเป็นต้องน�ำเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้วิธีการ
แปลงค่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5.3 ค)
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้ อนื่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ มีอายุไม่เกินสามเดอื นนับจากวันทีไ่ ด้มา
และเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี จ ะแสดงไว้ ใ นส่ ว นของหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นในงบแสดงฐานะการเงิ น รวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
5.5 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจ�ำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องช�ำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ
ลูกหนี้การค้าแสดงอยู่ในรายการสินทรัพย์หมุนเวียน
กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช�ำระ ยกเว้น
ในกรณี ที่ เ ป็ น รายการที่มีองค์ประกอบด้านการจั ด หาเงิ น ที่ มีนั ย ส� ำ คั ญ กลุ ่ มกิ จ การจะรั บ รู ้ ลูก หนี้ ด ้ วยมู ล ค่ า ปั จ จุบัน
ของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับช�ำระกระแสเงินสด
ตามสัญญา
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ตั๋วเงินรับเป็นตั๋วเงินรับจากการขายไฟฟ้าและไอน�้ำของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ออกโดยสถาบันการเงิน
เพื่อรับรองจ�ำนวนเงินที่จะได้รับตามวันที่ครบก�ำหนดไถ่ถอน หากคาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้ภายในหนึ่งปีหรือน้อยกว่า
จะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หากคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ภายในหนึ่งปีจะแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ตั๋๋�วเงิินรัับด้้วยวิิธีีมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (FVOCI)
5.6 สินค้าคงเหลือ อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ถ่านหินและน�ำ้ มัน โดยแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ราคาทุ น ของสิ น ค้ า คงเหลื อ ค� ำ นวณโดยใช้ วิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ำ หนั ก ต้ น ทุ น ของถ่ า นหิ น ประกอบด้ ว ยค่ า แรงทางตรง
ค่ า ใช้ จ ่ า ยอื่น ทางตรงและค่ า โสหุ ้ ย ในการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ เหมื อ ง ต้ น ทุ น ของน�้ ำ มั น ประกอบด้ ว ยราคาซื้อ
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อน�้ำมัน
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ประมาณจากราคาปกติทคี่ าดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ท�ำให้สนิ ค้าคงเหลอื นัน้
พร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ
โดยพิจารณาเป็นกรณีตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง
อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร
อะไหล่และวัสดุเครอื่ งจักรแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ อะไหล่และวัสดุเครือ่ งจักรล้าสมัยและเสือ่ มคุณภาพ ราคาทุนของอะไหล่
และวั ส ดุ เ ครื่ อ งจั ก รค� ำ นวณโดยวิ ธี ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ต้ น ทุ น ของการซื้ อ ประกอบด้ ว ยราคาซื้ อ และค่ า ใช้ จ ่ า ยที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ออะไหล่และวัสดุเครื่องจักรนั้น เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรจะบันทึกเป็นต้นทุนการผลิตในงวดที่มีการใช้งาน
ค่าเผื่อส�ำหรับอะไหล่และวัสดุเครื่องจักรเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพจะตั้งส�ำรองโดยพิจารณาเป็นกรณีตามเกณฑ์
เฉพาะเจาะจง
5.7 สินทรัพย์ทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะ
การวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสด
ตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
- รายการที่ วั ด มู ล ค่ า ภายหลั ง ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (FVOCI) หรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ผ่านก�ำไรขาดทุน (FVPL) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย (Amortised cost)
กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์เท่านั้น
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สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารทุุน กลุ่่�มกิิจการสามารถเลืือก (ซึ่่�งไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้) ที่่�จะวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนใน
ตราสารทุุน ณ วัันที่่�รัับรู้้�เริ่่�มแรกด้้วย FVPL หรืือ FVOCI ยกเว้้นเงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่่�ถืือไว้้เพื่่�อค้้าจะวััดมููลค่่า
ด้้วย FVPL เท่่านั้้�น
ข)		 การรับรู้รายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ท�ำรายการค้า ซึ่ง
เป็ น วั น ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การเข้ า ท� ำ รายการซื้ อ หรื อ ขายสิ น ทรั พ ย์ นั้ น โดยกลุ ่ ม กิ จ การจะตั ด รายการสิ น ทรั พ ย์ ท างการ
เงิ น ออกเมื่ อ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ กระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พ ย์ นั้ น สิ้ น สุ ด ลงหรื อ ได้ ถู ก โอนไปและกลุ ่ ม กิ จ การได้ โ อน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป
ค) การวัดมูลค่า
ในการรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรก กลุม่ กิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมบวกต้นทุนการท�ำรายการ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการ
จะรับรู้ต้นทุนการท�ำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาเข้าเงื่อนไข
ของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่
ง) ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้
- ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย: สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับช�ำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบีย้ เท่านัน้ จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย และรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ จากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ตามวิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง และแสดงในรายการดอกเบี้ ย รั บ ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น จากการตั ด รายการ
และก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายการก�ำไร (ขาดทุน) อื่น
และก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามล�ำดับ ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ใน
รายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับช�ำระ
กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย เท่ า นั้ น และ ข) เพื่ อ ขาย จะวั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
FVOCI และรั บ รู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ผ่ า นก� ำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ยกเว้ น
1) รายการขาดทุ น /ก� ำ ไรจากการด้ อ ยค่ า 2) รายได้ ด อกเบี้ ย ที่ ค� ำ นวณตามวิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง และ
3) ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงิ น ดั ง กล่ า ว ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ที่ รั บ รู ้ ส ะสมไว้ ใ นก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น จะถู ก โอนจั ด ประเภทใหม่
เข้าก�ำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการก�ำไร (ขาดทุน) อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ
ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน (FVPL): กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยก�ำไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรม
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในก�ำไร (ขาดทุน) อื่น ในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
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จ) ตราสารทุน
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทก�ำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนเมอื่ มีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทัง้ นี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปันผลรับเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรูใ้ นรายการ ก�ำไร (ขาดทุน) อนื่
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ฉ) การด้อยค่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นตามประมาณการ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่น
ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ผู้บริหารได้จัด
กลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินก�ำหนดช�ำระ อัตราขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ พิจารณาจากลักษณะการจ่ายช�ำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายช�ำระของลูกหนี้
ส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น อื่ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จ� ำ หน่ า ย และ FVOCI กลุ ่ ม กิ จ การใช้ วิ ธี ก ารทั่ ว ไป
(General approach) ตาม TFRS 9 ในการวั ด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ก� ำ หนด
ให้ พิ จ ารณาผลขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ภายใน 12 เดื อ นหรื อ ตลอดอายุ สิ น ทรั พ ย์ ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ หรื อ ไม่ และรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินดังกล่าว
กลุ ่ ม กิ จ การประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดั ง กล่ า ว ณ ทุ ก สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ว่ า มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ นั บ ตั้ ง แต่ ก ารรั บ รู ้ ร ายการเมื่ อ แรกเริ่ ม หรื อ ไม่ (เปรี ย บเที ย บความเสี่ ย งของ
การผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)
กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต
มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน
ด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)
โดยจ�ำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสด
ซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้
- จ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน�้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน
และการคาดการณ์ไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรอื ขาดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่ นรายการค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุม่ กิจการจัดประเภทเงินลงทุนทีน่ อกเหนอื จากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและการร่วมค้าเป็นสามประเภท คือ
1) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด 2) เงินลงทุนเผื่อขาย และ 3) เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก�ำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทเป็นระยะ
- เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลาและฝ่ายบริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
- เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้งสามประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ำรายการ
เงิ น ลงทุ น เผื่ อ ขายวั ด มู ล ค่ า ในเวลาต่ อ มาด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม รายการก� ำ ไรและขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ของ
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
กลุ ่ ม กิ จ การจะทดสอบค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น เมื่ อ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ว ่ า เงิ น ลงทุ น นั้ น อาจมี ก ารด้ อ ยค่ า เกิ ด ขึ้ น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่ารวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก�ำไรหรือขาดทุน กรณีที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้
หรอื ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายจะก�ำหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจ�ำนวนทั้งหมดที่ถือไว้
5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง
และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานในกลุ่มกิจการถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์
เพื่ อการลงทุ น รวมถึงอสังหาริม ทรัพ ย์ที่อยู่ระหว่ า งการก่ อ สร้ า งหรื อ พั ฒ นาเพื่ อ เป็ นอสั งหาริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุน
ในอนาคตหรื อ ที่ ดิ น ที่ ถื อ ครองไว้ โ ดยยั ง มิ ไ ด้ ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ใ นอนาคต อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่อ การลงทุ น
ของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต
กลุ่มกิจการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการท�ำรายการ
และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
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รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจะบันทึกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์กต็ อ่ เมอื่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กลุม่ กิจการ
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายจ่ายนั้น และสามารถวัดราคามูลค่าของร่ายจ่ายนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน รวมสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไข อาคาร
และอุปกรณ์จะแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า การเปลี่ยนแปลงในภายหลังของ
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องชิ้ น ส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนจะถู ก ตั ด รายการออก ส� ำ หรั บ ค่ า ซ่ อ มแซมและ
บ�ำรุงรักษาอื่น ๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ทีด่ นิ ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์อนื่ ค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงเพอื่ ลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

10 ปี
ตามอายุเหมืองหรือ 5 ปี ถึง 30 ปี
และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
5 ถึง 40 ปี
3 และ 5 ปี
3 และ 5 ปี
4 และ 5 ปี
5 ถึง 15 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่ ร าคาตามบั ญ ชี สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี จ ะถู ก ปรั บ ลดให้ เ ท่ า กั บ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
จะได้รับคืนทันที
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ปริมาณส�ำรองที่คาดว่าจะพบ คือ มูลค่าของปริมาณส�ำรองซึ่งกลุ่มกิจการท�ำการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซื้อธุรกิจ
ปริมาณส�ำรองดังกล่าวจะถูกจัดประเภทรวมกับสินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อปริมาณส�ำรองดังกล่าว
ได้เปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วและท�ำการตัดจ�ำหน่ายซึ่งค�ำนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต
สินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตก๊าซธรรมชาติหรือต้นทุนในการได้มา
ในสัดส่วนของสินทรัพย์ ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ต้นทุนเพื่อการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติของหลุมส�ำรวจจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และจะเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ของโครงการ
ที่ พ บปริ ม าณส� ำ รองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว เมื่ อ มี ก ารส� ำ รวจพบปริ ม าณส� ำ รองที่ เ พี ย งพอในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ต่ จ ะถู ก ตั ด จ� ำ หน่ า ย
เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง จ� ำ นวนในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดที่ มี ก ารพิ สู จ น์ ว ่ า ไม่ พ บปริ ม าณส� ำ รองหรื อ พบแต่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ในเชิงพาณิชย์
รายจ่ายส�ำรวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รวมถึงค่าส�ำรวจทางธรณีวิทยาในช่วงการส�ำรวจบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ในงวดที่เกิดในก�ำไรหรือขาดทุน
รายจ่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นา ทั้ ง ในส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ที่ พ บปริ ม าณส� ำ รองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว รวมถึ ง ต้ น ทุ น ของหลุ ม พั ฒ นา
ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จจะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตก๊าซธรรมชาติค�ำนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production)
ตลอดอายุของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนหลุมส�ำรวจ การพัฒนา
รวมถึ ง ต้ น ทุ น ค่ า รื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต ยกเว้ น โครงการที่ ยั ง ไม่ ส� ำ เร็ จ ค� ำ นวณโดยวิ ธี สั ด ส่ ว นของผลผลิ ต
ตลอดอายุของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) หรือปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์และพัฒนาส�ำเร็จ (Proved
Developed Reserves) กลุ่มกิจการรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการปริมาณส�ำรองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์และพัฒนาส�ำเร็จค�ำนวณโดยวิศวกรของกลุ่มกิจการ และข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้ร่วมด�ำเนินงาน
ท่อขนส่งก๊าซและอื่น ๆ (Midstream Assets)
ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วย ราคาซื้อรวมถึงต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
สถานีเพิ่มความดันและสถานีก๊าซธรรมชาติ
ท่อขนส่งก๊าซ			

25 ปี
40 ปี

5.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิยม คือ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้
และหนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม ณ วั น ที่ ไ ด้ ม าซึ่ ง บริ ษั ท ย่ อ ย การร่ ว มค้ า
หรือบริษัทร่วม ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ส่ ว นค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการได้ ม าซึ่ ง เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มแสดงเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุ น
ในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปีและแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่ า ความนิ ย มที่ รั บ รู ้ แ ล้ ว จะไม่ มี ก ารกลั บ รายการ ทั้ ง นี้ มู ล ค่ า คงเหลื อ ตามบั ญ ชี ข องค่ า ความนิ ย มจะถู ก รวม
ค�ำนวณในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยที่
หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยม
เกิดขึ้นและระบุส่วนงานด�ำเนินงานได้
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5.11	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรูเ้ ป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการ
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ข)		สิทธิในเหมืองถ่านหิน (Mining Property Rights)
สิทธิในเหมืองถ่านหินเกิดจากส่วนของต้นทุนการได้มาซึ่งกิจการที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ฝ่ายบริหาร
มีความเห็นว่าต้นทุนการได้มาซึง่ สูงกว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธินเี้ ป็นส่วนทีส่ ะท้อนถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตอันเกิดจากการใช้เหมืองถ่านหินของบริษัทย่อย มูลค่าสิทธิในเหมืองถ่านหินตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีจ�ำนวน
หน่วยถ่านหินที่ขุดได้
ค) หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี (Deferred Unfavourable Contract Liabilities)
หนีส้ นิ สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากการทีก่ ลุม่ กิจการในฐานะผูซ้ อื้ รับรูห้ นีส้ นิ ทีร่ ะบุได้ของผูถ้ กู ซอื้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยหนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาขายถ่านหินระยะยาวของผู้ถูกซื้อที่สูงกว่ามูลค่าของการขายตามที่ระบุไว้ในสัญญาขายถ่านหินดังกล่าว
หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีตัดจ�ำหน่ายตามจ�ำนวนถ่านหินที่ส่งมอบ
ง) ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจบันทึกตามพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรงสุทธิ
เช่น ค่าสิทธิบตั ร ค่าใช้จา่ ยในการส�ำรวจทางธรณีวทิ ยาและธรณีฟสิ กิ ส์ และไม่รวมค่าโสหุย้ ทัว่ ไปและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ พื้ น ที่ ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการส� ำ รวจจะบั น ทึ ก เป็ น ต้ น ทุ น สิ น ทรั พ ย์
(ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจรอตัดบัญชี) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
ก)
		
ข)
		

ต้ น ทุ น นั้ น คาดว่ า จะได้ รั บ คื น เมื่ อ พื้ น ที่ นั้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว เสร็ จ และเริ่ ม การท� ำ เหมื อ ง หรื อ จากการขาย
พื้นที่ส�ำรวจ และ
กิจกรรมการส�ำรวจในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงขั้นที่สามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของปริมาณ
ส�ำรองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการส�ำรวจยังด�ำเนินอยู่โดยต่อเนื่อง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก
การท�ำเหมืองหรือจากการขายพื้นที่ส�ำรวจนั้น มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละพื้นที่จะมีการทบทวน ณ วันสิ้นงวด
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการส� ำ รวจที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พื้ น ที่ ที่ ถู ก ยกเลิ ก สั ม ปทานหรื อ พื้ น ที่ ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การพิ จ ารณาว่ า จะได้ รั บ
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ น้ อ ยกว่ า หรื อ จะไม่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ จะตั ด จ� ำ หน่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในงวด
ที่มีการพิจารณาในก�ำไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเหมืองและต้นทุนในการพัฒนาพื้นที่ก่อนที่จะท�ำการผลิตจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
หากเข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ค่าใช้จา่ ยในการส�ำรวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชีจะเริม่ ตัดจ�ำหน่ายเมือ่ เริ่มผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย์ ค่าตัดจ�ำหน่าย
ส่วนใหญ่ค�ำนวณโดยใช้วิธีจ�ำนวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้
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จ)	ต้้นทุุนการขุุดเพื่่อการเปิิดหน้้าดิิน (Stripping Costs/Overburden Costs)
กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนการเปิดหน้าดินส�ำหรับการผลิตเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
ก) มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ กิจการจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตทีจ่ ะเกิดจากกิจกรรมการเปิดหน้าดิน
ข) กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้น
ค) ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการเปิดหน้าดินทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชือ่ ถอื
ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีรับรู้เริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีจ�ำนวนหน่วยที่ผลิตได้ (Unit of production)
ฉ) สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยจะต้องตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า
ช) สิทธิในสิทธิบัตร
สิทธิในสิทธิบตั รซึง่ ได้มาจากการซอื้ เงินลงทุนจะต้องตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ�ำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซึ่งถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.13 สัญญาเช่าระยะยาว
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ช�ำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช�ำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงิน
จะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่
กลุ ่ ม กิ จ การคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ ต ามวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ที่ สั้ น กว่ า ระหว่ า งอายุ สิ น ทรั พ ย์ แ ละระยะ
เวลาการเช่า
กลุ ่ ม กิ จ การปั น ส่ ว นสิ่ ง ตอบแทนในสั ญ ญาไปยั ง ส่ ว นประกอบของสั ญ ญาที่ เ ป็ น การเช่ า และส่ ว นประกอบของสั ญ ญา
ที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส�ำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ
สัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
โดยกลุ ่ ม กิ จ การเลื อ กที่ จ ะไม่ แ ยกส่ ว นประกอบของสั ญ ญา และรวมแต่ ล ะส่ ว นประกอบเป็ น ส่ ว นประกอบที่ เ ป็ น
การเช่าเท่านั้น
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สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบัน
ของการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ดังนี้
- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายช�ำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น
การจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการค�ำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการ
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้
กลุ ่ ม กิ จ การจะคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราการกู ้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของผู ้ เ ช่ า ซึ่ ง ก็ คื อ อั ต ราที่ ส ะท้ อ นถึ ง การกู ้ ยื ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
สินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซึ่งก�ำหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจนกระทั่งดัชนีหรืออัตรานั้นมีผลต่อการจ่ายช�ำระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์
สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายช�ำระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
- จ�ำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ช�ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันท�ำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าต�ำ่ จะรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยตามวิธเี ส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน้
คื อ สั ญ ญาเช่ า ที่ มี อ ายุ สั ญ ญาเช่ า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 12 เดื อ น สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี มู ล ค่ า ต�่ ำ ประกอบด้ ว ย อุ ป กรณ์ ไ อที
และอุปกรณ์ส�ำนักงานขนาดเล็ก
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในการประเมินว่าข้อตกลงเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่นั้น กลุ่มกิจการพิจารณาถึงเนื้อหาสาระ
ที่ส�ำคัญของข้อตกลงนั้นมากกว่ารูปแบบของสัญญา โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา กล่าวคือข้อตกลงเป็นสัญญาเช่า
หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบก็ต่อเมื่อ (ก) การปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง
และ (ข) ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงนั้น
หากกลุ่มกิจการพิจารณาและพบว่าข้อตกลงใดเป็นสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ กลุ่มกิจการจะแยก
จ�ำนวนเงินที่จะได้รับตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับสัญญาเช่าสินทรัพย์ และค่าตอบแทน
ส�ำหรับส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น (เช่น ค่าบริการ และต้นทุนของปัจจัยการผลิต) โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์
ในการแยก รวมทั้งพิจารณาจัดประเภทส�ำหรับค่าตอบแทนของสัญญาเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน
หรือสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
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ในกรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
ซึ่ ง จะบั น ทึ ก เป็ น รายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ที่ เ ช่ า หรื อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องจ� ำ นวนเงิ น
ที่ ต ้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า แล้ ว แต่ มู ล ค่ า ใดจะต�่ ำ กว่ า จ� ำ นวนเงิ น ที่ ต ้ อ งจ่ า ยดั ง กล่ า วจะปั น ส่ ว นระหว่ า งหนี้ สิ น และ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักต้นทุนทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่าเพื่อท�ำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่
สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ในกรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซงึ่ ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ บั ความเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทัง้ หมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน
โดยกลุ ่ ม กิ จ การในฐานะผู ้ ใ ห้ เ ช่ า รั บ รู ้ ลู ก หนี้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจ� ำ นวนเงิ น ที่ จ ะได้ รั บ ตาม
สัญญาเช่าดังกล่าว ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนีเ้ บือ้ งต้นกับมูลค่าปัจจุบนั ของลูกหนีบ้ นั ทึกเป็นรายได้ทางการเงินค้างรับ
และรั บ รู ้ ร ายได้ จ ากสั ญ ญาเช่ า การเงิ น (ดอกเบี้ ย รั บ จากลู ก หนี้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ) ตลอดอายุ ข องสั ญ ญาเช่ า
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด การรับรู้รายได้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีข้อ 2.22
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน กลุ่มกิจการในฐานะผู้ให้เช่ารับรู้สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน การรับรู้รายได้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีข้อ 2.22
5.14 หนี้สินทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก) การจัดประเภท
กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้
- หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการช�ำระหรือเลื่อนการช�ำระออกไปอย่างไม่มีก�ำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัด
ประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการช�ำระนั้นสามารถช�ำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง
ด้วยจ�ำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจ�ำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการช�ำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ข)		 การวััดมููลค่่า
ในการรัับรู้้�รายการเมื่่�อเริ่่�มแรก กลุ่่�มกิิจการต้้องวััดมููลค่่าหนี้้�สิินทางการเงิินด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม และวััดมููลค่่าหนี้้�สิิน
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ
ยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว
หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สิน
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชี
ที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการก�ำไรหรือขาดทุนอื่นในก�ำไรหรือขาดทุน
หากกลุ ่ ม กิ จ การพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า การต่ อ รองเงื่ อ นไขดั ง กล่ า วไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขของการตั ด รายการ กลุ ่ ม กิ จ การจะ
ปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม
(Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการก�ำไรหรือขาดทุนอื่น
ในก�ำไรหรือขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม
วั ด มู ล ค่ า ในเวลาต่ อ มาด้ ว ยวิ ธี ร าคาทุ น ตั ด จ� ำ หน่ า ยตามวิ ธี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ผลต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ตอบแทน
(หักด้วยต้นทุนการจัดท�ำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้ยืมมาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดท�ำรายการเงินกู้ยืมในกรณีที่มีความเป็นไปได้
จะใช้วงเงินกู้ยืมบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐาน
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส�ำหรับการให้บริการ
สภาพคล่อง และจะตัดจ�ำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้อง
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนต่อเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช�ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.15 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงือ่ นไข (สินทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการท�ำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์)
ต้ อ งน� ำ มารวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ หั ก ด้ ว ยรายได้ จ ากการลงทุ น ที่ เ กิ ด จากการน� ำ เงิ น กู ้ ยื ม
ที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการด�ำเนินการที่จ�ำเป็นในการเตรียม
สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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5.16 ผลประโยชน์์พนัักงาน
กลุ่่�มกิิจการได้้จััดให้้มีีโครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงานซึ่่�งประกอบด้้วยโครงการสมทบเงิินและโครงการผลประโยชน์์
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจ�ำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งก�ำไรและโบนัส และค่ารักษาพยาบาล
ของพนั ก งานปั จ จุ บั น รั บ รู ้ ต ามช่ ว งเวลาการให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานไปจนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจ�ำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งก�ำหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ และ
ถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน
ที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมด
ส�ำหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจการรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อถึงก�ำหนดช�ำระ
นอกจากนี้ กลุ่มกิจการจัดให้มีการสมทบเงินตามโครงการผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุตามที่ก�ำหนด
โดยรัฐบาลจีน โดยหน่วยงานของภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามโครงการดังกล่าว
ดังนัน้ กลุม่ กิจการไม่มภี าระผูกพันตามกฎหมายหรอื ภาระผูกพันจากการอนุมานทีจ่ ะต้องจ่ายผลประโยชน์เหล่านัน้ ในอนาคต
กลุ ่ ม กิ จ การรั บ รู ้ เ งิ น สมทบดั ง กล่ า วเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งานในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ ภาระที่ จ ะ
จ่ายสมทบให้กับหน่วยงานของภาครัฐเกิดขึ้น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงาน
ของประเทศไทยและของประเทศที่กลุ่มกิจการมีการด�ำเนินงานหรือเมื่ออยู่ครบวาระการท�ำงานตามข้อตกลงระหว่าง
กลุ่มกิจการและพนักงาน โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ�ำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน
หนี้สินส�ำหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุค�ำนวนโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
ด้ ว ยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ ซึ่ ง มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของโครงการผลประโยชน์ จ ะประมาณโดยการ
คิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐบาลซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน
ที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบก�ำหนดของหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องช�ำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ
ก�ำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐาน
จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์พนักงานอื่น
ผลประโยชน์พนักงานอื่นของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อันได้แก่ Long Service Reward และ Long
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Leave Benefit ได้บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน และ ต้นทุนบริหารในอดีตจะบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
ผลประโยชน์พนักงานอื่นของบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ การลาหยุดประจ�ำปี การลาป่วย และ Long
Service Leave ซึ่งจ่ายทุกเดือนตามข้อก�ำหนดของ Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding
Corporation) จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�ำไรหรือขาดทุน
5.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กลุ ่ ม กิ จ การด� ำ เนิ น โครงการผลตอบแทนพนั ก งานโดยใช้ หุ ้ น เป็ น เกณฑ์ ที่ ช� ำ ระด้ ว ยตราสารทุ น โดยที่ กิ จ การได้ รั บ
บริการจากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนส�ำหรับตราสารทุน (สิทธิซื้อหุ้น) ที่กิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของ
พนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จ�ำนวนรวมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจาก
มูลค่าของยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดย
- รวมเงื่อนไขทางการตลาด
- ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถท�ำ
ก�ำไรการเติบโตของก�ำไรตามที่ก�ำหนดไว้ และ พนักงานจะยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่ก�ำหนด) และ
- ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน (ตัวอย่าง เช่น ข้อก�ำหนดในเรื่อง
การออมของพนักงานหรือการถือหุ้นในช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด)
เงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขการบริการจะรวมอยู่ในข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจ�ำนวนของสิทธิซื้อหุ้น
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ สิ ท ธิ ค่ า ใช้ จ ่ า ยทั้ ง หมดจะรั บ รู ้ ต ลอดระยะเวลาได้ รั บ สิ ท ธิ ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ
ที่ก�ำหนดไว้ กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจ�ำนวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ
ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ งื่ อ นไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรั บ ปรุ ง ประมาณการเริ่ มแรกในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ นพร้อมกับ
การปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
เมื่อมีการใช้สิทธิ กิจการจะออกหุ้นใหม่โดยสิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการท�ำรายการทางตรงจะบันทึก
ไปยังทุนเรือนหุ้น (มูลค่าตามบัญชี) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กรณีที่กลุ่มกิจการให้สิทธิซื้อตราสารทุนแก่พนักงานของบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบัติเหมือนเป็นเงินอุดหนุน
จากบริษัทใหญ่ กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน
ที่ออกให้ มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจะบันทึกเสมือนกับเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของเจ้าของ
5.18 ประมาณการหนี้สิน
กลุ ่ ม กิ จ การจะบั น ทึ ก ประมาณการหนี้ สิ น อั น เป็ น ภาระผู ก พั น ในปั จ จุ บั น ตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ จั ด ท� ำ ไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการช�ำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจ�ำนวนที่ต้องจ่าย
กลุ่มกิจการบันทึกส�ำรองค่าฟื้นฟูสภาพเหมือง โดยค�ำนวณจากจ�ำนวนถ่านหินที่ขายได้คูณด้วยอัตราส�ำรองค่าฟื้นฟู
สภาพเหมื อ งซึ่ ง ค� ำ นวณโดยนั ก ธรณี วิ ท ยาของกลุ ่ ม กิ จ การ โดยอั ต ราส� ำ รองนี้ ค� ำ นวณจากประมาณการค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการฟื้นฟูสภาพเหมืองทั้งหมดตลอดอายุของเหมือง กลุ่มกิจการจะทบทวนอัตราส�ำรองอย่างสม�่ำเสมอและจะมี
การปรับอัตราส�ำรองให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น
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กลุ่มกิจการบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
เกิดภาระผูกพันอันเป็นผลเนอื่ งมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล
กลุ ่ ม บริ ษั ท รั บ รู ้ ป ระมาณการหนี้ สิ น ดั ง กล่ า วโดยใช้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น จ� ำ นวนประมาณการของต้ น ทุ น ค่ า รื้ อ ถอน
อุปกรณ์การผลิตที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว หรือปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์
และพัฒนาส�ำเร็จ ส่วนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลง
ในแต่ละงวด กลุ่มกิจการรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในก�ำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้นการประมาณการหนี้สินขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อบังคับต่าง ๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก
ที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้
5.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ยกเว้ น ส่ ว นภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายการที่ รั บ รู ้ ใ นก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หรื อ รายการ
ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วน
ของเจ้าของตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี
ผู ้ บ ริ ห ารจะประเมิ น สถานะของการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ ป็ น งวด ๆ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง สถานการณ์ ที่ ส ามารถน� ำ
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี หากคาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระ
ภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตั้งเต็มจ�ำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และ ณ วั น ที่ เ กิ ด รายการ รายการนั้ น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น ทั้ ง ทางบั ญ ชี ห รื อ ทางภาษี ภาษี เ งิ น ได้
รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานและคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะน�ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
น�ำจ�ำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราว
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและในการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษี เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลา
ของการกลั บ รายการผลต่ า งชั่ ว คราวและการกลั บ รายการผลต่ า งชั่ ว คราวมี ค วามเป็ น ไปได้ ค ่ อ นข้ า งแน่ ว ่ า จะ
ไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กลุม่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ที่ จ ะน� ำ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บั น และทั้ ง สิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ ว ยงานเดี ย วกั น โดยการเรี ย กเก็ บ เป็ น หน่ ว ยภาษี เ ดี ย วกั น หรื อ หน่ ว ยภาษี ต ่ า งกั น ซึ่ ง ตั้ ง ใจจะจ่ า ยหนี้ สิ น และ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

84

รายงานงบการเงิน 2563

5.20 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญที่สามารถก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม ที่ เ กี่ ย วกั บ การออกหุ ้ น ใหม่ แ สดงเป็ น รายการหั ก ในส่ ว นของเจ้ า ของด้ ว ยจ� ำ นวนเงิ น สุ ท ธิ จ ากภาษี
โดยน�ำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นดังกล่าว
หุ้นทุนซื้อคืน
กรณีที่บริษัทในกลุ่มกิจการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน สิ่งตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบริษัท
จนกว่ า หุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น ดั ง กล่ า วจะถู ก ยกเลิ ก ไปหรื อ จ� ำ หน่ า ยออกไปใหม่ เมื่ อ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยหุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น ออกไปใหม่
สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากการน�ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ�ำหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจาก
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
5.21 การรับรู้รายได้
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะได้รับช�ำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
ส�ำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระ
ที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้
ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายได้จากการขายถ่านหิน
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าขายถ่านหิน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาเมื่อได้โอนการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า ณ จุดส่งมอบ
ซึ่ ง การโอนการควบคุ ม ในสิ น ค้ า เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กลุ ่ ม กิ จ การได้ น� ำ ส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง จุ ด หมายที่ ลู ก ค้ า ได้ ร ะบุ ไ ว้ ต ามสั ญ ญา
โดยรายได้จากการขายสินค้าในลักษณะดังกล่าวจะรับรู้ตามราคาของรายการซึ่งคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ สุทธิจากภาษีขาย
เงินคืนและส่วนลด
รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ำที่ไม่ได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ำ ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ของเวลาเมื่ อ ได้ โ อนการควบคุ ม ในสิ น ค้ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ณ จุ ด ส่ ง มอบ ซึ่ ง การโอนการควบคุ ม ในสิ น ค้ า เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ
กลุ ่ ม กิ จ การได้ น� ำ ส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง จุ ด หมายที่ ลู ก ค้ า ได้ ร ะบุ ไ ว้ ต ามสั ญ ญา โดยรายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า ในลั ก ษณะ
ดังกล่าวจะรับรู้ตามราคาของรายการซึ่งคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด
รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า
รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญา
รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารภายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า บางสั ญ ญารั บ รู ้ เ ป็ น รายได้
เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วตามสัญญา โดยรายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้ส�ำหรับการด�ำเนินการในการรักษา
ระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า รายได้ค่าบริการอื่นและรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากลูกหนี้สัญญา
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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เช่ า การเงิ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การใช้ สิ น ทรั พ ย์ ภ ายใต้ สั ญ ญาเช่ า ดั ง กล่ า ว ในกรณี ที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การได้ รั บ สิ่ ง ตอบแทน
เกินกว่าบริการที่ให้ กลุ่มกิจการจะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน
ถ้ากลุ่มกิจการได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าบริการที่ให้ กลุ่มกิจการจะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนต�่ำดังกล่าวเป็นสินทรัพย์
ที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า
รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติ
รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติรับรู้ตามการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องและตามปริมาณ
การขายจริงซึ่งรวมค่าภาคหลวงและภาษีแล้ว
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซรับรู้เมื่อมีการให้บริการตามปริมาณที่ขนส่งและวัดมูลค่าตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขนส่ง
รายได้จากการขนส่งรับรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (point in time)
โดยทั่วไปเมื่อมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญเสร็จสิ้นและเมื่อมีการโอนการควบคุมหรือบริการที่เป็นรายการที่ไม่มีนัยส�ำคัญ
และรายได้จะรับรู้เมื่อให้บริการแล้ว
รายได้จากการให้บริการ
กลุม่ กิจการรับรูร้ ายได้จากสัญญาให้บริการทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการแบบต่อเนอื่ งตามวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา
โดยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงรอบระยะเวลาการช�ำระเงินตามสัญญา
อื่น ๆ
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
- รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
5.22 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการ
5.23 อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ก) อนุพันธ์แฝงและอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
อนุ พั น ธ์ แ ฝงที่ ก ลุ ่ ม กิ จ การแยกรั บ รู ้ ร ายการ และอนุ พั น ธ์ ที่ ไ ม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขของการบั ญ ชี ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย งจะรั บ รู ้
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการ
วัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
กลุ ่ ม กิ จ การแสดงมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาอนุ พั น ธ์ เ ป็ น รายการหมุ น เวี ย นหรื อ ไม่ ห มุ น เวี ย นตามวั น ครบก� ำหนด
ของสัญญาอนุพันธ์นั้น
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ข)		 การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท�ำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมา
ในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการก�ำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื่อง
มือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้
รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) หรือ
- การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือรายการ
ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
- การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ)
ณ วันทีร่ บั รูค้ วามสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีย่ ง กลุม่ กิจการมีการจัดท�ำเอกสาร 1) ทีร่ ะบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น ความเสี่ ย งและรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่น�ำมาใช้ในการจัดการ
กับรายการที่มีความเสี่ยง
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจ�ำนวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือ
ไม่หมุนเวียนตามวันครบก�ำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีการก�ำหนดและ
เข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส�ำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งรวมอยู่
ในส่วนของเจ้าของ และรับรู้ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในก�ำไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น
กลุ่มกิจการใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ (Forecast transaction) โดยกลุ่มกิจการ
เลือกก�ำหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง ก�ำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component)
ส�ำหรับส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในรายการการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งรวมอยู่
ในส่วนของเจ้าของ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ที่เกี่ยวกับรายการ
ที่ป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ในรายการต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของ
เจ้าของ
ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจก�ำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ (รวมถึงค่าสะท้อนส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ในกรณีนี้ รายการก�ำไร
หรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์จะรับรู้ใน
รายการการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ
กลุ่มกิจการจะโอนจ�ำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับ
ที่กลุ่มกิจการรับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในก�ำไรหรือขาดทุน
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เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนั้นสิ้นสุดอายุ หรือยกเลิก หรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไข
กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการก�ำไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและแสดงรวมไว้ใน
ส่วนของเจ้าของตามเดิมจนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป
กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการก�ำไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ใน
ส่วนของเจ้าของเป็นก�ำไรหรือขาดทุนทันที
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการด�ำเนินงานต่างประเทศมีลักษณะคล้ายกับการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ก�ำไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้
ผลสะสมในส่วนของเจ้าของ ส�ำหรับก�ำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
และแสดงรวมอยู่ในรายการก�ำไรหรือขาดทุนอื่น ผลสะสมของก�ำไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกโอน
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มกิจการจ�ำหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ออกไป
5.24 สัญญาค�้ำประกันทางการเงิน
กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค�้ำประกันเมื่อกลุ่มกิจการให้การค�้ำประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่าง
- จ� ำ นวนผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ที่ ค� ำ นวณตามข้ อ ก� ำ หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
- จ�ำนวนที่รับรู้เริ่มแรกหักด้วยรายได้ที่รับรู้ตามการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสั ญ ญาค�้ ำ ประกั น ทางการเงิ น ก� ำ หนดจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของผลต่ า งในกระแสเงิ น สดระหว่ า ง
ก) กระแสเงินสดตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายช�ำระในกรณีที่ไม่มีการค�้ำประกัน
ดังกล่าว หรือการประมาณจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกส�ำหรับเพื่อโอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป
สัญญาค�้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลตอบแทน มูลค่ายุติธรรมจะแสดง
รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของเงินลงทุน
5.25 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานด�ำเนินงานได้รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น�ำเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงาน
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานหมายถึงบุคคลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานด�ำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ท�ำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
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6. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
6.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการอาจมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของราคาถ่านหิน การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน�้ำมัน และการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซธรรมชาติ แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้น
ความผั น ผวนของตลาดการเงิ น และแสวงหาวิ ธี ก ารลดผลกระทบที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งาน
ทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ กลุ่มกิจการใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน อันได้แก่
สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศและอั ต ราดอกเบี้ ย สั ญ ญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน สัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมัน สัญญาแลกราคาก๊าซธรรมชาติ
และสิทธิที่จะซื้อและขายก๊าซธรรมชาติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยงด�ำเนินงานโดยฝ่ายบริหารการเงินส่วนกลางภายใต้นโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท
ส่ ว นงานบริ ห ารการเงิ น ของกลุ ่ ม กิ จ การจะท� ำ การระบุ ประเมิ น และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งทางการเงิ น โดยการ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ
6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด
ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มกิจการมีการด�ำเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเกิดจาก
สกุลเงินทีห่ ลากหลาย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินอินโดนีเซียรูเปีย สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
และสกุ ล เงิ น หยวน อั น เกี่ ย วเนื่อ งมาจากธุ ร กรรมการค้ า เงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นการด� ำเนิ น งานในต่ า งประเทศ และ
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิซึ่งเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการ
เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ กลุม่ กิจการก�ำหนดนโยบายว่าเงอื่ นไขของสัญญาอนุพนั ธ์
ที่ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งเงิ น ตราต่ า งประเทศจะต้ อ งเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั บ ความเสี่ ย งของ
รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงนั้น
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
กลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศโดยการน�ำรายการหุ้นกู้
และเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น จากสถาบั น การเงิ น ในสกุ ล เงิ น ไทยบาทมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งของ
เงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยที่มีสกุลเงินไทยบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ด�ำเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดจากหุ้นกู้ ณ วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงถูกก�ำหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในบริษัทย่อยดังกล่าว
ก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนที่มีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสะสม
ในส่วนของเจ้าของ ก�ำไรหรือขาดทุนในส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที ผลสะสมของผลก�ำไร
หรื อ ขาดทุ น ในส่ ว นของเจ้ า ของต้ อ งจั ด ประเภทรายการใหม่ ไ ปยั ง ก� ำไรหรื อ ขาดทุ น เมื่ อ มี ก ารจ� ำ หน่ า ยหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศนั้น
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าของหุ้นกู้สกุลเงินไทยบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงในรายการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลซึ่งรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

801.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
26,400 ล้านบาท
77.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
(77.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงิน
ที่ใช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการที่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ความเสี่ยงจากสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐ

ไทยบาท

หน่วย: พันบาท

อินโดนีเซียรูเปีย เหรียญสหรัฐ

ไทยบาท

อินโดนีเซียรูเปีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

5,190
3,822
5,653
45,950
1,342
82,335

85,400
20,043
121,481
631
645,399

34,605
33,647
380
-

155,887
114,813
169,792
1,380,205
40,309
2,473,105

2,565,158
602,022
3,648,923
18,953
19,385,924

1,039,423
1,010,661
11,406
-

-

6,475
312

29,701

-

194,496
9,379

892,119

2,060
5,644
5,533
222,897
126,528
-

503,045
2,265
135,824
4,946
175,583
1,450,290
490,956
4,027
368

62,342
66,468
17,069
-

61,888
169,543
166,189
6,695,169
3,800,533
-

15,110,000
68,028
4,079,767
148,558
5,274,008
43,562,504
14,746,900
120,956
11,044

1,872,559
1,996,518
512,716
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
เหรียญสหรัฐ

ไทยบาท

หน่วย: พันบาท

อินโดนีเซียรูเปีย เหรียญสหรัฐ

ไทยบาท

อินโดนีเซียรูเปีย

สินทรัพย์อนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอัตราดอกเบี้ย

130,000

-

-

3,904,823

-

-

-

348,248

-

-

10,460,350

-

-

65,809

-

-

1,976,707

-

หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ไทยบาท

ไทยบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

74,531
16,111
121,478
624
644,401
312

2,238,686
483,927
3,648,839
18,742
19,355,924
9,379

503,045
4,253
175,583
1,450,290
3,592
365

15,110,000
127,757
5,274,008
43,562,504
107,890
10,969

หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ไทยบาท

ไทยบาท

สินทรัพย์อนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย

348,248

10,460,350

65,809

1,976,707

หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการ มีดังนี้
งบการเงิินรวม
พันเหรียญ
สหรัฐ

พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พันเหรียญ
สหรัฐ

พันบาท

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
มูลค่าตามบัญชี - สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
วันครบก�ำหนด
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ณ ปัจจุบัน (Spot value) คิดลดของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับ
การก�ำหนดความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับปี
(รวมค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points))

11,020
330,996
130,000 3,904,823
มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564

-

-

314,251

-

-

(10,462) (314,251)
1 เหรียญออสเตรเลีย
ต่อ 0.7067 เหรียญสหรัฐ

-

-

-

-

10,462

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
มูลค่าตามบัญชี - สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน สุทธิ
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
วันครบก�ำหนด
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4,973
149,394
348,248 10,460,350
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง
เมษายน พ.ศ. 2569

4,973
149,394
348,248 10,460,350
เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง
เมษายน พ.ศ. 2569

งบการเงิินรวม
พันเหรียญ
สหรัฐ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ณ ปัจจุบัน (Spot value) คิดลดของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับ
การก�ำหนดความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับปี
(รวมค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward points))
อัตราดอกเบี้ยที่ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับปี (SWAP rate)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พันเหรียญ
สหรัฐ

พันบาท

(17,575)

(527,910)

(17,575)

527,910
1 เหรียญสหรัฐ
ต่อ 30.6318 บาท
ร้อยละ 4.82

17,575

17,575

พันบาท
(527,910)

527,910
1 เหรียญสหรัฐ
ต่อ 30.6318 บาท
ร้อยละ 4.82

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ดังทีแ่ สดงในตารางข้างต้น กลุม่ กิจการมีความเสีย่ งหลักจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินเหรียญสหรัฐฯ
และเงินบาท และระหว่างเงินเหรียญออสเตรเลียและเหรียญสหรัฐฯ ความอ่อนไหวในก�ำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอั ต ราแลกเปลี่ ย นส่ ว นใหญ่ ม าจากสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น และผลกระทบที่ มี ต ่ อ องค์ ป ระกอบอื่ น
ในส่วนของเจ้าของที่เกิดมาจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และรายการหนี้สินทางการเงินบางรายการ
ที่ ถู ก ก� ำ หนดไว้ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นกระแสเงิ น สด ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราแลกเปลี่ ย น
สกุลเงินอื่นไม่มีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรสุุทธิิ
อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญสหรัฐ ต่อบาท
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*
- ลดลงร้อยละ 5*
อัตราแลกเปลี่ยน เหรียญออสเตรเลีย ต่อ เหรียญสหรัฐ
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*
- ลดลงร้อยละ 5*

หน่วย: พันบาท

ผลกระทบต่่อ
องค์์ประกอบอื่่�น
ในส่่วนของ
เจ้้าของ

ผลกระทบต่่อ
องค์์ประกอบอื่่�น
ในส่่วนของ
เจ้้าของ

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรสุุทธิิ

35,447
(38,627)

-

1,064,737
(1,160,249)

-

1,721
(1,903)

17,790
(19,663)

51,706
(57,148)

534,359
(590,607)

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรสุุทธิิ
อัตราแลกเปลี่ยน ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาท
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*
- ลดลงร้อยละ 5*

48,576
(53,138)

หน่วย: พันบาท

ผลกระทบต่่อ
องค์์ประกอบอื่่�น
ในส่่วนของ
เจ้้าของ
-

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไรสุุทธิิ
1,459,079
(53,138)

ผลกระทบต่่อ
องค์์ประกอบอื่่�น
ในส่่วนของ
เจ้้าของ
-

* โดยก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

ข)		 ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกและประเทศไทย
จัดสรรเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วน
ที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของกลุ่มกิจการ รวมถึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหา
แหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ใช้ในการบริหารสัดส่วนของอัตราดอกเบีย้ คงทีใ่ ห้สอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ของกลุ่มกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 25 และหมายเหตุ 26 ตามล�ำดับ
เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง
กลุ่มกิจการเข้าท�ำสัญญาอนุพันธ์ โดยครอบคลุมร้อยละ 35 ของเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
โดยอัตราดอกเบีย้ คงทีข่ องสัญญาอนุพนั ธ์ดงั กล่าวมีอตั ราร้อยละ 2.62 ถึงร้อยละ 2.78 ต่อปีและ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ยผันแปรของเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 3.49
สัญญาอนุพันธ์จะมีการช�ำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายระหว่าง 90 ถึง 180 วัน ทั้งนี้ วันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ตามสัญญาอนุพันธ์เป็นวันเดียวกับวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระของดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
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ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 มีดังนี้
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
มูลค่าตามบัญชี - หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน สุทธิ
จ�ำนวนเงินตามสัญญา
วันครบก�ำหนด

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พันบาท

พันเหรียญสหรัฐ

28,295
918,560

25,903
827,000

849,896
27,590,879
มิถุนายน พ.ศ. 2564
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าของรายการทีถ่ กู ป้องกันความเสีย่ งส�ำหรับ
การก�ำหนดความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
อัตราดอกเบี้ยที่ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับปี (SWAP rate)

(8,433)

พันบาท

778,068
24,840,682
มิถุนายน พ.ศ. 2564
ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2568

(253,297)

(7,307)

(219,474)

8,433
253,297
ร้อยละ 2.62 ถึงร้อยละ 2.78

7,307

219,474
ร้อยละ 2.78

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกลุ่มกิจการ
จากการเข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยได้เปิดเผยรวมไว้ในการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังหมายเหตุ 6.1.1 ก)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
รายการก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น จะมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น หรือ ลดลงในค่ า ใช้ จ ่ า ยดอกเบี้ ย จากเงิ น กู ้ ยืม ที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย องค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
จะเปลีย่ นแปลงไปซึง่ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ทีถ่ กู ก�ำหนดไว้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

อัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1*
- ลดลงร้อยละ 0.1*

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ

ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ

(2,727)
2,730

1,064
(1,067)

(81,914)
82,009

31,960
(32,048)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ
อัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1*
- ลดลงร้อยละ 0.1*

(2,058)
2,061

989
(992)

(61,813)
61,908

29,713
(29,807)
* โดยกำำ�หนดให้้ปััจจััยอื่่�นคงที่่�
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ค) ความเสี่ยงด้านราคา
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาถ่านหิน ราคาน�ำ้ มันและราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว
ของราคาถ่านหิน ราคาน�้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มกิจการใช้สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน สัญญาแลกราคาซื้อน�้ำมันและสัญญา
แลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาถ่านหิน ราคาน�้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติจาก
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ และเน้นการสร้างความสมดุลของราคาถ่านหินจากสถานะโดยรวมของกลุ่มกิจการ
จากการท�ำสัญญาขายถ่านหินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น ผลกระทบต่่อ ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่�น
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ
กำำ�ไรสุุทธิิ
ในส่่วนของเจ้้าของ
ดัชนีราคาถ่านหิน
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*
- ลดลงร้อยละ 5*
ดัชนีราคาน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 5*
- ลดลงร้อยละ 5*

-

(356)
356

-

(10,694)
10,694

(13,075)
13,264

502
(502)

(392,747)
398,420

15,083
(15,083)

* โดยก�ำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

6.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ก) การบริหารความเสี่ยง
กลุม่ กิจการไม่มกี ารกระจุกตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญของความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชอื่ กลุม่ กิจการมีนโยบายทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่
การขายสินค้าและการให้บริการนั้นเป็นการขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสม กลุม่ กิจการจะท�ำสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงินและฝากเงินสดกับสถาบันการเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความน่าเชอื่ ถอื
ที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจ�ำกัดวงเงินของธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละราย
ข)		 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
- เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่าเผอื่ ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับแสดงในหมายเหตุขอ้ 12 ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่มีสาระส�ำคัญ
6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบหมายถึงการด�ำรงไว้ซึ่งเงินสดและหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับ
อย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสี่ยง ส่วนงาน
บริหารการเงินของกลุ่มกิจการตั้งเป้าหมายจะด�ำรงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อให้มี
ความเพียงพอ เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้สินทางการเงิน และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินสุทธิ ของกลุ่มกิจการตามระยะเวลาการครบก�ำหนด
ตามสัญญาซึ่งแสดงด้วยจ�ำนวนเงินตามสัญญาและดอกเบี้ยที่ไม่ได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้สินทางการเงินที่มิใช่อนุพันธ์

ภายใน
1 ปีี

มากกว่่า
5 ปีี

1-5 ปีี

หน่วย: พันบาท
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 832,231
- 832,231
เจ้าหนี้การค้า
67,425
67,425
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- 231,382
231,382
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
720,268 1,967,303 501,602 3,189,173
หุ้นกู้
152,791 691,845 1,159,511 2,004,147
หนี้สินตามสัญญาเช่า
10,668
7,036
52,091
34,381
หนี้สินอื่น
66,300
152
66,452
รวมหนี้สินทางการเงินที่มิใช่อนุพันธ์ 2,038,478 2,736,116 1,668,301 6,442,901

ภายใน
1 ปีี
24,997,816
2,025,238
6,950,049
21,634,753
4,589,411
1,032,871
61,230,138

มากกว่่า
5 ปีี

1-5 ปีี

รวม

- 24,997,816
- 2,025,238
- 6,950,049
59,092,090 15,066,665 95,793,508
20,781,024 34,828,362 60,198,797
320,439 211,338 1,564,648
1,991,462
4,572 1,996,034
82,185,015 50,110,937 193,526,090

หนี้สินอนุพันธ์สุทธิ
อนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติ
- สัญญาแลกราคาซื้อขายไฟฟ้า

(296)

-

-

(15,499)
(3,074)

5,170
-

-

(8,891)

-

-

(8,891)

(10,329) (465,539)
(3,074) (92,335)

155,297
-

-

(310,242)
(92,335)

(296)
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ภายใน
มากกว่่า
1 ปีี 1-5 ปีี
5 ปีี
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
- สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน
- สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
รวมหนี้สินอนุพันธ์

(5,888)
9,750

(5,131)
18,503

(2,541)
10,374
(1,617)
(8,791)

(2,577) (1,140)
15,965 (1,140)

หน่วย: พันบาท
ภายใน
1 ปีี

รวม

มากกว่่า
5 ปีี

1-5 ปีี

-

(330,995)
848,652

(34,237)
(34,237)

(187,962)
311,597
(48,601)
181,223

(11,019) (176,867) (154,128)
28,253 292,862 555,790

-

(6,258) (76,325)
10,374 311,597
(1,617) (48,601)
6,034 (264,099)

(77,400)
479,559

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หนี้สินทางการเงินที่มิใช่อนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินทางการเงินที่มิใช่อนุพันธ์

ภายใน
1 ปีี

มากกว่่า
5 ปีี

1-5 ปีี

หน่วย: พันบาท
รวม

- 783,758
783,758
6,378
6,378
3,023
3,023
448,244 1,283,225 400,321 2,131,791
201,201 691,845 1,159,511 2,052,558
2,512
3,648
1,136
152
152
1,443,740 1,977,582 1,559,984 4,981,306

ภายใน
1 ปีี

มากกว่่า
5 ปีี

1-5 ปีี

รวม

23,541,814
- 23,541,814
191,570
191,570
90,798
90,798
13,463,960 38,544,359 12,024,491 64,032,810
6,043,501 20,781,024 34,828,362 61,652,887
109,573
34,110
75,463
4,572
4,572
43,365,753 59,400,846 46,857,425 149,624,024

หนี้สินอนุพันธ์สุทธิ
อนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
- สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สินอนุพันธ์
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603

-

-

603

18,129

-

-

18,129

7,424

18,503

-

25,927

222,983

555,790

-

778,773

(2,541)
5,486

(2,577)
15,926

(1,140)
(1,140)

(6,258)
20,272

(76,325)
164,787

(77,400)
478,390

(34,237)
(34,237)

(187,964)
608,938

6.1.4 อนุพันธ์ทางการเงิน
				 กลุ่มกิจการมีอนุพันธ์ทางการเงินที่แสดงเป็นเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่วย:
พันเหรียญสหรัฐ
สิินทรััพย์์

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หน่วย:
พันบาท

หนี้้�สิิน

สิินทรััพย์์

หน่วย:
พันเหรียญสหรัฐ

หนี้้�สิิน

สิินทรััพย์์

หน่วย:
พันบาท

หนี้้�สิิน

สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

ถือไว้เพื่อค้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติ
สัญญาแลกราคาซื้อขายไฟฟ้า

-

-

4

-

-

-

-

-

926

603

27,802

18,129

896

376

27,027

11,351

15,499
3,074

5,170
-

465,539
92,335

155,297
-

-

-

-

-

-

28,318

-

850,601

142

22,012

4,272

663,723

2,245 216,734
67,421
- 330,996
10,374
- 311,597
- 48,601
46,710 1,182,011 1,403,045

23,222
510
2,632
1,753
29,155

676
23,064

700,255
15,380
79,353
52,861
879,148

20,396
695,470

(128)

(20,151)

(3,859)

(607,612)

(676) (335,959)

(20,396)

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สัญญาซอื้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน
สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
รวมอนุพันธ์ทางการเงิน
หัก ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
และก๊าซธรรมชาติ
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมส่วนที่หมุนเวียน

7,216
11,020
1,617
39,352
-

(18,568)

(5) (557,740)

(4,245)

(2,245) (127,508)

(67,421)

(11,141)

(5,131)

- (154,128)

-

-

(5,170)
(437) (155,297)
(25,983) (282,078) (780,458)
20,727 899,933 622,587

(11,269)
17,886

(15)
(9,391)
29,961

-

-

-

(20,827) (339,818)
2,237 539,330

(628,008)
67,462
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
หน่วย:
พันเหรียญสหรัฐ
สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562

หน่วย:
พันบาท
สิินทรััพย์์

หน่วย:
พันเหรียญสหรัฐ

หนี้้�สิิน

สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

หน่วย:
พันบาท
สิินทรััพย์์

หนี้้�สิิน

ถือไว้เพื่อค้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

24

603

705

18,128

-

349

-

10,533

-

25,927

-

778,773

142

18,763

4,272

565,747

7,218
7,242

2,245
28,775

216,815
217,520

67,421
864,322

23,222
23,364

676
19,788

700,255
704,527

20,396
596,676

-

(18,503)

(4) (555,790)

(128)

(18,695)

(3,859)

(563,716)

(2,245) (127,508) (67,421)
(20,748) (127,512) (623,211)
8,027 90,008 241,111

(11,141)
(11,269)
12,095

(676) (335,959)
(19,371) (339,818)
417 364,709

(20,396)
(584,112)
12,564

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวมอนุพันธ์ทางการเงิน
หัก ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมส่วนที่หมุนเวียน
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(4,245)
(4,245)
2,997

ก) การจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์
สัญญาอนุพันธ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทุนหวังผลก�ำไร กลุ่มกิจการ
น�ำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติส�ำหรับสัญญาอนุพันธ์บางสัญญา ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเป็นเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดและก�ำหนดอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง (Hedge ratio) โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ของรายการอ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
อย่างไรก็ตามหากสัญญาอนุพันธ์ใดไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สัญญาอนุพันธ์นั้นจะถูกจัดประเภท
เป็นรายการถือไว้เพื่อค้าส�ำหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบก�ำหนดของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
นโยบายทางบัญชีของกลุม่ กิจการส�ำหรับการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 5 และข้อมูลเพิม่ เติม
เกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มกิจการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 7
ข)		 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของอนุพนั ธ์ทางการเงินนัน้ ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 7
ค) ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยง
และตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มกิจการเข้าท�ำรายการป้องกันความเสี่ยง
เมื่อข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กัน
และท�ำการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ที่กระทบต่อข้อก�ำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งท�ำให้ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้
วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากระยะเวลาการเกิด
ของรายการที่คาดการณ์ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิต
ของคู่สัญญา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มกิจการเข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญคล้ายคลึงกับข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสี่ยง เช่น อัตราอ้างอิง วันที่ก�ำหนดอัตราใหม่ วันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ วันสิ้นสุดสัญญา และจ�ำนวนเงิน
ที่ก�ำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ท�ำการป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมทั้งหมด ดังนั้นรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงจึงได้ก�ำหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกู้ยืมคงค้าง เทียบกับจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย และเนื่องจากข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปีจึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ
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กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้วิธีการเดียวกับการพิจารณา
ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งความไม่มีประสิทธิผล
อาจเกิดจากมูลค่าเครดิตของคู่สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และความต่างในข้อก�ำหนด
ที่ส�ำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม
ง) ส�ำรองการป้องกันความเสี่ยง
ส�ำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใช้ส�ำหรับรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผล
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่น�ำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ
รายการส�ำรองการป้องกันความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง ดังนี้
6.1.4 อนุพันธ์ทางการเงิน
				 กลุ่มกิจการมีอนุพันธ์ทางการเงินที่แสดงเป็นเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
สำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บวก: การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
อนุพันธ์ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หัก: การโอนจากก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นไปยังก�ำไรหรือ
ขาดทุน
หัก: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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หน่วย: พันบาท

สัญญาแลกเปลี่ยน
รวม
เงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลีย่ น ส�ำรองป้องกัน
และอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ ง

สัญญาแลกเปลี่ยน
รวม
เงินตราต่างประเทศ สัญญาแลกเปลีย่ น ส�ำรองป้องกัน
และอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ ง

(48,568)

(2,233)

(50,801)

(1,464,524)

(67,317)

(1,531,841)

(23,419)

9,395

(14,024)

(694,729)

278,537

(416,192)

15,662
5,131

(16,197)
1,618

(535)
6,749

490,114
154,978

(506,856)
48,877

(16,742)
203,855

(51,194)

(7,417)

(58,611)

(1,514,161)

(246,759)

(1,760,920)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
สำำ�รองการป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในกระแสเงิินสด

หน่วย: พันบาท

สััญญาแลกเปลี่่�ยน
รวม
เงิินตราต่่างประเทศ สัญญาแลกเปลีย่ น สำำ�รองป้้องกััน
และอััตราดอกเบี้้�ย อัตราดอกเบีย้
ความเสี่่�ยง

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บวก: การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
อนุพันธ์ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หัก: การโอนจากก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นไปยังก�ำไรหรือ
ขาดทุน
หัก: ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สััญญาแลกเปลี่่�ยน
รวม
เงิินตราต่่างประเทศ สััญญาแลกเปลี่่�ยน สำำ�รองป้้องกััน
และอััตราดอกเบี้้�ย อััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยง

5,121

(6,790)

(1,669)

(48,660)

(1,669)

(50,329)

(27,822)

6,374

(21,448)

(843,619)

193,259

(650,360)

18,786
3,490

(13,680)
1,623

5,106
5,113

583,579
105,547

(424,968)
49,098

158,611
154,645

(425)

(12,473)

(12,898)

(203,153)

(184,280)

(387,433)

จ) รายการที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
รายการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาอนุ พั น ธ์ ที่ รั บ รู ้ ใ นก� ำไรหรื อ ขาดทุ น นอกเหนื อ จากจ� ำ นวนที่ รั บ รู ้ จ ากการโอนส� ำรอง
การป้องกันความเสี่ยงมาจากก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามตารางที่แสดงไว้ในข้อ ง) มีดังนี้
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พันบาท

พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่ได้น�ำการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน

23,216

727,605

(591)

(19,861)

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ของกลุ ่ ม กิ จ การ เพื่ อ สร้ า งผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อื่ น และเพื่ อ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการด� ำ รงไว้ ห รื อ ปรั บ โครงสร้ า งของทุ น กลุ ่ ม กิ จ การอาจปรั บ นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ กั บ ผู ้ ถือ หุ ้ น การคื น ทุ น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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7 . มูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

หน่วย: พันบาท
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

รวม

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
- สัญญาแลกราคาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ
- สัญญาแลกราคาซื้อขายไฟฟ้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
สินทรัพย์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้
สินทรัพย์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
- เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตัว๋ เงินรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอนื่
รวมสินทรัพย์

104

รายงานงบการเงิน 2563

-

-

-

-

-

4

-

4

-

926

-

926

-

27,802

-

27,802

-

15,499
3,074

-

15,499
3,074

-

465,539
92,335

-

465,539
92,335

-

11,020

-

11,020

-

330,996

-

330,996

-

7,216
1,617

-

7,216
1,617

-

216,734
48,601

-

216,734
48,601

-

11,071

-

11,071

-

332,546

-

332,546

4,488
4,488

346
50,769

148,927
148,927

153,415 134,811
- 4,473,332 4,608,143
346
10,392
- 10,392
204,184 134,811 1,524,949 4,473,332 6,133,092

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

หน่วย: พันบาท
รวม

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

รวม

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
- สัญญาแลกราคาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ
ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ส�ำหรับป้องกัน
ความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน
รวมหนี้สิน

-

603

-

603

-

18,129

-

18,129

-

5,170

-

5,170

-

155,297

-

155,297

-

28,318

-

28,318

-

850,601

-

850,601

-

2,245
10,374
46,710

-

2,245
10,374
46,710

67,421
- 311,597
- 1,403,045

- 67,421
- 311,597
- 1,403,045
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

หน่วย: พันบาท
รวม

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน
- สัญญาแลกราคาซื้อขายน�้ำมัน
เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์

-

896

-

896

-

27,027

-

27,027

-

142

-

142

-

4,272

-

4,272

-

510

-

510

-

15,380

-

15,380

8,164
8,164

23,222
2,632
1,753
29,155

-

23,222
2,632
1,753
8,164 246,192
37,319 246,192

700,255
79,353
52,861
879,148

-

376

-

376

-

11,351

-

11,351

-

22,012

-

22,012

-

663,723

-

663,723

-

676
23,064

-

676
23,064

-

20,396
695,470

-

20,396
695,470

- 700,255
- 79,353
- 52,861
- 246,192
- 1,125,340

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

หน่วย: พันบาท
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

รวม

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์อนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
สินทรัพย์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย์

-

-

-

-

-

4

-

4

-

26

-

26

-

782

-

782

-

7,216

-

7,216

-

216,734

-

216,734

3,658
3,658

7,242

2,817
2,817

6,475 109,884
13,717 109,884

217,520

84,612
84,612

194,496
412,016

-

603

-

603

-

18,129

-

18,129

-

25,927

-

25,927

-

778,773

-

778,773

-

2,245
28,775

-

2,245
28,775

-

67,420
864,322

-

67,420
864,322

หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2562

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

หน่วย: พันบาท
รวม

ข้้อมููล
ข้้อมููล
ข้้อมููล
ระดัับที่่� 1 ระดัับที่่� 2 ระดัับที่่� 3

รวม

สินทรัพย์
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์

-

142

-

142

-

4,272

-

4,272

6,023
6,023

23,222
23,364

-

23,222
6,023 181,614
29,387 181,614

700,255
704,527

-

700,255
181,614
886,141

-

349

-

349

-

10,533

-

10,533

-

18,763

-

18,763

-

565,747

-

565,747

-

676
19,788

-

676
19,788

-

20,396
596,676

-

20,396
596,676

หนีส้ นิ
หนี้สินอนุพันธ์การเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
- สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพนั ธ์ทใี่ ช้สำ� หรับป้องกันความเสีย่ ง
- สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
รวมหนี้สิน

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ของล�ำดับขั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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(ก)		 เครื่องมือทางการเงินในระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการ ได้แก่ ราคาปิด
ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1
(ข)		 เครื่องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ที่มี
การซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิง
จากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนส�ำหรับเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าก�ำหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
มูลค่ายุตธิ รรมของสัญญาแลกราคาซอื้ ขายถ่านหินและน�ำ้ มันก�ำหนดโดยอ้างอิงจากราคาถ่านหินและน�ำ้ มันล่วงหน้า
(Forward price) ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตั๋วเงินรับค�ำนวณจากกระแสเงินสดตามสัญญา คิดลดด้วยอัตรา
อ้างอิงจากราคาตลาดของตราสารหนี้และตั๋วเงินรับที่มีราคาที่สามารถสังเกตได้ของคู่สัญญา
เทคนิคอื่น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการก�ำหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหลือ

(ค)		 เครื่องมือทางการเงินในระดับ 3
มูลค่ายุตธิ รรมของเครอื่ งมอื ทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึง่ ไม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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เทคนิคการประเมินมูลค่าส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับ 3 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่ง
เป็นผลมาจากการน�ำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติ
ลงทุนเพิ่ม
จัดประเภทใหม่
การลดลงของเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าข้อมูลทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พันบาท

174,169
11,487
(19,891)
(18,924)
(4,419)
6,505
148,927

5,251,877
359,476
(622,464)
(592,197)
(138,283)
214,923
4,473,332

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระส�ำคัญซึ่งใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม
พัันเหรีียญสหรััฐ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

148,927

ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สัังเกตได้้

ช่่วงของ
ข้้อมููล

อัตราคิดลด

ร้อยละ 6.57 ถึง
ร้อยละ 15.66

ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สามารถแสดง
ดังต่อไปนี้:
การเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่ายุุติิธรรม
พันเหรียญสหรัฐ
ข้้อมููลที่่�ไม่่สามารถ
สัังเกตได้้
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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อัตราคิดลด

การ
เปลี่่�ยนแปลง
ร้อยละ 1.00

การเพิ่่�มขึ้้�น
ของข้้อสมมติิ
(10,858)

การลดลง
ของข้้อสมมติิ
12,444

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่ส�ำคัญของล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดซึ่งอ้างอิงจากต้นทุน
การเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ซึ่งเป็นไปตามอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ในอุตสาหกรรมส�ำหรับช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการมีคณะท�ำงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่จ�ำเป็นต่อการรายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะท�ำงานนี้ได้รายงานตรงต่อผู้อ�ำนวยการ
สายการเงิน (CFO) และคณะกรรมตรวจสอบ (Audit Committee)

8. ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้ อ สมมติ ฐ านและการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ได้ มี ก ารประเมิ น ทบทวนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอยู ่ บ นพื้ น ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2563 กลุ ่ ม กิ จ การมี ก ารประมาณการทางบั ญ ชี แ ละใช้ ข ้ อ สมมติ ฐ านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ใ น
อนาคต ผลของการประมาณการทางบั ญ ชี อ าจไม่ ต รงกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ประมาณการทางการบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ และ
ข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส�ำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน
ในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ได้แก่
8.1 ปริมาณถ่านหินส�ำรอง
กลุ่มกิจการประมาณการปริมาณถ่านหินส�ำรองจากประมาณการที่ดีที่สุดในเชิงพาณิชย์ที่คาดว่าจะขุดได้ทั้งโครงการ
จากเหมือง โดยกลุ่มกิจการได้ใช้ผลการศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาและตัวอย่างจากการเจาะส�ำรวจในการประมาณการ
ปริมาณถ่านหินส�ำรอง
8.2 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามนโยบายการบัญชีที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 5.12 มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ มูลค่าจากการใช้
ค� ำ นวณจากประมาณการกระแสเงิน สดซึ่ง อ้ า งอิ ง จากประมาณการทางการเงิ นซึ่ ง ครอบคลุ มอายุ ก ารท� ำ เหมื อ งของ
แต่ละเหมืองในแต่ละประเทศและตลอดอายุของหลุมก๊าซธรรมชาติและมีการประมาณอัตราการคิดลดในการทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 20
8.3 ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า
ภาษีจ่ายล่วงหน้ารับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน กลุ่มกิจการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า
ดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงเอกสารหลักฐานที่กลุ่มกิจการมี รวมถึงการประเมินบทบัญญัติภาษี ตลอดจนความสอดคล้อง
ของการจัดการในการคัดค้านภาษีและการอุทธรณ์ภาษี อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาและการตัดสินโดยหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องและ/หรือศาลภาษีอากร

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

111

8.4 ประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดช�ำระหนี้
และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือก
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค�ำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาด
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
8.5 ประมาณการที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิได้มาจากการรวมธุรกิจ
การประเมิ นมูลค่ายุติธ รรมของสิน ทรัพย์ไม่มีตั วตนที่ เกิ ดขึ้ นจากการรวมธุ ร กิ จซึ่งได้แก่ สิ ท ธิ ใ นสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
ระยะยาว อาศัยวิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจที่ส�ำคัญของผู้บริหาร ข้อ
สมมติฐานที่ส�ำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าซึ่งประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย ก�ำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า
อัตราการเติบโตของก�ำไร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน โครงสร้างการลงทุนในอนาคตและอัตราคิดลด
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33.3
8.6 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิได้มาจากการซื้อสินทรัพย์
การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติทพี่ สิ จู น์ได้อาศัยวิธกี ารประเมินมูลค่ายุตธิ รรม และข้อสมมติฐาน
ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของผู ้ บ ริ ห าร ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า
ซึ่งประกอบด้วยประมาณการราคาก๊าซธรรมชาติ ปริมาณผลิต รายจ่ายฝ่ายทุน รายจ่ายด�ำเนินงาน และอัตราคิดลด
ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 15.1 ง)
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21,193

122,238

109,204

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

29%

(5,309) (68,271)
- (19,455)
- (135,713)
104,858
2,984

11%

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

342,693

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ดอกเบี้ยรับ

9,655

85,437 1,192,606
(75,782) (849,913)

1,193

ก�ำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ

ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พันตัน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

(90,999)

254
(66,068)
(18,122)
(46,848)
105

6%

39,680

697,732
(658,052)

12,498

21,674

23,051
(337)
(2,193)
42

2%

1,111

70,712
(69,601)

1,397

26,634

17,041
(5,388)
14,981

-

-

-

-

42,086

2,427
(17,236)
6,094

26%

50,801

196,392
(145,591)

-

-

8%

103,275 (2,534)

103,275 1,056
- (49)
- (5,724)
1

-

- 2,182

- 26,814
- (24,632)

-

(17,652)

(33,079)
1,618

11%

13,809

120,453
(106,644)

-

36,281

รวม

19%

460,029

25,650

339,576

(11,769) 135,335
(1,443) (141,477)
(55,202) (156,399)
- (182,561)
93,966 224,649

4%

98

2,630 2,392,776
(2,532) (1,932,747)

-

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย
จีีน
ลาว ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

9. ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน - งบการเงินรวม

34,667

รวม

20%

460,396

(214,702)

124,874

- 135,335
- (141,477)
41 (156,358)
- (182,561)
(215,110)
9,539

0%

367

(110,141) 2,282,635
110,508 (1,822,239)

(1,614)

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินรวม
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ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

579,617

76,904

511,927

-

10,607

1,311,961

- 6,273,900

(20,736)

ประเภทของการรับรู้รายได้:
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง
- ตลอดช่วงระยะเวลา

85,437 1,192,606
85,437 1,192,606

697,732
697,732

70,712
70,712

-

196,392
196,392

-

26,814
26,814

120,453
120,453

2,630 2,392,776
2,630 2,392,776

(110,141)
(110,141)

2,282,635
2,282,635

6,253,164
3,123,496
9,376,660

2,865,595

สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม

880,935

(55,739)

ขาดทุนส�ำหรับปี - ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

124,874
81,063
22,681
(30,842)
(32,674)
(173,153)
(8,679)

รวม

(39,009)

36,354

รวม

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย
จีีน
ลาว
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินรวม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ดอกเบี้ยรับ

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

ก�ำไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ

ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พันตัน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

25,258

(26,570)

210,323

112,016

15%

103,270

1,634
(78,205)
(11,301)
(42,623)
655

31%

535,194

702,636
(599,366)

10,500

(10,485) (104,707)
- (28,375)
- (198,003)
119,901
6,214

2%

2,600

157,691 1,725,394
(155,091) (1,190,200)

2,300

88,378

92,490
(420)
(2,850)
19

(5%)

(861)

17,969
(18,830)

499

31,883

26,540
(9,623)
14,966

-

-

-

-

19,494

(132)
(19,573)
4,769

19%

34,430

178,424
(143,994)

-

-

6%

258

90,452 (5,303)

90,452 488
- (6,060)
11

-

-

- 4,685
- (4,427)

-

21,198

(26,790)
15,999

31%

31,989

104,475
(72,486)

-

38,557

รวม

24%

706,828

16,268

558,139

(5,627) 205,845
(915) (194,732)
(69,387) (173,959)
- (240,626)
92,249 254,783

(3%)

(52)

1,600 2,892,874
(1,652) (2,186,046)

-

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย จีีน
ลาว
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

36,366

รวม

26%

708,026

(240,809)

317,330

- 205,845
- (194,732)
40 (173,919)
- (240,626)
(242,047)
12,736

-

1,198

(133,657) 2,759,217
134,855 (2,051,191)

(2,191)

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินรวม
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ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

579,638

84,074

465,809

-

7,419

656,323

- 5,406,090

(10,432)

ประเภทของการรับรู้รายได้:
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง
- ตลอดช่วงระยะเวลา

157,691 1,725,394
157,691 1,725,394

702,636
702,636

17,969
17,969

-

178,424
178,424

-

4,685
4,685

104,475
104,475

1,600 2,892,874
1,600 2,892,874

(133,657)
(133,657)

2,759,217
2,759,217

5,395,658
2,673,325
8,068,983

2,684,052

สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม

902,728

(14,478)

ขาดทุนส�ำหรับปี - ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

317,330
(95,050)
33,352
51,307
(182,206)
(78,212)

รวม

(60,999)

26,047

รวม

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย จีีน
ลาว
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินรวม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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1,397

-

-

29%

6%

1,231,987

3,798,463 (2,859,227)

7,768
(166,072) (2,142,917) (2,071,315)
- (607,879) (565,301)
- (4,243,029) (1,465,630)
3,280,648
93,388
3,264

11%

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
3,415,279

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ดอกเบี้ยรับ

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

300,703 10,698,900
-

689,269

76,013
(538,173)
190,526

26%

842,597 1,313,489

732,150 542,053
(10,516)
(68,440) (168,398)
1,316 468,942

2%

34,759

- 1,585,123

12,498

ก�ำไรขั้นต้น

21,193
- 6,132,608
- (4,547,485)

1,193

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,665,568 37,299,761 21,828,363 2,208,996
ต้นทุนขายและการให้บริการ
(2,364,865) (26,600,861) (20,596,376) (2,174,237)

ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พันตัน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

-

-

8%

68,199
11%

408,580

3,216,823

(78,699)

(569,323)

3,216,823
33,669
(1,498)
- (179,099) (1,027,626)
30
49,723

-

-

- 835,887 3,721,074
- (767,688) (3,312,494)

-

36,281

รวม

(1,614)

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

34,667

รวม

0%

20%

3,854,077

4,238,649
- 4,238,649
(4,437,418)
- (4,437,418)
(4,880,501)
1,259 (4,879,242)
(5,708,659)
- (5,708,659)
7,028,600 (6,729,986)
298,614

19%

10,742 14,342,133

803,391 10,572,062 (6,717,985)

(369,827)
(45,100)
(1,725,585)
2,940,763

4%

3,140 14,331,391

81,943 74,774,200 (3,442,448) 71,331,752
(78,803) (60,442,809) 3,453,190 (56,989,619)

-

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย จีีน
ลาว
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินรวม
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ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

ประเภทของการรับรู้รายได้:
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง
- ตลอดช่วงระยะเวลา

สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม
-

318,617 39,407,503

- 188,449,752

2,665,568 37,299,761 21,828,363
2,665,568 37,299,761 21,828,363

2,208,996
2,208,996

- 6,132,608
- 6,132,608

-

835,887
835,887

3,721,074
3,721,074

81,943 74,774,200 (3,442,448) 71,331,752
81,943 74,774,200 (3,442,448) 71,331,752

(622,858) 187,826,894
93,820,726
281,647,620

(1,786,317)

ขาดทุนส�ำหรับปี - ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

3,854,077
2,542,896
710,863
(985,304)
(1,002,475)
(5,419,771)
(269,466)

รวม

(1,217,137)

1,091,964 26,460,732 86,074,150 17,410,006 2,309,973 15,376,807

รวม

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
ก�ำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยจากการปรับโครงสร้างการลงทุน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย
จีีน
ลาว
ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินรวม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)

119

-

(839,792)

2,761,260 1,001,591

(5%)

6,536,108

15%

607,623

(4,064)
(606,008)
147,520

19%

- 1,070,175

2,889,746 838,058
(14,174)
(88,688) (300,409)
597 463,942

31%

-

- 5,543,525
- (4,473,350)

-

49,465
(324,329) (3,241,601) (2,422,983)
- (880,346) (353,219)
- (6,151,760) (1,322,538)
3,725,264
193,798
20,053

2%

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
3,485,038

ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ดอกเบี้ยรับ

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

(26,221)

3,189,430

ก�ำไรขั้นต้น

84,103 16,616,017

578,166
(604,387)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,895,605 53,607,370 21,807,053
ต้นทุนขายและการให้บริการ
(4,811,502) (36,991,353) (18,617,623)

25,258

499

2,300

10,500

ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย : พันตัน)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

-

-

6%

7,808

2,824,372 (164,497)

2,824,372
15,038
- (187,695)
352

-

-

671,969

(830,246)
498,514

31%

1,003,701

- 141,851 3,252,614
- (134,043) (2,248,913)

-

-

38,557

รวม

(2,191)

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่่างกััน

36,366

รวม

-

26%

9,922,442

6,443,993
- 6,443,993
(6,031,198)
- (6,031,198)
(5,393,388)
1,222 (5,392,166)
(7,474,298)
- (7,474,298)
7,915,370 (7,520,374)
394,996

24%

37,692 21,981,115

520,230 17,403,902 (7,481,460)

(168,622)
(28,111)
(2,146,777)
2,865,330

(3%)

(1,590) 21,943,423

48,500 89,874,684 (4,156,835) 85,717,849
(50,090) (67,931,261) 4,194,527 (63,736,734)

สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน
สาธารณรััฐ ประเทศ และประเทศ
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ ประเทศ
ประเทศ
ประเทศไทย อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย ประเทศไทย ประชาชนจีีน ประชาชนลาว ญี่่�ปุ่่�น สหรััฐอเมริิกา สำำ�นัักงานใหญ่่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินรวม
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ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

4,895,605 53,607,370 21,807,053
4,895,605 53,607,370 21,807,053

578,166
578,166

- 5,543,525
- 5,543,525

785,414 27,220,862 80,934,880 17,478,405 2,535,155 14,046,003

-

-

141,851
141,851

3,252,614
3,252,614

223,720 19,790,761

(314,556) 162,700,644
80,611,457
243,312,101

(395,263)

(1,904,521)

9,922,442
(2,962,086)
1,036,435
1,605,381
(5,657,221)
(2,435,693)

รวม

48,500 89,874,684 (4,156,835) 85,717,849
48,500 89,874,684 (4,156,835) 85,717,849

- 163,015,200

รวม

การตััด
บััญชีี
รายการ
ระหว่างกัน

ทั้งนี้กลุ่มกิจการน�ำเสนอรายได้ตามภูมิศาสตร์ซึ่งแสดงตามประเทศที่เป็นผู้ขายสินค้า โดยกลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอก รายหนึ่งรายใดที่เป็น
สาระส�ำคัญ

ประเภทของการรับรู้รายได้:
- ณ จุดใดจุดหนึ่ง
- ตลอดช่วงระยะเวลา

สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถปันส่วนได้
สินทรัพย์รวม

ขาดทุนส�ำหรับปี - ส่วนที่เป็นของ
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�ำไรสุทธิจากอนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ส่่วนงานผลิิตกระแสไฟฟ้้า

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรััฐ สาธารณรััฐ
สาธารณรัฐ ประเทศ และประเทศ
ประชาชน ประชาชน ประเทศ ประเทศ
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย ประเทศไทย จีีน
ลาว
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ส�ำนักงานใหญ่

ส่่วนงานถ่่านหิิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินรวม

10. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางเงิน ดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
หมายเหตุ พันเหรียญสหรัฐ
พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พันเหรียญสหรัฐ
พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินอืน่ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

730,456
248,754
156
1,104
60,572
558
123,398
35,435
20,888
41,450

21,940,785
7,471,862
4,676
33,166
1,819,416
16,748
3,706,491
1,064,348
627,400
1,245,047

216,119
16,111
440,517
1,269
18,800
455
2,283,094
297

6,491,574
483,927
13,231,852
38,123
564,697
13,661
68,577,510
8,917

11,071

332,546

-

-

19,473
19,879

584,895
597,116

7,242

217,520

10.3
10.3

346
153,415
1,466,955

10,392
4,608,143
43,774,200

6,475
2,990,379

194,496
89,822,277

23

827,518
67,425
25,336
2,905,672
1,650,116
335,135
83,926

24,856,241
2,025,238
761,023
87,277,964
49,564,678
10,066,442
2,520,908

779,045
6,378
1,005
22,248
1,992,266
1,650,116
5,255
2,439

23,400,240
191,570
30,201
668,255
59,841,890
49,564,678
157,843
73,222

5,773
40,937
5,941,838

173,426
1,229,619
178,475,539

603
28,172
4,487,527

18,128
846,194
134,792,221

11
10.1
31
31
31
31
31

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVPL
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินลงทุนในตราสารหนี้

7

สินทรัพย์อนุพนั ธ์
- เพื่อค้า (FVPL)
- เพื่อป้องกันความเสี่ยง
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วย FVOCI
ตั๋วเงินรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงินอืน่ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หุ้นกู้ สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินอื่น

31
25
26

หนีส้ นิ อนุพนั ธ์
- เพื่อค้า (FVPL)
- เพื่อป้องกันความเสี่ยง
รวมหนี้สินทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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10.1 สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
(ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย (พ.ศ. 2562: ราคาทุนตัดจ�ำหน่ายมี
		มูลค่ายุติธรรมตาม TAS 105)
กลุ ่ ม กิ จ การได้ จั ด ประเภทเป็ น รายการสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น ตั ด จ�ำ หน่ า ยเมื่ อ เข้ า เงื่ อ นไข
ดังต่อไปนี้
ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับช�ำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม
(ข) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและค่าเผื่อผลขาดทุนของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 6
และหมายเหตุข้อ 12 ตามล�ำดับ
10.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL
(ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL
กลุ่มกิจการได้จัดประเภทรายการต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย และ ด้วย FVOCI
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการไม่ได้เลือกที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่
รับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลงทุนโดยบริษัท
ย่อยในประเทศจีน โดยมีอายุครบก�ำหนดภายใน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยถัว
เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 2.65 (1 มกราคม พ .ศ. 2563 ร้อยละ 2.99)
(ข)		 รายการที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
กลุม่ กิจการไม่มรี ายการก�ำไรหรอื ขาดทุนทีร่ บั รูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
(ค) การวัดมูลค่ายุติธรรม
ส� ำ หรั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารและข้ อ สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น นั้ น
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 7
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10.3 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI
(ก) การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ประกอบด้วย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าและกลุ่มกิจการเลือกใช้สิทธิในการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันรับรู้รายการเริ่มแรก
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีกระแสเงินสดตามสัญญาที่เข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย และมีโมเดลธุรกิจ
ในวัตถุประสงค์การถือครองเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ประกอบไปด้วยรายการดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
พัันเหรีียญสหรััฐ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
- ตั๋วเงินรับ
เงินลงทุนในตราสารทุน
- ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
- ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พัันบาท

พัันเหรีียญสหรััฐ

พัันบาท

346

10,392

-

-

4,488
148,927
153,761

134,812
4,473,331
4,618,535

3,658
2,817
6,475

109,884
84,612
194,496

(ข) รายการที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการก�ำไร/(ขาดทุน)ที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีมีดังนี้
งบการเงิินรวม
พัันเหรีียญสหรััฐ
ก�ำไร/(ขาดทุน)ที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รับรู้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI ในก�ำไรหรือขาดทุน
- จากเงินลงทุนที่ยังคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พัันบาท

พัันเหรีียญสหรััฐ

พัันบาท

(1,158)

(36,226)

(1,889)

(59,106)

1,653

51,570

271

8,813

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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11. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนื
เมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด

559

315

16,796

9,504

19

583,621
146,276

350,892 17,530,293 10,580,798
81,976 4,393,696 2,471,891

730,456

433,183 21,940,785 13,062,193

20

565

595

216,100
-

29,459 6,491,009
-

888,317
-

216,119

29,479 6,491,574

888,912

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ
มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี และร้อยละ 0.15 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 ร้อย
ละ 0.05 ถึงร้อยละ 3.90 และร้อยละ 0.75 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำมีอายุสามเดือน
นับจากวันที่ได้มา

12. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
ตั๋วเงินรับ
รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
หัก ค่าเผอื่ ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึ้น
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับ สุทธิ
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255,326
346
255,672

245,331 7,669,279 7,397,743
2,061
10,392
62,134
247,392 7,679,671 7,459,877

16,111
16,111

12,778
12,778

483,927
483,927

385,301
385,301

(6,572)
249,100

(1,493) (197,417) (45,033)
245,899 7,482,254 7,414,844

16,111

12,778

483,927

385,301

ยอดคงเหลือดังกล่าวสามารถน�ำมาวิเคราะห์อายุหนี้ได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ลูกหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินรับทีอ่ ยูใ่ น
ก�ำหนดช�ำระ
- ลูกหนี้การค้า
- ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช�ำระมีดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดอื น
- มากกว่า 6 เดอื นแต่ไม่เกิน 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ

231,420
346

191,107 6,951,249 5,762,660
2,061 10,392 62,134

15,303
-

12,547
-

459,670
-

378,327
-

13,235
1,667
2,154
6,850
255,672

44,549 397,531 1,343,327
1,504 50,066 45,373
5,568 64,691 167,883
2,603 205,742 78,500
247,392 7,679,671 7,459,877

808
16,111

231
12,778

24,257
483,927

6,974
385,301

(6,572)
249,100

(1,493) (197,417) (45,033)
245,899 7,482,254 7,414,844

16,111

12,778

483,927

385,301

รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส�ำหรับลูกหนี้การค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พัน
เหรียญสหรัฐ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ผลกระทบจากการน�ำ TFRS9 มาปฏิบัติใช้ (หมายเหตุข้อ 4.2)
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้นในก�ำไรหรือขาดทุน
ในระหว่างปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย:
พันบาท

หน่วย: พัน
เหรียญสหรัฐ

หน่วย:
พันบาท

1,493
2,154

45,033
64,950

-

-

2,900
25
6,572

90,737
(3,303)
197,417

-

-

ลู ก หนี้ ก ารค้ า มี มู ล ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมเนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะหมุ น เวี ย น ตั๋ ว เงิ น รั บ จั ด ประเภทเป็ น รายการ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI
ฐานะเปิ ด สู ง สุ ด ต่ อ ความเสี่ ย งด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ มี มู ล ค่ า เท่ า กั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องลู ก หนี้ ก ารค้ า และตั๋ ว เงิ น รั บ ดั ง
แสดงไว้ด้านบน รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อแสดงในหมายเหตุ 6.1.2

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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13. สินค้าคงเหลือ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ถ่านหิน
น�้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติ
อื่น ๆ
ถ่านหินระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผอื่ การเคลอื่ นไหวช้าของ
ถ่่านหิิน
	ค่่าเผื่่�อการลดลงขอมููลค่่า
	น้ำำ��มััน
สิินค้้าคงเหลืือ สุุทธิิ

85,362
7,646
2,878
422
9,637
105,945
(4,069)
(487)
101,389

99,077 2,564,033 2,987,580
5,946 229,664 179,287
86,447
71
12,676
2,146
23,620 289,468 712,232
128,714 3,182,288 3,881,245

8,928
8,928

(122,688)

(3,854)

- (14,632)
124,645 3,045,444 3,758,557

5,074

(4,069)

(122,212)

7,658
7,658

268,172
268,172

230,919
230,919

(3,854) (115,771) (116,222)
3,804

152,401

114,697

14. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัด
ในการใช้ (หมายเหตุขอ้ 15.1 ช)
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์
ที่ถือไว้เพื่อขาย
ลูกหนี้ Long Service Leave
Funding ตามข้อก�ำหนดของ
Coal Mining Industry ใน
ประเทศออสเตรเลีย
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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33,695
42,815
14,644
648

28,735 1,012,106
28,851 1,286,034
16,861 439,875
19,449
4,941

866,466
869,985
508,413
148,986

4,651
169
1,478
343

3,186
1,534
774

139,702
5,080
44,382
10,312

96,103
46,248
23,337

74,014
48,282

70,002 2,223,164 2,110,855
49,463 1,450,261 1,491,477

455

112

13,662

3,382

438,660

-

-

-

-

47,370 1,660,828 1,428,388
31,790 594,023
19,699
280,469 8,123,507 8,457,253

7,096

8
5,614

213,138

256
169,326

-

55,293
1,059
270,450

14,547

-

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าแสดงตามกลุ่ม ได้ดังนี้
งบการเงิินรวม (ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

การร่วมค้า
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
Shanxi Luguang Power Co., Ltd.
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Aura Land Development Pte. Ltd.
Aizu Energy Pte. Ltd.
Sunseap Group Pte. Ltd.
Hokkaido Solar Estate G.K.
Digital Energy Solutions Corporation
PT. Nusantara Timur Unggul

202,722
48,320
308,933
69,687
435,879
28
3,106
32,370
173,742
2,011
169
491

201,936
48,320
308,933
64,848
434,189
28
3,094
32,245
88,293
2,003
160
491

6,089,170
1,451,404
9,279,443
2,093,182
13,092,534
836
93,290
972,304
5,218,720
60,396
5,087
14,742

6,089,170
1,457,053
9,315,557
1,955,430
13,092,534
836
93,290
972,304
2,662,382
60,396
4,829
14,800

3,063
34,174
21,162
11,071
90
400
1,347,418
342,532
1,689,950

3,051
34,174
21,080
10,468
83
1,253,396
231,363
1,484,759

92,000
1,026,498
635,650
332,527
2,716
12,000
40,472,499
10,288,694
50,761,193

92,000
1,030,493
635,650
315,665
2,495
37,794,884
6,976,548
44,771,432

บริษทั ร่วม
บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จ�ำกัด
Durapower Holdings Pte. Ltd.
FOMM Corporation (หมายเหตุ 36.3)
Global Engineering Co., Ltd.
Port Kembla Coal Terminal Ltd.
บริษัท จีอีพีพี สะอาด จ�ำกัด
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามราคาทุน
บวก ส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วมสะสม
รวมเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โครงการ (Project finance) ของการร่วมค้า
กลุ่มกิจการต้องใช้เงินลงทุนในการร่วมค้าสองแห่งซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจ�ำนวน 370.82 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ.
2562 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้โครงการ (Project finance) ของการร่วมค้า กลุ่มกิจการต้องใช้เงินลงทุนใน
การร่วมค้าสองแห่งซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจ�ำนวน 370.82 ล้านเหรียญสหรัฐ) ไปวางเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันกับ
สถาบันการเงินส�ำหรับเงินกู้ยืมของการร่วมค้าดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงได้ดังนี้
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ตามวิิธีีราคาทุุน)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บริษทั ย่อย
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท บีโอจี จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด
Banpu Vietnam Limited Liability Company
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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102,434
517,963
687,198
7,787
991,454
3,518
178,228
1,000
2,489,582

102,434
517,963
687,224
7,787
569,753
7,260
58,856
2,997
1,954,274

3,076,830
15,558,109
20,641,416
233,913
29,780,395
105,661
5,353,456
30,037
74,779,817

3,088,805
15,618,659
20,722,528
234,823
17,180,343
218,902
1,774,753
90,366
58,929,179

15.1 การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม (ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงนโยบายบััญชีี (หมายเหตุุข้้อ 4)
ยอดคงเหลืือต้้นปีีหลัังปรัับปรุุง
การเพิ่่�มเงิินลงทุุน
การลดเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
รายได้้เงิินปัันผลรัับจากการร่่วมค้้า
บวก ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนในการร่่วมค้้า
และบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
	ส่่วนแบ่่งกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�นจากเงิินลงทุุน
ในการร่่วมค้้าและบริิษััทร่่วมในระหว่่างปีี
- กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนในตราสารทุุน
- การป้้องกัันความเสี่่�ยงกระแสเงิินสด
- การวััดมููลค่่าใหม่่ของภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
- ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
ยอดคงเหลืือปลายปีี

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,484,759
8,946
1,493,705
85,829
(72,681)

1,374,119
(6,651)
1,367,468
61,097
(3)
(210,341)

44,771,432
269,758
45,041,190
2,685,897
(2,274,467)

44,589,871
(214,884)
44,374,987
1,896,908
(98)
(6,530,598)

135,335

205,845

4,238,649

6,443,993

4,969
(11,506)
(3)
54,302
1,689,950

(15,448)
(434)
76,575
1,484,759

148,060
(343,103)
1,264,967
50,761,193

(452,357)
(12,439)
(948,964)
44,771,432

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ (ตามวิิธีีราคาทุุน)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี
การเพิ่มเงินลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุนภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

1,954,274
500,628
(25)
41,965
(7,260)
2,489,582

พ.ศ. 2562
1,384,250
570,094
(70)
1,954,274

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

58,929,179
15,666,515
(808)
1,312,902
(228,818)
(899,153)
74,779,817

44,918,640
17,700,046
(2,172)
(3,687,335)
58,929,179
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ก) การเพิ่มเงินลงทุน
งบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 BPIN Investment Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้
ใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการ
ร่วมค้าและเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์จากบุคคลภายนอก จ�ำนวน 118 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ท�ำให้
กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 48.63 ของทุนจดทะเบียน (ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33.3)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ซื้อหุ้นสามัญ
ในบริษัท จีอีพีพี สะอาด จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และด�ำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะจาก
บุคคลภายนอกเป็นจ�ำนวนเงิน 12 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดัง
กล่าว กลุ่มกิจการได้ช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการพิจารณาว่าการลงทุนดัง
กล่าวเป็นการลงทุนในบริษัทร่วมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทเพิ่มเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนเดิมในบริษัท บีโอจี จ�ำกัด บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส
จ�ำกัด และ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จ�ำนวน 421.70 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
0.52 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 77.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง Banpu
Vietnam Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมดและจดทะเบียนในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามโดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 23,000 ล้านดงเวียดนาม หรือเทียบเท่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทั้งนี้บริษัทช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวน
ข)		 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มกิจการส�ำหรับธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด (Banpu NEXT) เกิดจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด
(BPIN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และบริษัท รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ�ำกัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมผ่านบริษัท
บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และมีการ
ก�ำหนดอัตราการแลกหุ้นของการควบบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPIN และ BRE เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
การควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดย Banpu NEXT รับมาซึ่งธุรกิจในปัจจุบัน
ของ BPIN และ BRE ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของทั้งสองบริษัท รวมถึง
สัญญาต่าง ๆ ที่ BPIN และ BRE ได้ท�ำไว้ก่อนหน้าการควบรวม บริษัทได้แลกหุ้นสามัญทั้งหมดใน BPIN เป็น
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Banpu NEXT ท�ำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน Banpu
NEXT อย่างไรก็ตามบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน Banpu NEXT เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท
มีส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.31
งบการเงินรวม
กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลงจ�ำนวน 13.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนของเจ้าของส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทรับรู้เงินลงทุนใน Banpu NEXT ตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ BPIN ตามสัดส่วนร้อยละ 50
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ที่ น� ำ ไปแลก BRE ท�ำให้เ งิน ลงทุน มีมูลค่ า รวมทั้ ง สิ้ น 100.82 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ และรั บ รู ้ ผ ลต่ า งจากการปรับ
โครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มกิจการข้างต้นจ�ำนวน 41.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ค) การปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
งบการเงินรวม
เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มกิิจการได้้จััดตั้้�ง BKV Corporation ซึ่่�งจดทะเบีียนในประเทศสหรััฐอเมริิกา
และมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 1,500 ล้้านเหรีียญสหรััฐ และในวัันเดีียวกัันนี้้� กลุ่่�มกิิจการได้้ทำำ�การเปลี่่�ยนสภาพ
สััดส่่วนความเป็็นเจ้้าของใน BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. (BKV) ในฐานะหุ้้�นส่่วนจำำ�กััดความรัับ
ผิิดเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญผ่่าน BKV Corporation โดยภายหลัังการปรัับโครงสร้้าง กลุ่่�มกิิจการมีีสััดส่่วนถืือหุ้้�นใน
บริิษััทดัังกล่่าวในสััดส่่วนร้้อยละ 95.2 และมีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในกลุ่่�มธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิใน
สหรััฐอเมริิกาในสััดส่่วนเดีียวกััน ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดจากการปรัับโครงสร้้างดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน
30.8 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวม นอกจากนี้้� กลุ่่�มกิิจการยัังมีีสิิทธิิที่่�จะซื้้�อ (call option)
และผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหารที่่�ถืือส่่วนได้้เสีียในส่่วนที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมมีีสิิทธิิที่่�จะขาย (put option) ส่่วนได้้เสีีย
คงเหลืือจำำ�นวนร้้อยละ 4.8 ซึ่่�งเป็็นไปตามเงื่่�อนไขที่่�ระบุุในสััญญาผู้้�ถืือหุ้้�น ทำำ�ให้้กลุ่่�มกิิจการมีีภาระที่่�อาจจะต้้อง
รัับซื้้�อส่่วนได้้เสีียในส่่วนที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุมดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มกิิจการได้้รัับรู้้�หนี้้�สิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิดัังกล่่าว
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�นกัับสำำ�รองอื่่�นซึ่่�งแสดงอยู่่�ในองค์์ประกอบอื่่�นของส่่วน
ของเจ้้าของในงบแสดงฐานะการเงิินรวมจำำ�นวน 42.3 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
การปรัับโครงสร้้างครั้้�งนี้้� กลุ่่�มกิิจการได้้ซื้้�อ Kalnin Ventures, LLC. (KV) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ทำำ�การบริิหารจััดการ
การลงทุุนของ BKV เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�มกิิจการด้้วย โดยกลุ่่�มกิิจการซื้้�อ KV ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมจำำ�นวน
20 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ทั้้�งนี้้� กลุ่่�มกิิจการรัับรู้้�สิินทรััพย์์สุุทธิิและค่่าความนิิยมจากการซื้้�อธุุรกิิจจำำ�นวน 2.5 ล้้าน
เหรีียญสหรััฐ และ 17.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ตามลำำ�ดัับ
ในเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2563 BKV Corporation ได้้ออกหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิมููลค่่า 99 ล้้านเหรีียญสหรััฐและ หุ้้�นสามััญ
1 ล้้านเหรีียญสหรััฐ ให้้แก่่บุุคคลภายนอก โดยเงิินที่่�ได้้จากการระดมทุุนหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายรวม 95.9 ล้้านเหรีียญ
สหรััฐ ได้้แสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม นอกจากนั้้�น BKV Corporation ได้้จดทะเบีียน
เพิ่่�มทุุนอีีกจำำ�นวน 1,500 ล้้านเหรีียญสหรััฐ โดยยัังไม่่มีีการเรีียกชำำ�ระการเพิ่่�มทุุนดัังกล่่าวจากกลุ่่�มกิิจการ
ง) การซื้อกลุ่มสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
งบการเงินรวม
การซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท�ำการซื้อสัดส่วนผลประโยชน์
ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์เสร็จสิ้น กลุ่มกิจการได้จ่ายเงินสดทั้งสิ้น 319.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หลัง
จากหักเงินมัดจ�ำแล้วจ�ำนวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อปิดการซื้อดังกล่าว การซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนต
ต์นี้มีสิ่งตอบแทนในการซื้อมูลค่า 509.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเงินสดจ�ำนวน 489.8 ล้านเหรียญสหรัฐและสิ่ง
ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ตามข้อตกลงของสัญญาซื้อขาย กลุ่มกิจการมีภาระที่
อาจจะเกิดขึ้นจ�ำนวนสูงสุดไม่เกิน 260 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถัวเฉลี่ยที่เกี่ยวข้อง
ในอนาคตภายใน 4 ปีข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามสัญญาในแต่ละปี กลุ่มกิจการไม่ต้องจ่ายภาระที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดย
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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การเข้าซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุก
ตัวอยู่ที่ปริมาณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วมูลค่า 611 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์เพื่อการส�ำรวจและผลิต
ก๊าซธรรมชาติ สุทธิด้วยประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนจ�ำนวน 120.55 ล้านเหรียญสหรัฐ
การซื้อเงินลงทุนใน PT. Sentral Mutiara Energy
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งกลุ่มกิจการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.13
ได้้ซื้้�อหุ้้�นกู้้�แปลงสภาพใน PT. Sentral Mutiara Energy จำำ�นวน 14.24 ล้้านเหรีียญสหรััฐ และต่่อมา บริิษััท
ย่่อยดัังกล่่าวใช้้สิิทธิิแปลงสภาพเงิินลงทุุนดัังกล่่าว ส่่งผลให้้บริิษััทดัังกล่่าวเป็็นบริิษััทย่่อยซึ่่�งกลุ่่�มกิิจการถืือหุ้้�น
ทั้้�งหมด กลุ่่�มกิิจการพิิจารณาว่่าการซื้้�อบริิษััทดัังกล่่าวเป็็นการซื้้�อสิินทรััพย์์เนื่่�องจากบริิษััทดัังกล่่าวไม่่มีีสิินทรััพย์์
และหนี้้�สิินที่่�สำำ�คััญตลอดจนการดำำ�เนิินธุุรกิิจนอกเหนืือจากใบอนุุญาต
จ) การปรับโครงสร้างการลงทุนในกลุ่มธุรกิจถ่านหิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ให้กับบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยวิธีการหักกลบกับรายการเจ้าหนี้
เงินกู้ยืมจากบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด และรับรู้ก�ำไรจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มกิจการข้างต้น
จ�ำนวน 1.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ฉ) รายได้เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
กลุ่มกิจการมีรายได้เงินปันผลรับจากการร่วมค้าดังนี้
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
Hongsa Power Company Limited
Phu Fai Mining Company Limited
Shanxi Gaohe Energy Company Limited
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
Aizu Energy Pte. Ltd
Global Engineering Co., Ltd.
รวมรายได้เงินปันผลรับจากการร่วมค้า

พ.ศ. 2563
6.23
11.39
6.72
48.30
0.04
72.68

พ.ศ. 2562
63.12
70.52
7.07
67.48
1.69
0.46

210.34

หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2563
195.05
356.41
210.42
1,511.47
1.12
2,274.47

พ.ศ. 2562
1,959.79
2,189.46
219.40
2,095.06
52.72
14.18
6,530.61

นอกจากนี้ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้น�ำ Standby letters of
credit ที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยของบริษัทจ�ำนวน 1,600 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 53.27 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปวางเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของ Hongsa Power
Company Limited (พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 1,600 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 53.06 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน
22 ล้านเหรียญสหรัฐ)
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ช) ข้อจ�ำกัดที่เป็นสาระส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและออสเตรเลีย จ�ำนวน 0.02 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า 0.003 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ�ำนวน 97 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 74 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่มีรายการนี้) ซึ่งแสดงอยู่ใน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันส�ำหรับการออกตั๋วเงินของธนาคาร (Bank Acceptance
Bills) และส�ำหรับวงเงินหนังสือค�้ำประกัน ตามล�ำดับ และมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ของบริษัทย่อย
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการปิดเหมืองของบริษัทย่อยจ�ำนวน 29.70 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 จ�ำนวน 24.94 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ�ำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงอยู่ในสินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น และกลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้ของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียใน
การปิดเหมืองของบริษัทย่อยจ�ำนวน 24.94 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยที่มีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
สััดส่่วนของหุ้้�นสามััญ
ที่่�ถืือโดยกลุ่่�มกิิจการ
อััตราร้้อยละ
บริิษััท

ประเทศที่่�
จดทะเบีียนจััดตั้้�ง

สััดส่่วนของหุ้้�นสามััญ
ที่่�ถืือโดยส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
อััตราร้้อยละ

ลัักษณะทางธุุรกิิจ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
และบริษัทย่อย
Banpu Australia Co., Pty Ltd.
ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
และบริษัทย่อย
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
และบริษัทย่อย

67.13

67.13

32.87

32.87

100.00

100.00

-

-

78.66

78.57

21.34

21.43

รายละเอียดของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 15.6
15.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ที่มีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ จ�ำนวนที่เปิดเผยแสดงด้วยจ�ำนวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
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งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรุป
PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

หน่วย: พันบาท

บริิษััท บ้้านปูู เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

419,940
(207,300)
212,640

472,517 12,613,785 14,193,045 250,309 295,102 7,518,569 8,898,505
(233,290) (6,226,689) (7,007,344) (135,398) (127,459) (4,066,978) (3,843,388)
239,227 6,387,096 7,185,701 114,911 167,643 3,451,591 5,055,117

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ

738,691
(105,041)
633,650

736,522 22,188,144 22,122,993 1,536,894 1,439,620 46,163,826 43,410,294
(91,284) (3,155,128) (2,741,914) (117,123) (170,739) (3,518,027) (5,148,454)
645,238 19,033,016 19,381,079 1,419,771 1,268,881 42,645,799 38,261,840

สินทรัพย์สุทธิ

846,290

884,465 25,420,112 26,566,780 1,534,682 1,436,524 46,097,390 43,316,957

ยอดสะสมของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

267,118

280,988 8,023,454 8,472,921

355,125

326,990 10,666,924 9,860,069

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป
PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
รายได้
ก�ำไรก่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรหลังภาษีจากการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม
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หน่วย: พันบาท

บริิษััท บ้้านปูู เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1,192,606 1,725,394 37,321,050 53,569,348

175,930

183,171 5,505,511 5,687,010

72,555
(34,725)

185,908 2,270,514 5,771,995
(59,406) (1,086,676) (1,844,414)

130,490
(9,602)

103,291 4,083,515 3,206,924
(6,573) (300,491) (204,083)

37,830
(6,184)
31,646

126,502 1,183,838 3,927,581
1,825 (193,509)
56,675
128,327 990,329 3,984,256

120,888
22,566
143,454

96,718 3,783,024 3,002,841
(70,061) 706,177 (2,175,236)
26,657 4,489,201 827,605

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม

8,180

40,396

255,975 1,254,194

43,117

35,237 1,349,301 1,094,017

เงินปันผลจ่ายให้กับส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

21,292

70,363

661,114 2,200,138

12,249

13,596

รายงานงบการเงิน 2563

390,871

424,984

งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป
PT Indo Tambangraya Megah Tbk.
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
การจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

235,464
(62,721)
172,743
(44,837)
(55,178)
72,728
159,209

200,743
(111,287)
89,456
(95,924)
(203,420)
(209,888)
368,216

7,368,540
(1,962,772)
5,405,768
(1,403,116)
(1,726,724)
2,275,928
4,800,788

6,232,588
(3,455,194)
2,777,394
(2,978,210)
(6,315,703)
(6,516,519)
11,948,536

(478)
231,459

881
159,209

(124,359)
6,952,357

(631,229)
4,800,788

บริิษััท บ้้านปูู เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
การจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

35,525
(7,418)
(8,776)
19,331
13,691
(71,496)
(38,474)
110,855

(5,109)
(8,955)
(6,214)
(20,278)
169,389
(84,689)
64,422
44,468

1,111,701
(232,130)
(274,644)
604,927
428,442
(2,237,362)
(1,203,993)
3,342,710

(158,626)
(278,045)
(192,913)
(629,584)
5,259,115
(2,629,394)
2,000,137
1,442,979

(169)
72,212

1,965
110,855

30,316
2,169,033

(100,406)
3,342,710

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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15.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มูลค่าตามบัญชีรวมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
ที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ

58,484

67,582

1,756,678

2,037,870

มูลค่ารวมของส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(9,494)
52
(9,442)

(1,916)
1,652
(264)

(298,343)
6,263
(292,080)

(56,016)
(67,322)
(123,338)

15.5 เงินลงทุนในการร่วมค้า
รายละเอียดด้านล่างแสดงเงินลงทุนในการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง
ในเงินลงทุนในการร่วมค้าและมีสัดส่วนของส่วนได้เสียตามสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในหุ้นสามัญ
สััดส่่วนของส่่วนได้้เสีีย
บริิษััท

ประเทศที่่�
จดทะเบีียนจััดตั้้�ง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
วิธีการวัดมูลค่า อัตราร้อยละ อััตราร้้อยละ

ลัักษณะธุุรกิิจ

วิธีส่วนได้เสีย
วิธีส่วนได้เสีย
วิธีส่วนได้เสีย

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
ประเทศไทย
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
Hongsa Power Company Limited สปป. ลาว
รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

50.00
40.00*
45.00*

50.00
40.00*
45.00*

*สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของการร่วมค้าของกลุ่มกิจการมีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด�ำเนินงานในกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า
ภาระผูกพันที่ส�ำคัญของการร่วมค้าตามสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
หนังสือค�้ำประกัน
ภาระผูกพันจากสัญญาที่ส�ำคัญ
รวม

2
512
514

หน่วย: ล้านบาท

พ.ศ. 2562
2
505
507

พ.ศ. 2563
68
15,381
15,449

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนของกลุ่มกิจการที่มีต่อการร่วมค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 32.2
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รายงานงบการเงิน 2563

พ.ศ. 2562
68
15,232
15,300

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส�ำหรับการร่วมค้า
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส�ำหรับการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็น
จ�ำนวนที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) ซึ่ง
ได้ปรับปรุงด้วยรายการปรับปรุงที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและ
การปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
พันเหรียญสหรัฐ
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563

Hongsa Power
Company Limited

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินส�ำรองเพอื่ การช�ำระคนื
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

145,995

154,714

154,519

178,607

19,061

28,090

-

-

80,440

63,495

20,794

4,317

19,041
132,055
297,091

16,742
155,134
326,590

187,943
228,094
650,996

146,299
158,083
546,484

103,683
143,538

136,616
169,023

255,664
85,868
149,154
490,686

269,651
87,503
174,721
531,875

2,350,326
142,443
460,512
2,953,281

2,463,880
131,656
405,454
3,000,990

663,065
729,694
76,148
1,468,907

648,299
765,181
56,338
1,469,818

50,931
47,011
97,942

50,901
92,190
143,091

228,414
90,570
318,984

201,895
67,999
269,894

15,326
443,214
458,540

28,669
451,058
479,727

เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

381,566
41,077
422,643

432,106
31,444
463,550

1,838,056
57,453
1,895,509

2,062,776
36,104
2,098,880

92,554
92,554

14,334
79,169
93,503

สินทรัพย์สทุ ธิ

267,192

251,824

1,389,784

1,178,700

1,061,351

1,065,611

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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พันบาท
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2563

Hongsa Power
Company Limited

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินส�ำรอง
เพื่อการช�ำระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ส่วนของลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,385,275

4,665,239

4,641,309

5,385,721

572,534

847,014

-

-

2,416,174

1,914,635

624,606

130,165

571,923
3,966,589
8,923,787

504,837
4,677,933
9,848,009

5,645,274
6,851,274
19,554,031

4,411,497
4,766,840
16,478,693

3,114,340
4,311,480

4,119,530
5,096,709

7,679,418
2,579,216
4,480,142
14,738,776

8,131,068
2,638,579
5,268,478
16,038,125

70,596,987
4,278,561
13,832,434
88,707,982

74,295,833
3,969,953
12,226,061
90,491,847

19,916,557
21,917,849
2,287,269
44,121,675

19,548,817
23,073,230
1,698,829
44,320,876

1,529,832
1,412,074
2,941,906

1,534,865
2,779,897
4,314,762

6,860,894
2,720,456
9,581,350

6,087,954
2,050,448
8,138,402

460,346
13,312,849
13,773,195

864,482
13,601,195
14,465,677

11,461,131
1,233,830
12,694,961

13,029,718
948,172
13,977,890

55,209,871
1,725,727
56,935,598

62,200,945
1,088,688
63,289,633

2,780,044
2,780,044

432,241
2,387,251
2,819,492

8,025,696

7,593,482

41,745,065

35,542,505

31,879,916

32,132,416

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทุ ธิ
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
พันเหรียญสหรัฐ
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Hongsa Power
Company Limited
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

445,353
(374,683)
(747)
827
(19,901)
(28,832)

451,163
(383,754)
(1,043)
1,725
(12,967)
(6,249)

626,436
(244,426)
(2,106)
2,599
(125,653)
-

645,966
(258,604)
(2,256)
4,744
(153,249)
-

594,784
(370,224)
(133,221)
700
(8,412)
(35,382)

795,213
(369,053)
(148,399)
990
(7,089)
(75,489)

ก�ำไรส�ำหรับปี

34,082

53,080

243,165

210,085

48,245

196,173

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

(6,530)

28,575

(3,608)

46,844

54,827

(12,312)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

27,552

81,655

239,557

256,929

103,072

183,861

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของการร่วมค้า

12,184

125,656

28,473

177,720

107,332

149,953

พันบาท
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

13,936,738 14,007,536
(11,725,217) (11,914,633)
(23,381)
(32,372)
25,876
53,549
(622,764)
(402,591)
(902,252)
(194,014)

Hongsa Power
Company Limited

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

19,603,498
(7,648,982)
(65,891)
81,340
(3,932,162)
-

20,055,696 18,612,986 24,689,450
(8,029,026) (11,585,686) (11,458,202)
(70,031) (4,168,936) (4,607,391)
21,893
147,279
30,724
(263,234)
(4,758,023)
(220,103)
- (1,107,219) (2,343,762)

ก�ำไรส�ำหรับปี

1,084,107

1,676,116

7,587,222

6,557,205

1,509,804

6,090,716

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

(251,893)

321,588

(480,837)

(1,170,051)

1,596,522

(2,781,148)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

832,214

1,997,704

7,106,385

5,387,154

3,106,326

3,309,568

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของการร่วมค้า

400,000

4,003,986

903,825

5,524,920

3,358,826

4,655,694

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า
พันเหรียญสหรัฐ
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
พ.ศ. 2563

Hongsa Power
Company Limited

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม

251,824

297,750

1,178,700

1,113,712

1,065,611

1,031,703

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
เงินปันผลจ่าย

34,082
(6,530)
(12,184)

(1,925)
53,080
28,575
(125,656)

243,165
(3,608)
(28,473)

(14,221)
210,085
46,844
(177,720)

48,245
54,827
(107,332)

196,173
(12,312)
(149,953)

สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

267,192

251,824

1,389,784

1,178,700

1,061,351

1,065,611

50%

50%

40%

40%

45%

45%

เงินลงทุนในการร่วมค้า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกุลเงิน
ในการด�ำเนินงานของการร่วมค้า

133,596

125,912

555,914

471,480

477,608

479,525

-

-

65,307

63,258

-

-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

133,596

125,912

621,221

534,738

477,608

479,525

สัดส่วนในเงินลงทุนในการร่วมค้าของกลุม่ กิจการ

พันบาท
บริิษััท บีีแอลซีีพีี
เพาเวอร์์ จำำ�กััด
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

Shanxi Gaohe Energy
Co., Ltd

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 1 มกราคม

7,593,482

9,661,950

35,542,505

36,139,747

32,132,416

33,478,542

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
เงินปันผลจ่าย

1,084,107
(251,893)
(400,000)

(62,186)
1,676,116
321,588
(4,003,986)

7,587,222
(480,837)
(903,825)

(459,476)
6,557,205
(1,170,051)
(5,524,920)

1,509,804
1,596,522
(3,358,826)

6,090,716
(2,781,148)
(4,655,694)

สินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8,025,696

7,593,482

41,745,065

35,542,505

31,879,916

32,132,416

50%

50%

40%

40%

45%

45%

เงินลงทุนในการร่วมค้า
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกุลเงิน
ในการด�ำเนินงานของการร่วมค้า

4,012,848

3,796,741

16,698,026

14,217,002

14,345,962

14,459,587

-

-

1,961,655

1,907,495

-

-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,012,848

3,796,741

18,659,681

16,124,497

14,345,962

14,459,587

สัดส่วนในเงินลงทุนในการร่วมค้าของกลุม่ กิจการ
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การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ
นอกเหนือจากเงินลงทุนในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีเงินลงทุนในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระ
ส�ำคัญ ซึ่งบันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

มูลค่าตามบัญชีรวมของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ที่แต่ละรายไม่มีสาระส�ำคัญ

339,041

277,002

11,986,024

8,352,737

มูลค่ารวมของส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) ในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

8,811
(37,560)
(28,749)

8,909
(31,702)
(22,793)

280,637
(1,298,149)
(1,017,512)

298,247
(1,695,190)
(1,396,943)

15.6 รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมการงาน
สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง
บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
BP Overseas Development Co., Ltd.
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท บีโอจี จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด

บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด
Banpu Vietnam Limited Liability Company
กลุ่มที่ถือหุ้นทางอ้อม
บริษทั บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อยและการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
1) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ�ำกัด

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

ประเทศไทย

จ�ำหน่ายถ่านหิน
และลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
สาธารณรัฐมอริเชียส ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ประเทศไทย
จ�ำหน่ายถ่านหินและศึกษาการลงทุน
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ผลิต
และจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและขาย
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา
ประเทศไทย
วิจัยและพัฒนา
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
สาธารณรัฐสังคมนิยม บริหารจัดการธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า
เวียดนาม

ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อััตราร้้อยละ
100.00

100.00

100.00
78.66
100.00
100.00
-

100.00
78.57
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
50.00(6)
100.00

100.00
-

-

100.00

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
2) บริษัท บ้านปู โคล เซลส์ จ�ำกัด
3) บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
4) Banpu Coal Investment Company Limited
- Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.
5) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. และ
บริษัทย่อย ดังนี้
- PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)
		 และบริษัทย่อย
บริิษััทย่่อย
		 - PT. Indominco Mandiri (IMM)
		 - PT. Kitadin (KTD)
		 - PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)
		 - PT. Bharinto Ekatama (BEK)
		 - PT. Jorong Barutama Greston (JBG)
		 - PT. Tambang Raya Usaha Tama
		 - PT. ITM Energi Utama
		 - PT. Energi Batubara Perkasa
		 - PT. Nusa Persada Resources
		 - PT. ITM Banpu Power
		 - PT. ITM Batubara Utama
		 - PT. Tepian Indah Sukses
		 - PT. Gas Emas
		 - PT. Sentral Mutiara Energy และบริษัทย่อย
บริิษััทย่่อย
		 - PT. Graha Panca Karsa
		 - PT. ITM Indonesia และการร่วมค้า ดังนี้
			 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
		 - PT. Nusantara Timur Unggul
- BMS Coal Sales Pte. Ltd.
- Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd.
- Banpu (Beijing) Energy Trading Ltd.
- Hunnu Coal Pty Ltd. และบริษัทย่อย
- Hunnu Resources LLC และบริิษััทย่่อย
		 - Munkh Sumber Uul LLC
		 - Golden Gobi Mining LLC
		 - Bilegt Khairkhan Uul LLC
		 - Hunnu Power LLC
		 - Munkhnoyon Suvraga LLC
- Hunnu Investments Pte. Ltd. และบริิษัทั ย่่อย
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ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

ประเทศไทย
ประเทศไทย
สาธารณรัฐมอริเชียส
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์

ค้าถ่านหิน
จ�ำหน่ายถ่านหินและศึกษาการลงทุน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ
100.00
100.00
100.00
50.00(2)
50.00(2)

100.00
100.00
50.00(2)
50.00(2)

67.13

67.13

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ค้าถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
จ�ำหน่ายเชื้อเพลิง
จ�ำหน่ายและขนส่งถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
70.00(4)
100.00
100.00
98.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99
100.00
100.00
70.00(4)
100.00
70.00
75.00
-

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

75.00
100.00

100.00

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้บริการขนส่ง
ประเทศสิงคโปร์
ค้าถ่านหินและให้บริการเกี่ยวกับ
ธุรกิจถ่านหิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ค้าถ่านหิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ค้าถ่านหิน
ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ค้าถ่านหิน
ประเทศมองโกเลีย ให้ค�ำปรึกษาธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ประเทศสิงคโปร์
ถ่านหินค้าถ่านหิน

33.34(1)
100.00

33.34(1)
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
			 - Hunnu Altai LLC และบริษทั ย่อย
					 - Hunnu Gobi Altai LLC
					 - Hunnu Altai Minerals LLC
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.
BP Overseas Development Co., Ltd.
ซึง่ มีบริษทั ย่อย ดังนี้
บริษทั ย่อย
- Asian American Coal Inc. และบริษทั ย่อย และการร่วมค้า
1) AACI SAADEC (BVI) Holdings Limited
2) Banpu Singapore Pte. Ltd. และบริษทั ย่อย
- Banpu Australia Co. Pty Ltd. และบริษทั ย่อย
		 - AFE Investments Pty Ltd.
		 - Banpu Australia Resources Pty. Ltd.
		 - Banpu Energy Australia Pty Ltd. และบริษทั ย่อย
		 - Airly Solar Pty Limited
		 - Centennial Coal Co., Ltd. และบริษทั ย่อย
				 และบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
				 บริษทั ย่อย
			 - Centennial Wallarah Pty Ltd.
			 - Centennial Inglenook Pty Ltd.
			 - Centennial Coal Services and
				 Marketing Pty Ltd.
			 - Centennial Northern Coal Services Pty Ltd.
			 - Centennial Airly Pty Ltd.
			 - Berrima Coal Pty Ltd.
			 - Centennial Angus Place Pty Ltd.
			 - Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd.
			 - Centennial Fassifern Pty Ltd. และบริษทั ย่อย
				 - Powercoal Pty Ltd. และบริษทั ย่อย
					 - Elcom Collieries Pty Ltd.
					 - Huntley Colliery Pty Ltd.
					 - Mandalong Pastoral Management Pty Ltd.
					 - Collieries Superannuation Pty Ltd.
					 - Powercoal Superannuation Pty Ltd.
			 - Centennial Northern Mining Services Pty Ltd.
			 - Centennial Mandalong Pty Ltd.
			 - Centennial Mannering Pty Ltd.
			 - Centennial Munmorah Pty Ltd.
			 - Centennial Myuna Pty Ltd.

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
80.00
100.00

100.00
80.00
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

40.00(1)

40.00(1)

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการด้านการขายและการตลาด

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย
ประเทศมองโกเลีย

บริการท�ำเหมืองถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
บริการบ�ำเหน็จพนักงาน
บริการบ�ำเหน็จพนักงาน
ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
- Centennial Springvale Holdings Pty Ltd.
		 และบริษัทย่อย
		 บริษัทย่อย
		 - Centennial Springvale Pty Ltd.
		 - Boulder Mining Pty Ltd.
		 - Springvale Coal Pty Ltd.
		 - Springvale Coal Sales Pty Ltd.
- Centennial Newstan Pty Ltd.
- Charbon Coal Pty Ltd.
- Coalex Pty Ltd. และบริษัทย่อย
- Clarence Coal Investments Pty Ltd.
- Clarence Coal Pty Ltd.
- Clarence Colliery Pty Ltd.
- Hartley Valley Coal Company Pty Ltd.
- Centennial Clarence Pty Ltd.
- Ivanhoe Coal Pty Ltd.
- Powercoal Employee Entitlements
		 Company Pty Ltd.
- Centennial Drilling Services Pty Ltd.
บริษัทร่วม
- Port Kembla Coal Terminal Ltd
การร่วมการงาน - ประเภทการด�ำเนินงานร่วมกัน
- Charbon Joint Venture
- Clarence Joint Venture
- Springvale Joint Venture
- Angus Place Joint Venture
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.
บริษทั บ้านปู เพาเวอร์  จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
1) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จ�ำกัดซึ่งมีบริษัทย่อย
และการร่วมค้า ดังนี้
บริษัทย่อย
- บริษัท เพาเวอร์ เวียดนาม จ�ำกัด
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
2) บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จ�ำกัด
ซึ่งมีบริษัทย่อยและการร่วมค้า ดังนี้
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รายงานงบการเงิน 2563

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อััตราร้้อยละ

ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00

100.00

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ค้าถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
บริการบ�ำนาญพนักงาน

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศออสเตรเลีย ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

100.00

100.00

ประเทศออสเตรเลีย ให้บริการท่าเรือขนถ่าย

16.66

16.66

ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน
ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

95.00
85.00
100.00
100.00

95.00
85.00
100.00
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายถ่านหิน

45.00(1)

45.00(1)

ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

100.00

100.00

ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

100.00

100.00

ประเทศไทย

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

50.00(1)

50.00(1)

ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

-

100.00

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
บริษทั ย่อย
1) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ซึง่ มีบริษทั
		 ย่อยและบริษทั ร่วมและและการร่วมค้า ดังนี้
		 บริษทั ย่อย
		 - Banpu Power Trading GK
			 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
			 - Digital Energy Solutions Corporation
			 บริิษัทั ร่่วม
			 - Global Engineering Co., Ltd.
2) BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
		 และบริษทั ย่อย
		 - Anqiu Huineng Renewable Energy Co.,Ltd.
		 			
		 			
		 -

Weifang Tian’en Jinshan Comprehensive
Energy Co., Ltd.
Dongping County Haoyuan Solar Power
Generation Co., Ltd.
Anqiu County Hui’en PV Technology Co., Ltd.

		 			
		 			
		 -

Jiaxing Deyuan Energy - Saving Technology
Co., Ltd.
Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology
Co., Ltd.
Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.

3) BRE Singapore Pte.Ltd.และบริษทั ย่อย
- BPP Vinh Chau Wind Power Limited
				 Liability Company
4) Banpu Japan K.K.
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- Aizu Energy Pte. Ltd.
3) Banpu Power International Limited
		 ซึง่ มีบริษทั ย่อย ดังนี้
		 บริษทั ย่อย
		 Banpu Power Investment Co., Ltd.
			 ซึง่ มีบริษทั ย่อยและการร่วมการงาน ดังนี้
			 บริษทั ย่อย
			 1) Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd.
			 2) Zouping Peak Pte. Ltd. และบริษทั ย่อย
				 - Zouping Peak CHP Co., Ltd.

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

ประเทศสิงคโปร์

ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน

-

100.00

ประเทศญี่ปุ่น

ซื้้�อและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

-

100.00

ประเทศญี่ปุ่น

ซื้้�อและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า

-

49.00(1)

โรงไฟฟ้้าเสมืือนและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
ประเทศญี่่�ปุ่่�น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน

-

19.90
100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์์
ประเทศสิงคโปร์
ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
สาธารณรัฐสังคมนิยม ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
เวียดนาม
ประเทศญี่ปุ่น
ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00
100.00

-

100.00

ประเทศสิงคโปร์
ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
สาธารณรัฐมอริเชียส ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า

100.00

75.00(1)
100.00

ประเทศสิงคโปร์

100.00

100.00

100.00
100.00
70.00

100.00
100.00
70.00

ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
ประเทศสิงคโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานไฟฟ้้า
ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟฟ้้าและไอน้ำำ��

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
			 3) Banpu Investment (China) Ltd.
					 และบริษัทย่อย
				 - Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
				 - Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd.
				 - Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd.
			 4) Pan-Western Energy Corporation
				 LLC และบริษัทย่อย
				 - Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd.
			 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
			 - Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.
4) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จ�ำกัด
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- Hongsa Power Company Limited
- Phu Fai Mining Company Limited
บริษัทร่วม
- PT. ITM Banpu Power
- บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด

146

บริษทั บีโอจี จ�ำกัด ซึง่ มีบริษทั ย่อย ดังนี     
้
1) Banpu North America Corporation
		 ซึ่งมีกิจการเฉพาะกิจและบริษัทย่อย ดังนี้
		 กิจการเฉพาะกิจ
		 - BKV Oil and Gas Capital Partners, L.P.
		 บริษัทย่อย
		 - BKV Corporation ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้
			 บริษัทย่อย
				 - Kalnin Ventures, LLC
				 - BKV Oil & Gas Capital Partners L.P.,
						 ซึ่งมีบริษัทย่อย ดังนี้
						 บริษัทย่อย
						 - BKV Chaffee Corners, LLC
						 - BKV Chelsea, LLC
						 - BKV Operating, LLC
						 - BKV Barnett, LLC
			 การร่วมการงานประเภทการด�ำเนินงานร่วมกัน
			 - Chaffee project
			 - Chelsea project
			 - Radler project
			 - Zurich project
			 - Cardiff project
			 - West Brom project
			 - Barcelona project
		 * สัดส่วนของส่วนแบ่งโดยเฉลี่ย

รายงานงบการเงิน 2563

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

100.00

100.00

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หมู่เกาะเคย์แมน

12.08(3)
100.00
100.00
100.00
87.92(3)

12.08(3)
100.00
100.00
100.00
87.92(3)

30.00(1)

30.00(1)

100.00

100.00

40.00(1)
37.50(1)

40.00(1)
37.50(1)

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด

30.00(4)
50.00(6)

30.00(4)
-

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

100.00

100.00

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

-

100.00(5)

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

96.30

-

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

100.00
100.00

100.00

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

29.40*
12.80*
13.00*
12.06*
80.00*
88.00*
89.00*

29.40*
12.80*
13.00*
12.06*
80.00*
88.00*
89.00*

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
ซื้อและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ซื้อและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
สปป. ลาว
สปป. ลาว

รับสัมปทานการผลิตไฟฟ้า
รับสัมปทานการท�ำเหมืองถ่านหิน

สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
บริษทั บ้านปู เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด    
ซึง่ มีบริษทั ย่อย ดังนี้
1) บริษทั ไบโอฟูเอลเดเวลอปเมนท์ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
2) บริษทั บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วสิ เซส
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด ซึง่ มีการร่วมการงาน ดังนี้
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
- Aura Land Development Pte. Ltd.
- บริษทั บีพพี อี าร์ จ�ำกัด
- Hokkaido Solar Estate G.K.
บริษทั บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด
ซึง่ มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้
บริษทั ย่อย
- BPIN Investment Co. Ltd. มีบริษทั ร่วมและ
การร่วมการงานดังนี้
		 บริษทั ร่วม
		 - Durapower Holdings Pte. Ltd.
		 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
		 - Sunseap Group Pte. Ltd.
บริษทั ร่วม
- บริษทั เออร์เบิน โมบิลติ ี้ เทค จ�ำกัด
- FOMM Corporation
บริษทั บ้านปู อินโนเวชัน่ แอนด์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
ซึง่ มีบริษทั ย่อย ดังนี้
- Banpu Innovation & Ventures (Singapore)
		 Pte. Ltd. และบริษทั ย่อย
- Banpu Innovation & Ventures LLC
บริษทั บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัด (6)
ซึง่ มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนี้
บริษทั ย่อย
1 BPIN Investment Co. Ltd. ซึง่ มีบริษทั ร่วมและ
การร่วมการงานดังนี้
		 บริษทั ร่วม
		 - Durapower Holdings Pte. Ltd.
		 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
		 - Sunseap Group Pte. Ltd.
2 BRE Singapore Pte.Ltd.และบริษทั ย่อย
- BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability
		 Company

ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ

ประเทศไทย
ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

100.00
100.00

100.00
100.00

ประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจบริการให้คำ� ปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

75.00(1)
-

75.00(1)
75.00(1)

60.00(1)

60.00(1)

สาธารณรัฐมอริเชียส ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

-

100.00

ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน

-

47.68

ประเทศสิงคโปร์

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

-

38.46(1),(7)

ประเทศไทย
ประเทศญี่ปุ่น

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

-

30.66(8)
21.45

ประเทศสิงคโปร์

วิจัยและพัฒนา

100.00

100.00

ประเทศสหรัฐอเมริกา วิจัยและพัฒนา

100.00

100.00

สาธารณรัฐมอริเชียส ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

100.00

-

47.68

-

48.63
100.00
100.00

-

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน

ประเทศสิงคโปร์
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ประเทศสิงคโปร์
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
สาธารณรัฐสังคมนิยม ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เวียดนาม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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สัดส่วนการลงทุนทางตรง
บริิษััท
3 Banpu Japan K.K.
4 Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.
		 ซึง่ มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมและและการร่วมค้า ดังนี้
			 บริษัทย่อย
			 - Banpu Power Trading GK
			 การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
			 - Digital Energy Solutions Corporation
			 บริษัทร่วม
			 - Global Engineering Co., Ltd.
5 BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd.
และบริิษััทย่่อย
- Anqiu Huineng Renewable Energy Co.,Ltd.
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ประเทศที่่�
จดทะเบีียน

ลัักษณะธุุรกิิจ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
อัตราร้อยละ อััตราร้้อยละ

ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศสิงคโปร์

ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

100.00
100.00

-

ประเทศญีป่ นุ่

ซื้อและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

100.00

-

ประเทศญีป่ นุ่

ซื้อและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

49.00(1)

-

โรงไฟฟ้าเสมอื นและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ประเทศญีป่ นุ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

19.90
100.00

-

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
- Weifang Tian’en Jinshan Comprehensive สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
		 Energy Co., Ltd.
พลังงานแสงอาทิตย์
- Dongping County Haoyuan Solar
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
		 Power Generation Co., Ltd.
พลังงานแสงอาทิตย์
- Anqiu County Hui’en PV Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
- Jiaxing Deyuan Energy - Saving Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
		 Co., Ltd.
พลังงานแสงอาทิตย์
- Feicheng Xingyu Solar Power PV
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
		 Technology Co., Ltd.
พลังงานแสงอาทิตย์
- Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd.
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
6 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ กรีน ลีสซิ่ง จ�ำกัด
ประเทศไทย
ลงทุนในธุรกิจพลังงานและเช่าลีสซิ่ง
7 Banpu Renewable Australia Pty Limited
ประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจพลังงานทดแทน
บริษัทร่วม
ประเทศไทย
- บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จ�ำกัด
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
ประเทศญีป่ นุ่
- FOMM Corporation
ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
การร่วมการงาน - ประเภทการร่วมค้า
ประเทศสิงคโปร์
- Aizu Energy Pte. Ltd.
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
ประเทศไทย
- บริษัท จีอีพีพี สะอาด จ�ำกัด
ธุรกิจบริหารจัดการขยะ

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00

-

100.00
100.00

-

30.66(8)
21.45

-

75.00(1)
25.00

-

รายงานงบการเงิน 2563

สัดส่วนที่ถือหุ้นโดยกลุ่มกิจการ
(1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของการร่วมค้าของกลุ่มกิจการมีการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งการ
		 ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการด�ำเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบ
		 จากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
(2) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
		 โดยถือผ่านบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 และ Banpu Coal Investment Company
		 Limited ในสัดส่วนร้อยละ 50
(3) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
		 ทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Investment (China) Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 12.08 และ Pan-Western Energy
		 Corporation LLC ในสัดส่วนร้อยละ 87.92
(4) PT. ITM Banpu Power ถูกจัดตั้งขึ้นและถือหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อย
		 ละ 30 และ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. ในสัดส่วนร้อยละ 70
(5) BKV Oil and Gas Capital Partners, L.P. เป็นกิจการเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบกองทุนตามกฎหมาย
		 ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Banpu North America Corporation เพื่อลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
		 ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยในปี 2 563 กลุ ่ ม กิ จ การได้ ท� ำ การเปลี่ ย นสภาพสั ด ส่ ว นความเป็ น เจ้ า ของใน
		 BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. (BKV) ในฐานะหุ้นส่วนจ�ำกัดความรับผิดเป็นผู้ถือหุ้นสามัญผ่าน
		 BKV Corporation โดยภายหลังการปรับโครงสร้าง กลุ่มกิจการมีสัดส่วนถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน
		 ร้อยละ 96.3 และมีอำ� นาจควบคุมในบริษทั ย่อยทางอ้อมในกลุม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนเดียวกัน
(6) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือโดยตรง
		 ในสัดส่วนร้อยละ 50 และถือผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50
หุ้นบุริมสิทธิถือโดยกลุ่มกิจการ
(7) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Sunseap Group Pte. Ltd. โดยถือผ่านหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและไม่สะสมปันผล
		 ในสัดส่วนร้อยละ 48.63 ของทุนจดทะเบียน
(8) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จ�ำกัด โดยถือผ่านหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิในการออกเสียง
		 และสิทธิในเงินปันผลเทียบเท่าหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 30.66 ของทุนจดทะเบียน (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 30.66
		 ของทุนจดทะเบียน)

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

183,807
(128,529)
55,278

(378)
(11,070)
55,278

(384)
48,168

48,168
48,168

56,561
42
10,123
-

174,154
(117,593)
56,561

48,954
111
179
(692)
-

48,954
48,954

313,960
(200,127)
113,833

(1,320)
(12,447)
113,833

111,502
1,797
659
13,690
(48)

300,951
(189,449)
111,502

31,390
(19,890)
11,500

29,291
(24,170)
5,121

(10)
(1,720)
5,121

31
(1,972)
11,500
(7,729)
(192,242)
1,662,341
3,038,801
(1,376,460)
1,662,341

4,113
2,065
683
(10)

27,136
(23,023)
4,113

5,590
1,938
11
(7)
5,957
(48)

24,791
(19,201)
5,590

1,570,249
234,006
32,793
(13,713)
39,520
(543)

2,790,336
(1,220,087)
1,570,249

7,222
(5,453)
1,769

4
(730)
1,769

2,058
425
20
(67)
59
-

7,127
(5,069)
2,058

รวม

1,859,390
298,109
33,684
(14,479)
4,270
(1,129)

51,852 3,704,491
- (1,754,629)
51,852 1,949,862

(16)
(9,802)
- (220,181)
51,852 1,949,862

60,363
57,725
22
(65,762)
(480)

60,363 3,433,812
- (1,574,422)
60,363 1,859,390

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
อาคารสิ่งปลูกสร้าง และสิินทรััพย์์เพื่่�อการสำำ�รวจ
ส่่วนปรัับปรุุง และส่วนปรับปรุง
และผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมือ
สินทรัพย์
ที่ดิน
ที่่�ดิิน
อาคาร
และท่อขนส่งก๊าซ
เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุข้อ 4.2)
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

(449)
(4,554)
60,680

4,290
55,550
193,738
(133,058)
60,680

468
9,937
-

3,392
(919)
619
-

55,550
55,550

55,278

48,168

345,800
(216,205)
129,595

5,765
(12,155)
129,595

9,511
(287)
13,041
(113)

113,833

31,571
(26,027)
5,544

41
(2,095)
5,544

(3)
(2,852)
7,914

80,556
(197,378)
2,278,353

30,348
(22,434)
7,914

1,536
(88)
1,045
(16)

4,891
(191)
(5,395)
(36)

(6,195)
714,302
(190)
26,518
(1,601)

3,976,392
(1,698,039)
2,278,353

5,121

11,500

1,662,341

11,642
(6,018)
5,624

76
(1,127)
5,624

4,823
83
-

1,769

90,948
(220,161)
2,580,897

(6,195)
771,273
(1,675)
(298)
(2,857)

1,949,862

รวม

37,637 4,682,678
- (2,101,781)
37,637 2,580,897

672
37,637

32,350
(46,146)
(1,091)

51,852

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
อาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง และสิินทรััพย์์เพื่่�อการสำำ�รวจ
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง
และผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ เครื่่�องตกแต่่งและ เครื่่�องมืือ
สิินทรััพย์์
ที่่�ดิิน
ที่่�ดิิน
อาคาร
และท่่อขนส่่งก๊๊าซ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องใช้้ ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

หน่วย: พันบาท
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

งบการเงินรวม

5,542,509
(3,875,651)
1,666,858

(140,448)
(343,686)
1,666,858

(123,455)
1,452,460

1,452,460
1,452,460

1,835,379
1,305
314,308
-

5,651,263
(3,815,884)
1,835,379

1,588,550
3,449
5,411
(21,495)
-

1,588,550
1,588,550

9,467,163
(6,034,650)
3,432,513

(298,974)
(386,441)
3,432,513

3,618,231
55,801
20,354
(13)
425,042
(1,487)

9,765,785
(6,147,554)
3,618,231

946,537
(599,804)
346,733

883,255
(728,858)
154,397

(10,659)
(53,417)
154,397

(17,158)
(61,230)
346,733
(3,912,672)
(5,968,660)
50,126,298
91,632,018
(41,505,720)
50,126,298

133,475
64,108
21,212
(322)

880,556
(747,081)
133,475

181,404
60,170
331
(228)
184,942
(1,498)

804,455
(623,051)
181,404

50,954,264
7,265,332
1,003,684
(425,743)
1,226,988
(16,895)

90,545,859
(39,591,595)
50,954,264

217,775
(164,458)
53,317

(4,349)
(22,660)
53,317

66,769
13,187
611
(2,071)
1,830
-

231,270
(164,501)
66,769

รวม

1,563,565 111,705,282
- (52,909,141)
1,563,565 58,796,141

(131,467) (4,639,182)
- (6,836,094)
1,563,565 58,796,141

1,958,766 60,336,838
1,792,213 9,255,565
694 1,031,085
- (449,550)
(2,041,746)
132,576
(14,895)
(35,097)

1,958,766 111,426,504
- (51,089,666)
1,958,766 60,336,838

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
อาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง และสิินทรััพย์์เพื่่�อการสำำ�รวจ
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง
และผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ เครื่่�องตกแต่่งและ เครื่่�องมืือ
สิินทรััพย์์
ที่่�ดิิน
ที่่�ดิิน
อาคาร
และท่่อขนส่่งก๊๊าซ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องใช้้ ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

หน่วย: พันบาท
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุข้อ 4.2)
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม

(27,300)
(142,522)
1,822,649

119,336
1,668,565
5,819,340
(3,996,691)
1,822,649

14,655
310,958
-

106,150
(28,750)
19,369
-

1,668,565
1,668,565

1,666,858

1,452,460

ที่่�ดิิน

10,386,820
(6,494,174)
3,892,646

147,303
(380,372)
3,892,646

297,619
(8,984)
408,092
(3,525)

3,432,513

948,306
(781,790)
166,516

180
(65,572)
166,516

3,097
(89,240)
237,731

1,545,408
(6,176,710)
68,435,111

911,565
(673,834)
237,731

48,077
(2,763)
32,703
(506)

153,071
(5,960)
(168,833)
(1,137)

(186,803)
22,353,131
(5,960)
829,837
(50,090)

119,439,286
(51,004,175)
68,435,111

154,397

346,733

50,126,298

349,680
(180,757)
168,923

(2,662)
(35,263)
168,923

150,934
2,597
-

53,317

รวม

1,130,510 140,654,072
- (63,131,421)
1,130,510 77,522,651

32,801 1,818,163
- (6,889,679)
1,130,510 77,522,651

- (186,803)
1,012,353 24,135,990
(52,417)
(1,444,067)
(9,344)
(34,142)
(89,400)

1,563,565 58,796,141

เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
อาคารสิ่่�งปลููกสร้้าง และสิินทรััพย์์เพื่่�อการสำำ�รวจ
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง
และผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ เครื่่�องตกแต่่งและ เครื่่�องมืือ
สิินทรััพย์์
ที่่�ดิิน
อาคาร
และท่่อขนส่่งก๊๊าซ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องใช้้ ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

หน่วย: พันบาท
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,028
2,028

2,028
2,028

2,028
2,028

ที่่�ดิิน

2,680
(2,588)
92

83
42
(33)
92

2,638
(2,555)
83

3,781
(2,181)
1,600

1,813
33
(246)
1,600

4,592
(2,779)
1,813

13,203
(13,159)
44

116
(10)
(62)
44

21,191
(21,075)
116

อาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง
เครื่่�องจัักรและ
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์โรงงาน

5,771
(4,326)
1,445

1,433
629
(5)
(612)
1,445

5,399
(3,966)
1,433

เครื่่�องตกแต่่งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

283
(252)
31

27
12
(8)
31

348
(321)
27

เครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้

849
(673)
176

416
(67)
(173)
176

1,016
(600)
416

290
290

182
108
290

182
182

สิินทรััพย์์
ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

28,885
(23,179)
5,706

6,098
824
(82)
(1,134)
5,706

37,394
(31,296)
6,098

รวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,028
2,028

2,028
2,028

ที่่�ดิิน

2,669
(2,604)
65

92
(27)
65
4,494
(2,468)
2,026

1,600
17
696
(287)
2,026
2,777
(2,773)
4

44
(40)
4

อาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง เครื่่�องจัักรและ
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์โรงงาน

6,571
(4,949)
1,622

1,445
705
(1)
156
(683)
1,622

เครื่่�องตกแต่่งและ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

31
19
6
(10)
46
267
(221)
46

เครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้

595
(536)
59

176
(117)
59

73
73

290
644
(858)
(3)
73

สิินทรััพย์์
ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

19,474
(13,551)
5,923

5,706
1,385
(1)
(3)
(1,164)
5,923

รวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

80,820
(78,034)
2,786

(200)
(1,012)
2,786

(4,656)
61,153

61,153
61,153

2,692
1,306
-

85,609
(82,917)
2,692

65,809
-

65,809
65,809

ที่ดิน

114,008
(65,771)
48,237

(3,972)
(7,633)
48,237

58,832
1,023
(13)

149,003
(90,171)
58,832

398,117
(396,847)
1,270

(198)
(1,937)
1,270

3,715
(310)

687,630
(683,915)
3,715

174,011
(130,426)
43,585

(3,301)
(19,016)
43,585

46,510
19,536
(144)

175,197
(128,687)
46,510

อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ส่่วนปรัับปรุุง และส่วนปรับปรุง
เครื่องจักรและ เครื่องตกแต่งและ
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุปกรณ์โรงงาน เครื่องใช้ส�ำนักงาน

8,544
(7,605)
939

(66)
(247)
939

888
364
-

11,295
(10,407)
888

เครื่องมือ
เครื่องใช้

25,586
(20,267)
5,319

(741)
(5,376)
5,319

13,507
(2,071)

32,972
(19,465)
13,507

รวม

8,769
8,769

(516)
8,769

5,917
3,368
-

871,008
(698,950)
172,058

(13,650)
(35,221)
172,058

197,870
25,597
(2,538)

5,917 1,213,432
- (1,015,562)
5,917
197,870

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง

หน่วย: พันบาท
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ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ ราคาตามบัญชี
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ตัดจ�ำหน่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

80,167
(78,205)
1,962

23
(847)
1,962

(237)
60,916

60,916
60,916

2,786
-

61,153
-

ที่่�ดิิน

134,993
(74,141)
60,852

(722)
(8,987)
60,852

48,237
541
21,783
-

197,359
(148,658)
48,701

8,001
(6,633)
1,368

(22)
(321)
1,368

(390)
(21,382)
48,701

44
(1,213)
101
83,395
(83,294)
101

939
582
190
-

43,585
22,065
(47)
4,870
-

เครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้

1,270
-

อาคาร สิ่่�งปลููกสร้้าง
ส่่วนปรัับปรุุง และส่่วนปรัับปรุุง
เครื่่�องจัักรและ เครื่่�องตกแต่่งและ
ที่่�ดิิน
อาคาร
อุุปกรณ์์โรงงาน เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน

17,870
(16,093)
1,777

127
(3,669)
1,777

5,319
-

2,224
2,224

239
2,224

8,769
20,143
(26,843)
(84)

สิินทรััพย์์
ยานพาหนะ ระหว่่างก่่อสร้้าง

584,925
(407,024)
177,901

(938)
(36,419)
177,901

172,058
43,331
(47)
(84)

รวม

หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

พ.ศ. 2562
-

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
-

10,872
(4,679)
6,193

327,839
(141,089)
186,750

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการได้น�ำสินทรัพย์ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิรวมจ�ำนวน 391.68 ล้านหยวน
หรือเทียบเท่า 60.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปจดจ�ำนองและจ�ำน�ำเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 289.02 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า
41.36 ล้านเหรียญสหรัฐ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังที่ได้กล่าว
ไว้ในหมายเหตุข้อ 32.2

17. สัญญาเช่า
(i)		 รายการที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
		งบแสดงฐานะการเงินแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท

พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

31 ธัันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 1 มกราคม 31 ธัันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

37,576
15,577
18,383
71,536

28,090 1,128,674 847,040
15,881 467,900 478,847
19,948 552,167 601,526
63,919 2,148,741 1,927,413

3,366
64
3,430

4,253
51
4,304

101,085
1,931
103,016

128,229
1,550
129,779

หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
ส่วนหมุนเวียน
ส่วนไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ

33,482
17,474
50,956

23,085 1,005,696 696,105
27,675 524,876 834,512
50,760 1,530,572 1,530,617

1,001
2,378
3,379

894
3,208
4,102

30,080
71,414
101,494

26,958
96,723
123,681

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มกิจการและบริษัทมีจ�ำนวน 39.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 0.23 ล้านเหรียญสหรัฐ
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(ii)		 รายการที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
		งบก�ำไรขาดทุนแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
- อสังหาริมทรัพย์
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- ยานพาหนะ
รวม
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ในต้นทุนทางการเงิน)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
(รวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำ
(รวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ่ายช�ำระค่าเช่าผันแปร
(รวมอยู่ในต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พันบาท

พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

4,987
4,947
22,969
32,903
3,173

156,069
154,804
718,781
1,029,654
97,747

1,044
63
1,107
177

32,684
1,983
34,667
5,530

480

15,001

-

-

3

87

-

-

(72)

(2,252)

-

-

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มกิจการและบริษัทในปี พ.ศ.2563 มีจ�ำนวน 39.12 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และ 1.12 ล้านเหรียญสหรัฐ
(iii) ความเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
งบการเงิินรวม
พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

อสัังหาริิมทรััพย์์ อุุปกรณ์์ ยานพาหนะ รวม อสัังหาริิมทรััพย์์ อุุปกรณ์์ ยานพาหนะ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)
การเพิ่มขึ้น
การยกเลิกสัญญา
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและ
การประเมินหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

รวม

28,090 15,881
14,092 4,189
(1,785)
(541)

19,948 63,919
21,613 39,894
- (2,326)

847,040 478,847 601,526 1,927,413
440,983 131,079 676,343 1,248,405
(55,848) (16,916)
- (72,764)

239
(4,987) (4,947)
1,927
995

239
(22,969) (32,903)
(209) 2,713

7,493
7,493
(156,069) (154,804) (718,781) (1,029,654)
45,075 29,694 (6,921) 67,848

37,576 15,577

18,383 71,536

1,128,674 467,900 552,167 2,148,741

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พันเหรียญสหรัฐ

พันบาท

อสัังหาริิมทรััพย์์ อุุปกรณ์์ ยานพาหนะ รวม อสัังหาริิมทรััพย์์ อุุปกรณ์์ ยานพาหนะ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4)
การเพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563

4,253
157
(1,044)
-

-

3,366

-

51 4,304
76
233
(63) (1,107)
64

3,430

รวม

128,229
4,922
(32,684)
618

-

1,550
2,388
(1,983)
(24)

129,779
7,310
(34,667)
594

101,085

-

1,931

103,016

18. ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ส่วนที่หมุนเวียน
- ค่าใช้จ่ายในการขุดดินและพัฒนารอตัดบัญชี
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
- ค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
- ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี และ
การเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ
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พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

64,505
64,505

97,168
97,168

1,937,535
1,937,535

2,929,991
2,929,991

886,310
129,284
1,015,594

777,571
142,492
920,063

26,622,175
3,883,323
30,505,498

23,446,893
4,296,692
27,743,585

1,080,099

1,017,231

32,443,033

30,673,576

รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายในการส�ำรวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี สุทธิ

5,345,529
(4,328,298)
1,017,231

4,650,423
(3,748,871)
(1,499)
900,053

161,189,067
(130,515,491)
30,673,576

150,905,307
(121,650,094)
(48,658)
29,206,555

1,017,231
575,340
(8,144)
(558,638)
54,310
1,080,099

900,053
893,845
(770,190)
(6,477)
1,017,231

30,673,576
18,004,508
(254,852)
(17,481,835)
1,501,636
32,443,033

29,206,555
27,751,732
(23,912,552)
(2,372,159)
30,673,576

6,025,406
(4,945,307)
1,080,099

5,345,529
(4,328,298)
1,017,231

180,985,715
(148,542,682)
32,443,033

161,189,067
(130,515,491)
30,673,576

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
		 ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

รายการเพิ่มขึ้นและตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการเปิดหน้าดินโดยกลุ่ม
กิจการได้แสดงค่าตัดจ�ำหน่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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19. สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสิทธิในเหมืองถ่านหินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุขอ้ 4.1)
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - ตามที่ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

1,664,768
(346,932)
1,317,836

1,710,766
(351,026)
1,359,740

50,199,410
(10,461,394)
39,738,016

55,514,011
(11,390,722)
44,123,289

(40,691)
81,796
1,358,941

(38,675)
(3,229)
1,317,836

(1,273,361)
2,353,988
40,818,643

(1,202,985)
(3,182,288)
39,738,016

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

20. ค่าความนิยม
รายการเคลื่อนไหวของค่าความนิยมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุขอ้ 4.1)
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ - ตามที่ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

524,120
(126,527)
397,593

524,120
(123,698)
400,422

15,804,325
(3,815,313)
11,989,012

17,007,600
(4,014,023)
12,993,577

17,509
31,646
446,748

(2,829)
397,593

525,930
904,072
13,419,014

(1,004,565)
11,989,012

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 15 ค)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

ค่าความนิยมไม่สามารถน�ำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการค�ำนวณภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ
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การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระส�ำคัญสามารถแสดงได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2563
ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

ส่่วนงานถ่่านหิิน

ส่่วนงานถ่่านหิิน

สาธารณรัฐ ประเทศ
ประเทศ
ประเทศ
สาธารณรััฐ ประเทศ
ประเทศ
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย สหรััฐอเมริิกา อิินโดนีีเซีีย ออสเตรเลีีย มองโกเลีีย
การปันส่วนค่าความนิยม
- พันเหรียญสหรัฐ
- พันบาท

17,418
372,046
523,180 11,175,198

38,506
1,156,612

17,509
525,930

17,418
340,401
525,930 10,264,440

38,506
1,161,113

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกลุ่มธุรกิจเหมืองในแต่ละประเทศและกลุ่มธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเป็นประจ�ำทุกปี โดยกลุ่มกิจการได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับ
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คืน ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดซึ่ ง พิ จ ารณาจากมู ล ค่ า จากการใช้ การค� ำ นวณดั ง
กล่ าวจะใช้ ประมาณการจากกระแสเงิน สดโดยอ้ างอิ งจากประมาณการทางการเงิ นซึ่ งได้ รั บ การอนุ มัติ จ ากผู ้ บริห าร
โดยกระแสเงินสดจากรายได้ประมาณการจากปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตได้ตามก�ำลังการผลิตของแต่ละเหมือง
ประมาณการราคาขายของถ่านหิน ประมาณการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วและปริมาณส�ำรองที่คาดว่าจะพบ
และประมาณการราคาขายของก๊าซธรรมชาติ ส�ำหรับธุรกิจถ่านหินกระแสเงินสดจ่ายค�ำนวณจากประมาณการที่อัตรา
เงินเฟ้อเป็นระยะเวลา 5 ปี และใช้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อคงที่ส�ำหรับระยะเวลาหลังจากนั้น ส�ำหรับธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติกระแสเงินสดจ่ายใช้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อคงที่ตลอดระยะเวลา ประมาณการทางการเงินใช้อัตราคิด
ลดตามอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินลงทุนในแต่ละธุรกิจของแต่ละประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
ส่่วนงาน
ก๊๊าซธรรมชาติิ

ส่่วนงานถ่่านหิิน
สาธารณรัฐ ประเทศ
ประเทศ
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย
อัตราเงินเฟ้อที่ใช้ค�ำนวณ
กระแสเงินสดจ่าย
อัตราคิดลด

ร้อยละ 2.50 ร้อยละ 2.50

พ.ศ. 2562

ร้อยละ 6.1

ร้อยละ 9.54 ร้อยละ 8.50 ร้อยละ 12.67

ส่่วนงานถ่่านหิิน

ประเทศ
สาธารณรัฐ ประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย
ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 2.50

ร้อยละ 3.40
ถึงร้อยละ 6.00
ร้อยละ 11.50 ร้อยละ 8.54 ร้อยละ 8.60 ร้อยละ 11.63

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมที่เกิดจากการซื้อกลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีการเพิ่มอัตราคิดลดจ�ำนวนร้อยละ 0.47 ต่อปี จะ
ท�ำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีค่าเท่ากับราคาตามบัญชี
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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21. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้
กลุ่มกิจการค�ำนวณภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 จากก�ำไรสุทธิทางภาษี
ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม โดยมีอัตราภาษีดังนี้
อััตราภาษีีร้้อยละ
สาธารณรัฐ
ประเทศ สาธารณรัฐ ประเทศ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐ ประเทศ ประเทศสหรัฐ สังคมนิยม
ส�ำหรับปี ประเทศไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มอริเชียส ประชาชนจีน มองโกเลีย อเมริกา
เวียดนาม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

20
20

30
30

22
25

23.2
23.2

17
17

15
15

0-25
0-25

10-25
10-25

21
21

20
20

21.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
			21.1.1 รายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
- ภายใน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน

2,599
163,080
165,679

2,269
155,815
158,084

78,068
4,898,444
4,976,512

68,415
4,698,457
4,766,872

-

-

-

(178,735)
(178,735)
(20,651)

(4,530,914)
(4,530,914)
445,598

(5,389,572)
(5,389,572)
(622,700)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระ
- ภายใน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
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(150,844)
(150,844)
14,835

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
- ภายใน 12 เดือน
- เกินกว่า 12 เดือน
รวม

116
64,343
64,459

70
48,080
48,150

3,469
1,932,692
1,936,161

2,107
1,449,805
1,451,912

			21.1.2 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
การปรับ
ผลต่าง
ณ วันที่
ผลกระทบ
เพิ่่�ม (ลด) โครงสร้างการ ของอัตรา
1 มกราคม ของการเปลี่ยน เพิ่ม (ลด)
ในก�ำไร
ลงทุนในกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ณ วันที่
พ.ศ. 2563 นโยบายการบัญชี
ในก�ำไร หรือขาดทุน
ธุรกิจก๊าซ จากการแปลง 31 ธันวาคม
ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุขอ้ 4.2) หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ธรรมชาติ ค่างบการเงิน พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส�ำรองการฟื้นฟูเหมืองถ่านหิน
ส�ำรองส�ำหรับการรือ้ ถอนและการบูรณะ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุล้าสมัย
ส�ำรองอื่น
อื่น ๆ
รวม

14,435
250,249
15,405
46,531
23,297
7,370
985
1,978
37,008
73,073
470,331

86
86

(8,088)
2,153
(101)
(5,332)
(3,619)
5,867
(343)
(3,963)
12,242
(1,184)

5
(217)
891
679

908
908

(24)
21,910
837
3,022
(3,112)
22,633

6,328
274,312
15,087
42,036
23,297
3,751
6,852
1,635
36,067
84,088
493,453

(20,388)
(292,579)
(218,716)

-

(648)
12,305
(2,321)
14,520

4,857
-

-

(27)
(12,553)
(15,392)

(16,206)
(292,827)
(2,321)
(219,588)

(2,826)

-

-

-

-

(117)

(2,943)

1,202

-

108

-

-

-

1,310

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สิทธิในเหมืองถ่านหิน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรมของที่เกิดจากการซื้อ
โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจาก
การซื้อโรงไฟฟ้า

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
การปรัับ
ผลต่่าง
ณ วัันที่่�
ผลกระทบ
เพิ่่�ม (ลด) โครงสร้้างการ ของอััตรา
1 มกราคม ของการเปลี่่�ยน เพิ่ม (ลด)
ในกำำ�ไร
ลงทุุนในกลุ่่�ม แลกเปลี่่�ยน
ณ วัันที่่�
พ.ศ. 2563 นโยบายการบััญชีี ในก�ำไร
หรืือขาดทุุน
ธุุรกิิจก๊๊าซ จากการแปลง 31 ธัันวาคม
ปรัับปรุุงใหม่่ (หมายเหตุุข้อ้ 4.2) หรือขาดทุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ธรรมชาติิ
ค่่างบการเงิิน พ.ศ. 2563

รายได้ค่าเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(686)

-

175

-

-

(47)

(558)

47,422
(4,411)
(490,982)
(20,651)

86

10,614
1,169
35,922
34,738

4,857
5,536

908

(279)
(28,415)
(5,782)

58,036
(3,521)
(478,618)
14,835

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ�ำนวนที่เป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้จ�ำนวน 94.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดจากการรายการขาดทุนจ�ำนวน 470.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สามารถ
ยกไปเพื่อหักกลบภาษีในอนาคตโดยรายการขาดทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2568 (พ.ศ.
2562 กลุ ่ ม กิ จ การไม่ ไ ด้ รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ จ� ำ นวน 96.29 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ที่ เ กิ ด จากการรายการขาดทุ น
จ�ำนวน 481.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบภาษีในอนาคตโดยรายการขาดทุนดังกล่าวจะสิ้นสุด
ระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2567)
งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่
1 มกราคม เพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 2562
ในก�ำไร
ปรับปรุงใหม่ หรือขาดทุน

ผลต่าง
ของอัตรา
เพิ่ม (ลด)
แลกเปลี่ยน
ในก�ำไร
เพิ่ม (ลด)
หรือขาดทุน จากการรวม จากการแปลง
ค่างบการเงิน
เบ็ดเสร็จอื่น
ธุรกิจ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส�ำรองการฟื้นฟูเหมืองถ่านหิน
ส�ำรองส�ำหรับการรื้อถอนและการบูรณะ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุล้าสมัย
ส�ำรองอื่น
อื่น ๆ
รวม
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11,457
203,627
18,145
44,631
23,297
9,453
898
3,180
34,111
63,357
412,156

2,073
48,064
(149)
2,111
(2,083)
87
(1,202)
3,162
9,262
61,325

834
(2,591)
92
(1,665)

-

71
(1,442)
(211)
(265)
362
(1,485)

14,435
250,249
15,405
46,531
23,297
7,370
985
1,978
37,008
73,073
470,331

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่
1 มกราคม เพิ่่�ม (ลด)
พ.ศ. 2562
ในกำำ�ไร
ปรับปรุงใหม่ หรืือขาดทุุน

เพิ่่�ม (ลด)
ในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน
เบ็็ดเสร็็จอื่่น

ผลต่างของอัตรา ณ วัันที่่�
เพิ่ม (ลด) แลกเปลี่ยน 31 ธัันวาคม
จากการรวม จากการแปลง พ.ศ. 2562
ธุรกิจ
ค่างบการเงิน ปรัับปรุุงใหม่่

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สิทธิในเหมืองถ่านหิน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุตธิ รรมของทีเ่ กิดจากการซอื้ โรงไฟฟ้า
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อาคารและอุปกรณ์ทเี่ กิดจากการซือ้ โรงไฟฟ้า
รายได้ค่าเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(19,929)
(293,360)
(193)
(168,592)

(7,207)
(670)
(51,112)

193
-

-

6,748
1,451
988

(20,388)
(292,579)
(218,716)

(2,733)

-

-

(118)

25

(2,826)

1,093
(1,267)

109
566

-

-

15

1,202
(686)

21,215
(4,613)
(468,379)
(56,223)

26,207
164
(31,943)
29,382

193
(1,472)

(118)
(118)

38
9,265
7,780

47,422
(4,411)
(490,982)
(20,651)

งบการเงินรวม
หน่วย: พันบาท
การปรับ
ผลต่าง
เพิ่ม (ลด) โครงสร้างการ ของอัตรา
ณ วันที่
ผลกระทบ
1 มกราคม ของการเปลี่ยน เพิ่ม (ลด) ในก�ำไร
ลงทุนในกลุ่ม แลกเปลี่ยน ณ วันที่
พ.ศ. 2563 นโยบายการบัญชี ในก�ำไร หรือขาดทุน ธุรกิจก๊าซ จากการแปลง 31 ธันวาคม
ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุขอ้ 4.2) หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธรรมชาติ ค่างบการเงิน พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส�ำรองการฟื้นฟูเหมืองถ่านหิน
ส�ำรองส�ำหรับการรือ้ ถอนและการบูรณะ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุล้าสมัย
ส�ำรองอื่น
อื่น ๆ
รวม

435,263
7,546,017
464,521
1,403,082
702,507
222,244
29,715
59,647
1,115,933
2,203,420
14,182,349

2,593
2,593

(253,894)
67,569
(3,177)
(167,372)
(113,622)
184,135
(10,781)
(124,398)
384,281
(37,259)

158
(6,817)
27,969
21,310

28,488
28,488

8,537
625,954
(1,370)
26,933
(2,723)
4,037
(8,047)
233
91,805
(120,996)
624,363

190,064
8,239,540
453,157
1,262,643
699,784
112,659
205,803
49,099
1,083,340
2,525,755
14,821,844

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
หน่วย: พันบาท
การปรับ
ผลต่่าง
เพิ่ม (ลด) โครงสร้างการ ของอััตรา
ณ วันที่
ผลกระทบ
1 มกราคม ของการเปลี่ยน เพิ่ม (ลด) ในก�ำไร ลงทุนในกลุ่ม แลกเปลี่่�ยน
ณ วันที่
พ.ศ. 2563 นโยบายการบัญชี ในก�ำไร หรือขาดทุน ธุรกิจก๊าซ จากการแปลง 31 ธันวาคม
ปรับปรุงใหม่ (หมายเหตุขอ้ 4.2) หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธรรมชาติ ค่่างบการเงิิน พ.ศ. 2563
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
เงินลงทุนในการร่วมค้า
(614,766)
สิทธิในเหมืองถ่านหิน
(8,822,378)
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(6,595,162)
มูลค่ายุติธรรมของที่เกิดจากการซื้อ
(85,229)
โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายส�ำหรับมูลค่ายุตธิ รรม
ของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจาก
36,243
การซื้อโรงไฟฟ้า
(20,676)
รายได้ค่าเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
1,429,969
จากการแปลงค่าฐานภาษี
(133,050)
อื่น ๆ
(14,805,049)
รวม
(622,700)
สุทธิ

(4,109) (486,775)
(359,512) (8,795,641)
3,141 (69,717)
(456,406) (6,595,787)

-

(20,348)
386,249
(72,858)
455,781

152,448
-

-

-

-

-

-

(3,162)

(88,391)

-

3,358
5,503

-

-

(260)
(1,576)

39,341
(16,749)

- 333,181
36,825
- 1,127,691
2,593 1,090,432

152,448
173,758

28,488

(19,909) 1,743,241
(9,543) (105,768)
(851,336) (14,376,246)
(226,973)
445,598

งบการเงินรวม
หน่วย: พันบาท
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

ผลต่างของอัตรา ณ วันที่
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
ในก�ำไร
เพิ่ม (ลด)
ในก�ำไร
หรือขาดทุน จากการรวม จากการแปลง พ.ศ. 2562
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ธุรกิจ
ค่างบการเงิน ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ส�ำรองการฟื้นฟูเหมืองถ่านหิน
ส�ำรองส�ำหรับการรื้อถอนและการบูรณะ
ค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุล้าสมัย
ส�ำรองอื่น
อื่น ๆ
รวม
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371,768
6,607,666
588,803
1,448,257
755,994
306,755
29,140
103,193
1,106,895
2,055,896
13,374,367

63,657
1,476,052
(4,583)
64,820
(63,967)
2,685
(36,914)
97,117
284,452
1,883,319

25,615
(79,565)
2,832
(51,118)

-

(25,777)
(537,701)
(40,134)
(109,995)
(53,487)
(20,544)
(2,110)
(6,632)
(88,079)
(139,760)
(1,024,219)

435,263
7,546,017
464,521
1,403,082
702,507
222,244
29,715
59,647
1,115,933
2,203,420
14,182,349

งบการเงิินรวม
หน่วย: พันบาท
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
ปรับปรุงใหม่

ผลต่างของอัตรา ณ วันที่
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ในก�ำไร
เพิ่ม (ลด) แลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม
ในก�ำไร
หรือขาดทุน จากการรวม จากการแปลง พ.ศ. 2562
หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ค่างบการเงิน ปรับปรุงใหม่
ธุรกิจ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
เงินลงทุนในการร่วมค้า
สิทธิในเหมืองถ่านหิน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรมของที่เกิดจากการซื้อ
โรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายส�ำหรับมูลค่ายุติธรรม
ของอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดจาก
การซื้อโรงไฟฟ้า
รายได้ค่าเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม
สุทธิ

(646,677)
(9,519,453)
(6,253)
(5,470,762)

(221,326)
(20,645)
(1,569,654)

5,917
-

-

253,237
717,720
336
445,254

(614,766)
(8,822,378)
(6,595,162)

(88,683)

-

-

(3,639)

7,093

(85,229)

35,462
(41,127)

3,346
17,377

-

-

(2,565)
3,074

36,243
(20,676)

688,430
(149,732)
(15,198,795)
(1,824,428)

804,822
5,014
(981,066)
902,253

5,917
(45,201)

(3,639)
(3,639)

(63,283) 1,429,969
(133,050)
11,668
(14,805,049)
1,372,534
(622,700)
348,315

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

เพิ่ม (ลด)
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุน

เพิ่ม (ลด)
ณ วันที่
ในก�ำไรหรือ
31 ธันวาคม
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม

2,532
(715)
45,740
593
48,150

180
(91)
10,221
(92)
10,218

502
5,113
476
6,091

3,214
4,307
55,961
977
64,459
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

เพิ่่�ม (ลด)
ในกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

เพิ่่�ม (ลด)
ณ วัันที่่�
ในกำำ�ไรหรืือ
31 ธัันวาคม
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม

1,775
633
20,825
745
23,978

754
(149)
24,915
(186)
25,334

3
(1,199)
34
(1,162)

2,532
(715)
45,740
593
48,150

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันบาท
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

เพิ่่�ม (ลด)
เพิม่ (ลด)
ในกำำ�ไรหรืือ
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ขาดทุุน

ผลต่่างของ
อััตราแลกเปลี่่�ยน
จากการแปลงค่่า
งบการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม

76,343
(21,571)

5,524
(2,398)

15,089
154,644

(410)
(1,315)

96,546
129,360

1,379,276
17,864
1,451,912

312,633
(2,871)
312,888

14,346
184,079

(10,968)
(25)
(12,718)

1,680,941
29,314
1,936,161

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันบาท
ณ วัันที่่�
1 มกราคม
พ.ศ. 2562

เพิ่่�ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ในกำำ�ไรหรืือ
ในก�ำไรหรือ
ขาดทุุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่่างของ
อััตราแลกเปลี่่�ยน
จากการแปลงค่่า
งบการเงิิน

ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อนุพันธ์ทางการเงิน
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
อื่น ๆ
รวม
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57,614
20,499

23,423
(4,780)

(17,992)

(4,694)
(19,298)

76,343
(21,571)

675,796
24,157
778,066

778,359
(5,791)
791,211

2,137
(15,855)

(74,879)
(2,639)
(101,510)

1,379,276
17,864
1,451,912

21.2 ภาษีเงินได้
			 21.2.1 ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินปันผล
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

39,069
4,348
43,417

90,995
16,599
107,594

1,223,041
136,857
1,359,898

2,818,395
519,551
3,337,946

(34,738)
(34,738)
8,679

(29,382)
(29,382)
78,212

(1,090,432)
(1,090,432)
269,466

(902,253)
(902,253)
2,435,693

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�ำหรับก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

-

-

-

-

(10,218)
(10,218)
(10,218)

(25,334)
(25,334)
(25,334)

(312,888)
(312,888)
(312,888)

(791,211)
(791,211)
(791,211)
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			21.2.2 ภาษี เ งิ น ได้ ส� ำ หรั บ ก� ำ ไรก่ อ นหั ก ภาษี ข องกลุ ่ ม กิ จ การมี ย อดจ� ำ นวนเงิ น ที่ แ ตกต่ า งจากการค� ำ นวณก� ำ ไรทาง
บัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ก�ำไรก่อนภาษี
ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้บนั ทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีของงวดก่อนซึ่งยังไม่เคยรับรู้
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราภาษีจากมาตรการภาษีสำ� นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
ภาษีที่ถูกประเมินเพิ่ม
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายส�ำหรับเงินปันผล
ผลต่างของอัตราภาษีในประเทศที่กลุ่มกิจการด�ำเนินกิจการอยู่
อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

(8,051)
(1,610)

124,733
24,947

(299,714)
(59,943)

3,944,951
788,990

(19,784)
5,851
41,571
(6,556)

(20,668)
5,645
55,950
(1,882)

(619,113)
183,103
1,300,900
(205,151)

(641,676)
175,258
1,737,108
(58,438)

1,607
1,476
4,348
(10,591)
(7,633)
8,679

(25,377)
(1,202)
5,518
16,599
7,410
11,272
78,212

50,293
46,190
136,052
(331,431)
(231,434)
269,466

(787,889)
(37,329)
171,324
515,365
229,865
343,115
2,435,693

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ก�ำไรก่อนภาษี
ภาษีค�ำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้บนั ทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราภาษีจากมาตรการภาษีสำ� นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

24,989
4,998

53,331
10,666

815,631
163,126

1,690,551
338,110

(20,909)
930
3,075

(32,042)
(427)
22,234

(654,295)
29,090
96,229

(994,842)
(13,246)
690,307

1,688
(10,218)

(24,064)
(1,701)
(25,334)

52,826
136
(312,888)

(747,115)
(52,823)
(11,602)
(791,211)

ในปี พ.ศ. 2562 กรมสรรพากรยกเลิกสิทธิประโยชน์ของมาตรการที่เกี่ยวกับส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศโดยให้มีผลวันที่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย
(หมายเหตุข้อ 31)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจ�ำ
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ำกัด
ในการใช้ (หมายเหตุขอ้ 15.1 ช)
รายได้ค้างรับ
สิทธิในการประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้า สุทธิ
สิทธิในการใช้ที่ดิน สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

31,741
80,038
13,317

23,508 953,396 708,869
75,817 2,404,103 2,286,197
10,837 399,990 326,774

943
296

77,000
316
263

29,701
71,737

24,936 892,119 751,923
51,348 2,154,788 1,548,352

-

-

6,810
44,349
277,693

6,627 204,573 199,845
- 291,766
9,676
77,363 1,332,132 2,332,773
280,112 8,341,101 8,446,499

5,572
6,811

5,272
82,851

- 2,321,858
9,521
28,329
7,919
8,889
-

-

167,361 158,990
204,579 2,498,288

23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
150,300 8,290,240
เงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
276,000
304,561 16,566,001
เงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ
551,518
454,861 24,856,241
รวม
827,518
511,873 13,715,865
ยอดคงเหลือต้นปี
454,861
กระแสเงินสด:
กู้เพิ่ม
1,389,176 1,057,991 43,472,457
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม
(1,032,162) (1,130,829) (32,300,177)
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
15,870 410,303
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลีย่ น
13,112
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
(44) (442,207)
จากการแปลงค่างบการเงิน
2,531
454,861 24,856,241
ยอดคงเหลือปลายปี
827,518

4,532,146
9,183,719
13,715,865
16,610,171

276,000
503,045
779,045
409,305

144,000
265,305
409,305
466,554

8,290,240
15,110,000
23,400,240
12,342,176

4,342,176
8,000,000
12,342,176
15,139,599

32,848,096 1,169,581 843,206 36,600,530 26,179,513
(35,109,527) (812,953) (916,325) (25,440,306) (28,449,688)
492,710

13,112

(1,125,585)
13,715,865

779,045

15,870

410,303

492,710

- (512,463) (1,019,958)
409,305 23,400,240 12,342,176
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าว
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.28 ถึงร้อยละ 4.90 ต่อปี (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.37 ถึงร้อยละ 5.22 ต่อปี) โดยก�ำหนด
ช�ำระคืนภายในหนึ่งปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.28 ถึงร้อยละ 1.98 ต่อปี (พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.78 ถึงร้อยละ 2.65 ต่อปี) โดยมี
ก�ำหนดช�ำระคืนภายในหนึ่งปี
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น มี มู ล ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ราคาตามบั ญ ชี เนื่ อ งจากเงิ น กู ้ ยื ม ดั ง กล่ า วมี ร ะยะเวลา
ครบก�ำหนดสั้น

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ส�ำหรับซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เงินลงทุนค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
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180,297
4,296
7,058

239,689 5,415,609 7,227,566
5,886 129,052 177,500
7,463 212,007 225,025

4,228
18
766

4,512
193
838

126,997
552
23,003

136,046
5,828
25,269

28,990
7,679
1,627
229,947

28,205 870,773 850,497
- 230,642
2,182
65,793
2,526
48,843
76,200
285,951 6,906,926 8,622,581

26
5,038

203
5,746

760
151,312

6,135
173,278

25. เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
531,729
359,699 15,971,608
จากสถาบันการเงิน สุทธิ
ตราสารหนี้เสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง สุทธิ
143,576
- 4,312,603
(Private placement notes)
3,416
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
675,305
363,115 20,284,211
รวมส่วนหมุนเวียน สุทธิ
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
2,151,115 1,570,227 64,613,248
จากสถาบันการเงิน สุทธิ
ตราสารหนี้เสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจง สุทธิ
79,252
224,060 2,380,505
(Private placement notes)
2,166
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
2,230,367 1,796,453 66,993,753
รวมส่วนไม่หมุนเวียน สุทธิ
2,905,672 2,159,568 87,277,964
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ

10,846,351

428,938

223,282 12,884,047 6,732,855

103,017
10,949,368

428,938

223,282 12,884,047 6,732,855

47,348,656 1,563,328 1,037,750 46,957,843 31,292,325
6,756,273
65,315
54,170,244 1,563,328 1,037,750 46,957,843 31,292,325
65,119,612 1,992,266 1,261,032 59,841,890 38,025,180

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
เงินกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
เงินกู้ยืมระยะยาว
สกุลเงินตราต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหา
เงินกู้ยืมตัดจ�ำหน่าย

2,165,598 1,386,000 65,048,297 41,793,444 1,825,000 1,266,000 54,817,708 38,174,964
529,863
- 5,300,000
551,391 15,915,533 16,626,646 176,448
2,695,461 1,937,391 80,963,830 58,420,090 2,001,448 1,266,000 60,117,708 38,174,964
(12,617)
(9,182)
(4,968) (275,818) (149,784)
(7,465) (378,974) (225,083)
2,682,844 1,929,926 80,584,856 58,195,007 1,992,266 1,261,032 59,841,890 38,025,180

หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
(531,729) (359,699) (15,971,608) (10,846,351) (428,938) (223,282) (12,884,047) (6,732,855)
การเงินส่วนที่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
2,151,115 1,570,227 64,613,248 47,348,656 1,563,328 1,037,750 46,957,843 31,292,325
สถาบันการเงิน สุทธิ
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1,929,926 1,796,871
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
1,023,507
335,306
กู้ยืมเพิ่ม
(301,141) (212,197)
จ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืม
(9,244)
(1,834)
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกูย้ มื
การเปลี่ยนแปลงรายการ
ที่มิใช่เงินสด:
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมการ
3,827
3,188
จัดหาเงินกู้ยืม
2,547
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
33,422
8,592
จากการแปลงค่างบการเงิน
2,682,844 1,929,926
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

58,195,007 58,308,119 1,261,032 1,251,410 38,025,180 40,608,000
32,029,320 10,410,444 956,902 141,000 29,944,993 4,377,712
(9,423,816) (6,588,205) (224,000) (132,000) (7,009,789) (4,098,283)
(6,867)
(1,316) (214,892) (40,847)
(289,277) (56,927)

119,774
79,700

98,971
-

2,652
2,547

1,938
-

82,991
79,690

60,184
-

- (1,066,283) (2,881,586)
(125,852) (3,977,395)
80,584,856 58,195,007 1,992,266 1,261,032 59,841,890 38,025,180

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารที่มีไม่มีหลักประกัน
ยกเว้ น เงิ นกู ้ ยืม ระยะยาวของบริษัทย่อยในสาธารณรั ฐประชาชนจี นเป็ นเงิ นกู ้ ยื มที่ มีห ลั ก ประกั นโดยการจ� ำ นองและ
จ�ำน�ำสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 16
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1

120.00
120.00

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

120.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนใน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
120.00

ล้้านเหรีียญออสเตรเลีีย
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1
2
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380.00
132.00
512.00

รายงานงบการเงิน 2563

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

330.00 อัตราดอกเบีย้ BBSY บวกอัตราเพิม่ คงที่ ช�ำระคืนทั้งจ�ำนวนในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565
170.00 อัตราดอกเบีย้ BBSY บวกอัตราเพิม่ คงที่ สัญญาเป็นลักษณะเงินกู้แบบหมุนเวียน
500.00

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลียได้รับการผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนทางการ
เงินภายใต้สัญญาเงินกู้ เงินกู้ยืมดังกล่าวจึงแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับการผ่อนผันการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินส�ำหรับงวดสิ้นสุดวัน
ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อีกด้วย
ล้้านเหรีียญหยวน
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
1

8.01

2

18.02

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

67.33

9

30.00

10

10.84

11

15.61

12

4.77

13

5.11
159.69

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

5.14 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
22.27 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567
19.53 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
18.80 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.33 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
0.86 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
197.35 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2570
68.66 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
30.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
26.45 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
2.94 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566
394.33

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ล้้านบาท
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

1

700.00

1,400.00 THB FIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

2

1,500.00

1,500.00 THB FIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

3

1,500.00

1,500.00 THB FIX บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

4

5,300.00

- BOBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่

9,000.00

4,400.00

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น
ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2568
ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐรายละเอียดต่อไปนี้
ล้้านบาท
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
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1

40.00

2
3
4

100.00
90.00
50.00

5

-

6

15.00

7

85.00

8
9

60.00
96.00

10
11

240.00
50.00

12

80.00

13
14

100.00
56.00

รายงานงบการเงิน 2563

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

60.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุกปีโดยเริม่ วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
จนถึงวันสิน้ สุดสัญญา ในวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
100.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น ณ วันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565
90.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น ณ วันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567
70.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น 3 งวด โดยเริม่ วันที่ 16 กันยายน 2562
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566
20.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุกปี โดยเริม่ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563
15.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
85.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
60.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น ณ วันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
160.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
240.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น ณ วันสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
50.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุกปี โดยเริม่ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2568
100.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้น 3 งวด โดยเริม่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
44.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ สัญญาเป็นลักษณะเงินกูแ้ บบหมุนเวียน ครบก�ำหนด พ.ศ. 2565
72.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568

ล้้านเหรีียญสหรััฐ
(สกุุลเงิินในสััญญา)
ลำำ�ดัับที่่� พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
15

80.00

16

200.00

17

48.00

18

33.00

19

300.00

20

100.00
1,823.00

อััตราดอกเบี้้�ยร้้อยละ

การชำำ�ระคืืนเงิินต้้น

100.00 BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 18 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2570
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 6 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญา ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ ช�ำระคนื เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญา ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2570
- BBA LIBOR บวกอัตราส่วนเพิ่มคงที่ เงินต้นทุก 3 เดอื น โดยเริม่ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
จนสิน้ สุดสัญญาในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2570
1,266.00

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563
อััตราร้้อยละ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

1.24 - 5.36
-

พ.ศ. 2562
อััตราร้้อยละ
2.21 - 6.125
4.57

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
พ.ศ. 2563
อััตราร้้อยละ

พ.ศ. 2562
อััตราร้้อยละ

1.70 - 3.49
-

3.49 - 4.85
-

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกู้ยืม

2,695,461 1,937,391 80,963,830 58,420,090 2,001,448 1,266,000 60,117,708 38,174,964
2,695,461 1,937,391 80,963,830 58,420,090 2,001,448 1,266,000 60,117,708 38,174,964
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มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น กู ้ ยื ม ระยะยาวมี มู ล ค่ า เท่ า กั บ ราคาตามบั ญ ชี เนื่ อ งจากผลกระทบของอั ต ราคิ ด ลดไม่ มี ส าระ
ส�ำคัญ โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมดังกล่าว ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 2)
ระยะเวลาการครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 5 ปี
รวมเงินกู้ยืม

534,037

360,544 16,040,910 10,871,832

430,000

224,000 12,915,953 6,754,496

1,716,548 1,311,358 51,560,120 39,542,694 1,226,448 876,000 36,838,954 26,414,903
444,876
265,489 13,362,800 8,005,564 345,000 166,000 10,362,801 5,005,565
2,695,461 1,937,391 80,963,830 58,420,090 2,001,448 1,266,000 60,117,708 38,174,964

กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดบางประการตามที่ได้ก�ำหนดไว้ อาทิเช่น การด�ำรงอัตราส่วนของ
หนี้ต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น
ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Notes)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตราสารหนี้ระยะยาว
ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิจ�ำนวน 223 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้
แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการครบก�ำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะ
เจาะจง มีดังต่อไปนี้
วัันครบกำำ�หนดไถ่่ถอน
ชุดที่ 1 - ปี 2011 4.47%
ชุดที่ 2 - ปี 2011 4.62%
ชุดที่ 3 - ปี 2011 4.82%

26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
26 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ล้้านเหรีียญสหรััฐ
145
55
25
225

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบ
จากการคิดลดไม่มีสาระส�ำคัญ มูลค่ายุติธรรมก�ำหนดจากกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดที่อัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนักร้อยละ 2.92 ต่อปี การวัดมูลค่ายุติธรรมนี้อยู่ในระดับที่ 2
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยประเทศออสเตรเลียได้รับการยกเว้นการด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้
เงื่อนไขของ US Private Placement ก่อนวันครบก�ำหนดการค�ำนวณ ดังนั้น บริษัทย่อยจึงไม่จ�ำเป็นต้องมีการจัด
ประเภทหนี้สินดังกล่าวใหม่ การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินจะถูกค�ำนวณทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
ของทุกปี
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26. หุ้นกู้ สุทธิ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
หุ้นกู้สกุลเงินบาท
รวม
หัก ค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้ตัดจ�ำหน่าย
หัก ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�ำหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี
หุ้นกู้ สุทธิ

พ.ศ. 2562

200,000
1,451,538
1,651,538
(1,422)
1,650,116
(133,161)
1,516,955

200,000
1,621,675
1,821,675
(1,768)
1,819,907
(175,725)
1,644,182

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

6,007,420
43,600,000
49,607,420
(42,742)
49,564,678
(3,999,761)
45,564,917

6,030,800
48,900,000
54,930,800
(53,322)
54,877,478
(5,298,803)
49,578,675

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
ออกหุ้นกู้
จ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:
ตัดจ�ำหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,819,907

1,484,948

54,877,478

48,186,263

(170,076)
-

313,983
(89,485)
(454)

(5,322,314)
-

9,748,406
(2,778,296)
(14,095)

345
(60)
1,650,116

340
110,575
1,819,907

10,807
(1,906)
613
49,564,678

10,570
3,433,093
(3,708,463)
54,877,478

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและข้อจ�ำกัดบางประการ
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ อาทิเช่น การด�ำรงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น
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อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจการ มีดังนี้
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมหุ้นกู้

พ.ศ. 2562

1,651,538
1,651,538

1,821,675
1,821,675

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563
49,607,420
49,607,420

พ.ศ. 2562
54,930,800
54,930,800

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจการหลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.42 ต่อปี (พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.53 ต่อปี)
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ มีดังต่อไปนี้
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

พ.ศ. 2562

1,651,538
1,706,288

1,821,675
1,941,127

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563
49,607,420
51,251,932

พ.ศ. 2562
54,930,800
58,532,733

มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหุ ้ น กู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ 2 วั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมโดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาด้ ว ยอั ต ราผล
ตอบแทนตลอดอายุสัญญาของหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ระยะเวลาครบก�ำหนดของหุ้นกู้ มีดังนี้
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ครบก�ำหนดภายใน 1 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบก�ำหนดเกินกว่า 5 ปี
รวมหุ้นกู้
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133,169
694,326
824,043
1,651,538

พ.ศ. 2562
175,764
697,191
948,720
1,821,675

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563
4,000,000
20,855,565
24,751,855
49,607,420

พ.ศ. 2562
5,300,000
21,023,100
28,607,700
54,930,800

27. ส่วนของเจ้าของ
(ก) การลดทุนจดทะเบียน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
จากเดิมจ�ำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 5,161,925,515 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้จ�ำหน่ายจ�ำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นทุนคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนโดย
ท� ำ การซื้ อ หุ ้ น คื น จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยรวมเป็ น จ� ำนวนทั้ ง สิ้ น 1,157.14 ล้ า นบาท หรือ เที ย บ
เท่า 38.14 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 87.34 ล้านหุ้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อการ
ซื้อหุ้นทุนคืนแสดงเป็นรายการหักจากส่วนของเจ้าของ และบริษัทตั้งส�ำรองส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวเท่ากับ
จ�ำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนโดยแสดงรวมอยู่ในส�ำรองอื่น บริษัทก�ำหนดวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นทุนคืน
ที่ 5,000 ล้านบาท ส�ำหรับหุ้นทุนที่จะซื้อคืนโดยประมาณ 385 ล้านหุ้น ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
ภายหลังจากก�ำหนดซื้อหุ้นทุน ซื้อคืนบริษัทจะท�ำการจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวในราคาไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 85
ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันท�ำการที่ซื้อขายล่าสุด ทั้งนี้ หากบริษัทจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด บริษัทจะท�ำการลดทุนโดยการตัดหุ้นทุนที่ซื้อคืนออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทยังไม่
ได้ท�ำการจดทะเบียนลดทุน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ด�ำเนินการซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดยท�ำการซื้อหุ้น
คืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,157.14 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับ 38.14
ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 87.34 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท
ท�ำการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นทุนที่ซื้อคืนและได้ด�ำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์จากทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและช�ำระแล้วเดิมจ�ำนวน 5,161,925,515 หุ้น เป็นจ�ำนวน
5,074,581,515 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้น
หุ้น

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ส่่วนเกิิน
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
หุ้้�นสามััญ
หุ้นทุนซื้อคืน
รวม
หุ้น
พันเหรียญสหรัฐ พัันเหรีียญสหรััฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,165,257,100 5,161,925,515
(3,331,585)
หัก การลดทุนจดทะเบียน
หุ้นทุนซื้อคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 5,161,925,515 5,161,925,515
(87,344,000) (87,344,000)
หัก การลดทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515

149,961
149,961
(2,537)
147,424

443,624
443,624
443,624

(38,138)
(38,138)
38,138
-

593,585
(38,138)
555,447
35,601
591,048
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ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้น
หุ้น

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
จ�ำนวนหุ้น
มูลค่าหุ้น
หุ้น
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 5,165,257,100 5,161,925,515
(3,331,585)
หัก การลดทุนจดทะเบียน
หุ้นทุนซื้อคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 5,161,925,515 5,161,925,515
(87,344,000) (87,344,000)
หัก การลดทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515

5,161,925
5,161,925
(87,344)
5,074,581

ส่วนเกิน
หุ้นสามัญ
พันบาท
15,372,438
15,372,438
15,372,438

หุ้นทุนซื้อคืน
พันบาท
(1,157,140)
(1,157,140)
1,157,140
-

รวม
พันบาท
20,534,363
(1,157,140)
19,377,223
1,069,796
20,447,019

(ข)		 ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวห้ามน�ำไปจ่ายปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษัทได้ตั้งทุนส�ำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
(ค) ส�ำรองอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีส�ำรองอื่นซึ่งประกอบด้วยส�ำรองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนใน
การร่วมค้าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส�ำรองนี้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อใช้ส�ำหรับการลงทุนในอนาคต ความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ (31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 กลุ่มกิจการมีส�ำรองส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืนและส�ำรองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่ง)
(ง) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (BPP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (BPP-W) โดยไม่รวมถึงกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ และในปี พ.ศ. 2560 BPP ได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ของ BPP ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ (BPP-ESOP) ตามความเหมาะสมจาก
ต�ำแหน่งความรับผิดชอบที่มีต่อ BPP และบริษัทย่อยของ BPP กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการ
ซื้อสิทธิกลับคืนมาหรือจ่ายช�ำระเป็นเงินสด โดยสาระส�ำคัญของระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ มีดังต่อไปนี้
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รายงานงบการเงิน 2563

เรื่อง
จ�ำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
อายุของโครงการ

รายละเอียด
ไม่เกิน 58,800,000 หุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้จัดสรรแล้วจ�ำนวน 49,300,000
หุ้น ส่วนจ�ำนวนไม่เกิน 9,500,000 หุ้น คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจของ BPP จะ
พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP โดยจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการใช้สิทธิ ราคาเสนอขาย

(บาทต่อหุ้น)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

จ�ำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ

วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญถึง
ร้อยละ 10 ของหุ้นที่ได้รับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการจัดสรร
25.20
19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
ร้อยละ 15 ของหุ้นที่ได้รับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการจัดสรร
27.30
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง
ร้อยละ 20 ของหุ้นที่ได้รับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการจัดสรร
29.40
19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ได้รับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการจัดสรร
31.50
19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง
ร้อยละ 30 ของหุ้นที่ได้รับ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
จากการจัดสรร
ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันท�ำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือน
ธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
23.10

ก�ำหนดการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

กลุ่มกิจการรับรู้และแสดงรายการส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงในสิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
BPP ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (BPP-W) และสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ (BPP-ESOP) จ�ำนวน 3.32 ล้านบาท หรือ
เที ย บเท่า 0.11 ล้านเหรีย ญสหรัฐ ในงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของเจ้ า ของรวมส� ำ หรั บ ปี สิ้ นสุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 7.6 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 0.26 ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายการเคลื่อนไหวของจ�ำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลือและราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่เกี่ยวข้องแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
ราคาใช้สิทธิ
ถัวเฉลี่ย
บาทต่อหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
สิทธิซื้อหุ้นที่มีการให้สิทธิในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

28.92
28.92

พ.ศ. 2562

จ�ำนวนสิทธิ

43,970,300
43,970,300

ราคาใช้สิทธิ
ถัวเฉลี่ย
บาทต่อหุ้น

จ�ำนวนสิทธิ

28.92
29.09
28.92

42,670,300
1,300,000
43,970,300
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ส�ำหรับสิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท
บ้านปู (BPP-W) มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของสิทธิซื้อหุ้นที่ให้สิทธิประมาณโดยใช้วิธีการค�ำนวณแบบ
Black-Scholes valuation model ซึ่งมีมูลค่า 0.19 บาทต่อสิทธิ ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในสูตรการค�ำนวณ คือ
ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันให้สิทธิ มูลค่า 21.00 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ 23.10 ถึง 31.50 บาท ค่า
ความผันผวนร้อยละ 20 อัตราเงินปันผลตอบแทนของหุ้นร้อยละ 4.60 ประมาณการอายุของสิทธิ 5 ปี และ
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยงร้อยละ 1.78 ต่อปี
ส�ำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ (BPP-ESOP)
มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของสิทธิซื้อหุ้นที่ให้สิทธิประมาณโดยใช้วิธีการค�ำนวณแบบ Black-Scholes
valuation model ซึ่งมีมูลค่า 2.11 บาทต่อสิทธิ ข้อมูลส�ำคัญที่ใช้ในสูตรการค�ำนวณคือราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก ณ วันให้สิทธิมูลค่า 25.75 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ 23.10 ถึง 31.50 บาท ค่าความผันผวนร้อยละ
20 อัตราเงินปันผลตอบแทนของหุ้นร้อยละ 4.60 ประมาณการอายุของสิทธิ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยปราศจาก
ความเสี่ยงร้อยละ 2.13 ต่อปี
(จ) องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รายการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
สุทธิจากภาษี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
และสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
หุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สุทธิจากภาษี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
สุทธิจากภาษี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
การแบ่งปันก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของก�ำไรเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สุทธิจากภาษี
172,151
39,669
11,993,743
11,341,274
11,341,274

(42,288) (36,900)
- 1,296
- (5,818)
- 148,415
45
-

(42,288) (350,806)
- (157,422)
- (372,451)
- (529,873)
(58)
- 8,543
- (1,884)
-

-

- (523,272)

233,026
(549,015)
(446,302)
(372,451)
(818,753)
38,151
(780,602)

(77,815)
(77,815)
-

(6,796)
(1,019)
(58,610)
(19,229)
(29,608)
(1,965)
(50,802)

(5,818)
1,064
43,705
(4,274)
(58)
81
(4,251)

5,388
1,296
-

-

-

333,217

312,383
-

-

312,383

-

11,341,274
11,341,274
440,649

- (142,405)
(331,661)
- (474,066)
- 16,222
-

(399,735)
(380,774)
(780,509)
(1,532)

-

รวม

ส่วนเกิน
จากการ
เปลีย่ นแปลง
สัดส่วนการลงทุน
ในบริษทั ย่อย

(50,802)
(50,802)
7

ผลต่างของ
อัตราแลก
เปลีย่ นจาก
การแปลงค่า
งบการเงิน ส�ำรองอืน่

(4,251)
49,113
44,862
3,597

การป้องกัน
ความเสีย่ ง
ของเงิน
ลงทุนใน
หน่วยงาน
ต่างประเทศ

312,383
312,383
14,150

ส่่วนเกิิน
จากการ
การ
เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุตธิ รรม การป้องกัน
สััดส่่วน
การลงทุุน ของเงินลงทุน ความเสีย่ ง
ในบริษทั ย่อย ในตราสารทุน กระแสเงินสด

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินรวม

6,103

(40,821)

100,230

-

(194,128) (2,437,553)

- (13,026,580)
- (10,059,988)
- (23,086,568)
505,500

(7,585)
93,054

-

-

- (1,350,978) (1,178,827)
39,669
- (172,528)
- 4,403,902
7,035,583

- (22,707,805)
- (11,540,958)
- (34,248,763)
(47,916)
-

รวม

96,163

(623,968)
(922,013)
(82,025)

(128,206) (1,531,843)

9,608

(138,670)
(1,623)
2,479

- (7,693,722)
- (12,119,032)
- (19,812,754)
(1,623)
- (922,013)
(79,546)
- (3,754,393)
- (24,570,329)

- (18,272,358)
- (12,119,032)
- (30,391,390)
- (3,860,164)
- (34,251,554)

1,312,742 (1,760,471) (2,337,323) (27,261,096) (1,350,978) (19,403,383)

(13,279)

33,236

(172,528)
-

(128,206) (1,531,843)
1,480,970
1,352,764 (1,531,843)
218
112,549

การ
เปลีย่ นแปลง
มูลค่ายุตธิ รรม การป้องกัน การป้องกัน
ของเงินลงทุน ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง การแปลงค่า
ในตราสารทุน กระแสเงินสด เงินลงทุน งบการเงิน ส�ำรองอืน่

หน่วย: พันบาท

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย : พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย : พันบาท
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม การป้องกัน
ของเงินลงทุน ความเสี่ยง การแปลงค่า
ในตราสารทุน กระแสเงินสด งบการเงิน

การเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม การป้องกัน
ของเงินลงทุน ความเสี่ยง
ในตราสารทุน กระแสเงินสด รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 สุทธิจากภาษี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 สุทธิจากภาษี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 สุทธิจากภาษี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 สุทธิจากภาษี

188

รายงานงบการเงิน 2563

2,086
(2,365)
-

417
(1,669)
- (2,365)
(16,342) (16,342)

62,917
(73,492)
-

รวม

(50,329) (3,458,770) (3,446,182)
- (73,492)
(514,602)
- (514,602)

476

5,113

5,589

14,790

160,111

-

174,901

-

-

-

1,726

17,387

(86,556)

(67,443)

197

(12,898) (12,701)

5,941

1,955
97
-

19,662 21,617
97
(20,133) (20,133)

63,457
3,202
-

638,012
(642,928)

(758,340)
-

(56,871)
3,202
(642,928)

34

(1,198) (1,164)

1,032

(34,791)

-

(33,759)

(387,433) (3,545,326) (3,926,818)

-

-

-

(4,774)

(10,622) (2,700,430) (2,715,826)

2,086

(1,669)

417

62,917

(50,329) (3,458,770) (3,446,182)

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ด�ำเนินงาน
(กลับรายการ) ค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้า
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการ
เคลื่อนไหวช้าของอะไหล่
และวัสดุครื่องจักร
ค่าบริหารจัดการจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

378,801

346,718 11,854,078 10,764,774

25,325

30,635

792,526

951,149

856,505
2,857

992,589
1,129

992,589 30,817,517
35,097
89,401

1,346
-

1,284
-

42,128
-

39,873
-

25,875

38,426

809,714 1,193,024

568

1,545

17,770

47,964

-

(4,042)

-

(125,480)

-

-

-

-

(1,772)

(2,554)

(55,467)

(79,296)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,162

6,517

130,242

202,453

29. ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
ด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักโดยไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืนในระหว่างปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

เหรียญสหรัฐ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทใหญ่ (พันเหรียญสหรัฐ)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักโดยไม่รวม
หุ้นทุนซื้อคืน (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (เหรียญสหรัฐ)

(55,739)

(14,478)

35,207

78,665

5,074,581
(0.011)

5,143,047
(0.003)

5,074,581
0.007

5,143,047
0.015
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งบการเงิินรวม
พ.ศ. 2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พ.ศ. 2562
ปรัับปรุุงใหม่่

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัทใหญ่ (พันบาท)
จ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักโดยไม่รวม
หุ้นทุนซื้อคืน (พันหุ้น)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

(1,786,317)

(395,263)

1,128,516

2,481,761

5,074,581
(0.352)

5,143,047
(0.077)

5,074,581
0.222

5,143,047
0.483

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

30. เงินปันผลจ่าย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,073,554,474 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,268.39 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 39.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจ�ำนวน 0.26 ล้านบาท หรือเทียบ
เท่า 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และใน
การประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,074,302,006 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
761.15 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 24.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เป็นจ�ำนวน 0.04 ล้านบาท หรือเทียบ
เท่า 1.33 พันเหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
ที่ประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ของปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,161,925,515 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,806.67
ล้านบาท หรือเทียบเท่า 56.95 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจ�ำนวน 0.02 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 683
เหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ส�ำหรับหุ้นจ�ำนวน 5,161,925,515 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,806.67 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 58.67 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจ�ำนวน 0.20 ล้านบาท หรือเทียบ
เท่า 6,443 เหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
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31. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอ�ำนาจควบคุม
บริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัท
ร่วม การร่วมค้า และบุคคลหรือกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือบริษัท ผู้บริหารส�ำคัญรวมทั้งกรรมการ
ของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น และกิจการที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดย
บุคคลเหล่านั้น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
ในการพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง อาจมี ขึ้ น ได้ ต ้ อ งค� ำนึ ง ถึ ง รายละเอี ย ดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการระหว่างบริษัทย่อย การร่วมค้า และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคา ดังนี้
- การซื้ อ ขายถ่ า นหิ น ระหว่ า งกลุ ่ ม กิ จ การก� ำ หนดโดยใช้ ดั ช นี ร าคาสากลในการอ้ า งอิ ง และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะของถ่านหินและสถานที่ส่งมอบ
- การให้บริการด้านการบริหารจัดการระหว่างกลุ่มกิจการและการร่วมค้า เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถด�ำเนินธุรกิจ
ได้ตามปกติธุรกิจ โดยใช้วิธีราคาทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
- การให้การบริการทางการตลาดกับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อให้บริการการสนับสนุนด้านการขายการตลาดและ
โลจิสติก โดยใช้อัตราร้อยละจากยอดขายขั้นต้นของถ่านหินที่ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นอัตราที่เปรียบเทียบได้
กับบริษัทอื่น
- การซื้อขายสินค้าและการบริการอื่นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยก�ำหนดราคาโดยใช้ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคา
ที่ท�ำกับบุคคลภายนอก
- ส�ำหรับเงินให้กู้ยืม เงินกู้ยืม และดอกเบี้ยรับ กลุ่มกิจการค�ำนวณดอกเบี้ยโดยค�ำนึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มาถัว
เฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
- เงินทดรองจ่ายและเงินทดรองรับเป็นการจ่ายล่วงหน้าส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกิจการที่เกี่ยวข้องกันและจะได้
รับคืนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
31.1 รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ดอกเบี้ยรับจากการร่วมค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการจากการร่วมค้า

1,785
921

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562
580
999

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

55,810
28,687

17,843
31,038
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งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ค่าซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย
ต้นทุนการรับบริการจากบริษัทย่อย
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยรับจากบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่ายแก่บริษัทย่อย
รายได้ค่าบริหารจัดการจากบริษัทย่อย
ค่าบริหารจัดการจ่ายแก่บริษัทย่อย

33,199
5,346
62,305
99,826
443
23,628
4,162

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,036,780
166,945
1,976,278
3,122,662
13,968
739,222
130,242

36,439
4,265
159,917
112,852
10
32,652
6,517

1,127,053
131,574
4,994,942
3,505,944
303
1,014,168
202,453

31.2 ลูกหนี้และเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ดอกเบี้ยค้างรับการร่วมค้า
ลูกหนี้อื่นการร่วมค้า
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
- ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

1,048
56
1,104

126
42
168

31,496
1,670
33,166

3,812
1,249
5,061

25,819
9,616
35,435

21,186
21,186

775,517
288,831
1,064,348

638,831
638,831

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย
ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย - บริษัทย่อย
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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437,621
2,896
440,517

พ.ศ. 2562
375,622
4,925
380,547

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563
13,144,875
86,977
13,231,852

พ.ศ. 2562
11,326,513
148,495
11,475,008

31.3 เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
- บริษัทร่วม
- การร่วมค้า
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

60,572

16,287

1,819,416

491,106

20,888
20,888

20,117
15
20,132

627,400
627,400

606,598
450
607,048

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทเงินให้กู้ยืม
ให้กู้เพิ่ม
รับช�ำระคืนเงินกู้
การหักกลบกับค่าธรรมเนียม
การบริการ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ผลต่ า งของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

16,287
48,411
(7,101)

87 491,106
(7)
22,535 1,514,973
(6,383) (222,205)

2,828
(225)
699,669
(198,182)

20,132
(15)

17,054
7
424
(2,093)

607,048
(472)

553,384
225
13,158
(64,982)

-

-

-

-

-

4,864

-

151,018

-

(139)

-

(4,305)

-

4

-
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194
35,542
16,287 1,819,416

(8,679)
491,106

771
20,888

(128)
20,132

20,824
627,400

(45,892)
607,048

2,975
60,572

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้าจ�ำนวนสี่แห่งเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินบาท
จ�ำนวน 56.19 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1.87 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินหยวนจ�ำนวน 331.60 ล้านหยวน หรือ
เทียบเท่า 50.99 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 7.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินให้กู้ยืมดังกล่าว
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ถึง ร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 สกุลเงินเยนจ�ำนวน 360.79 ล้านเยน หรือเทียบ
เท่า 3.26 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจ�ำนวน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3.32 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุล
เงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 9.71 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ถึงร้อยละ 7.23
ต่อปี) โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี
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วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้าในต่างประเทศจ�ำนวนหนึ่งแห่งเป็น
เงินให้กู้ยืมในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ�ำนวน 27.38 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20.89 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (พ.ศ. 2562 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ�ำนวน 28.82 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20.12 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 0.01 ล้านเหรียญสหรัฐ) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีอัตราดอกเบี้ย (พ.ศ.
2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 4.17 ต่อปี)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
เงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย
- ส่วนที่หมุนเวียน
- ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

1,269
1,269
18,800
2,283,094

พ.ศ. 2562
272
77,000
77,272
2,129,886

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

38,123
38,123
564,697
68,577,510

8,208
2,321,858
2,330,066
64,224,592

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจ�ำนวน 77 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เงินทดรองจ่ายดังกล่าวแสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเนื่องจากเงินทดรองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
โอนเปลี่ยนประเภทเงินให้กู้ยืม
ให้กู้เพิ่ม
รับช�ำระคืนเงินกู้
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี
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8,800
10,000
-

(9,792)
11,678
(1,886)
-

275,385
312,937
-

- 2,129,886 2,551,384 64,224,592 82,791,909
(8,800)
9,792 (275,385) 304,004
(304,004)
41,393 12,098,022 1,285,154
362,564 386,596
(58,560) (223,834) (520,585) (7,004,602) (16,162,929)
(754)
47,902 (23,614) 1,487,272
-

18,800

-

(23,625)
564,697

- (441,503) (5,480,818)
- 2,283,094 2,129,886 68,577,510 64,224,592

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 1,638.69
ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจ�ำนวน 19,355.92 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 644.40 ล้านเหรียญสหรัฐ (พ.ศ.
2562 สกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 1,456.69 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจ�ำนวน 20,299.47 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า 673.19 ล้านเหรียญสหรัฐ) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึง 5.17 ต่อปี (พ.ศ. 2562
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึง 4.50 ต่อปี)
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 2)
ราคาตามบั ญ ชี ข องเงิ น ให้ กู ้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยมี มู ล ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากเงิ น ให้ กู ้ ยื ม ดั ง
กล่าวมีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้น มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ค�ำนวณจากมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด
31.4 เจ้าหนี้การค้า เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้าบริษัทย่อย
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย
เงินทดรองรับบริษัทย่อย
รวมเงินทดรองรับและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

6,378
813
192
1,005
-

พ.ศ. 2562
2,803
1,148
10
43
1,201
16,000

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

191,570
24,440
5,761
30,201
-

84,529
34,619
302
1,284
36,205
482,464

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี
กู้เพิ่ม
รับช�ำระคืนเงินกู้
หักกลบกับเจ้าหนี้บริษัทย่อยจากการจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 15.1)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

16,000
3,000
(10,684)

16,000
-

482,464
93,881
(334,331)

496,762
-

(8,316)
-

16,000

(260,249)
18,235
-

(14,298)
482,464

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเป็นเงินกู้ยืมในสกุล
เงินเหรียญสหรัฐจ�ำนวน 16 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีก�ำหนด
ช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
ราคาตามบั ญ ชี ข องเงิ น ให้ กู ้ ยื ม ระยะสั้ น แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยมี มู ล ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากเงิ น ให้ กู ้ ยื ม ดั ง
กล่าวมีระยะเวลาครบก�ำหนดสั้น
31.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ ประกอบด้วย
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

2,681
80
27
2,788

พ.ศ. 2562
3,412
108
95
3,615

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

83,690
2,506
849
87,045

105,583
3,353
2,938
111,874

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
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2,023
59
5
2,087

พ.ศ. 2562
3,080
88
16
3,184

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563
63,349
1,842
165
65,356

พ.ศ. 2562
95,320
2,721
491
98,532

32. ภาระผูกพัน สัญญาที่ส�ำคัญ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน
งบการเงิินรวม

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
ล้้าน
ล้้าน
ล้้าน
ล้้าน
(สกุุลเงิินในสััญญา) (สกุุลเงิินในสััญญา) (สกุุลเงิินในสััญญา) (สกุุลเงิินในสััญญา)
หนังสือค�้ำประกัน
- เหรียญสหรัฐ
- บาท
- อินโดนีเซียรูเปีย
- เหรียญออสเตรเลีย
- หยวน
Letters of Credit
- เหรียญสหรัฐ
- อินโดนีเซียรูเปีย

24
1,654
318,208
382
1

24
1,648
300,881
220
-

47
-

48
-

8
-

11
8,044

6
-

3
-

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินของการร่วมค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 15.5
32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวม ดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ
พ.ศ. 2563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการด�ำเนินงานร่วมกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนอื่น
เงินลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

พ.ศ. 2562

หน่วย: พันบาท
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

72,321
275
-

68,805
1,728
770,000
3,879
30,263

2,172,321
8,260
-

2,074,750
52,104
23,218,580
116,978
912,557

31,658
104,254

874,675

950,905
3,131,486

26,374,969

32.3 ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีภาระผูกพันที่จะขายถ่านหินอันเกิดจาก
สัญญาขายถ่านหินจ�ำนวน 15.80 ล้านตัน (พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 16.20 ล้านตัน) โดยขายอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่ง
ถ่านหินเหล่านี้จะถูกส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2567

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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32.4 ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
กลุ่มกิจการท�ำสัญญาเช่าพื้นที่ และสัญญาเช่าอุปกรณ์รวมถึงสัญญาเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งยอดรวมของจ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงิินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

หน่วย: พันบาท

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

หน่วย: พันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

-

11,094
11,079
15,191
37,364

- 334,521
- 334,068
- 458,067
- 1,126,656

-

1,537
536
2,073

-

46,343
16,160
62,503

32.5 สัญญาที่ส�ำคัญ
ก) กลุ่มกิจการย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาว่าจ้างการท�ำเหมืองถ่านหิน (Mining Services Contracts)
		กับบริษัทในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยสัญญาแต่ละสัญญามีการก�ำหนดอัตราการว่าจ้างและปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้
		ในการก�ำหนดราคาโดยมูลค่าของสัญญาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขุดดินและถ่านหินที่ผลิตได้ สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุด
		ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
ข)		 บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ท�ำสัญญาการแบ่งผลประโยชน์ในเหมืองถ่านหิน (Production Share
		Contract) กับรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อแบ่งผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลในอัตราร้อยละ 13.50 ของ
		ปริมาณถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งหมด
ค) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ได้รับสิทธิในการท�ำเหมืองต้องจ่ายค่า Exploitation ให้กับรัฐบาล
		ในอัตราระหว่างร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 7 ของยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายในการขาย
ง)		 ภายใต้สัญญาการท�ำเหมือง (Coal Agreement) ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียต้องจ่ายค่า
		Dead-rentให้กับรัฐบาลตลอดอายุของสัญญา ค่า Dead-rent ค�ำนวณโดยอิงพื้นที่และอัตราที่ก�ำหนดในสัญญา
		ทั้งนี้ส�ำหรับช่วงก่อนการผลิต ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีมูลค่าเท่ากับค่า Dead-rent และส�ำหรับช่วงการ
		ผลิตถ่านหิน บริษัทย่อยดังกล่าวต้องจ่ายช�ำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่ากับค่า Dead-rent บวกอัตราส่วนเพิ่ม
		ร้อยละ 0.15 ของยอดขายขั้นต้นจากการด�ำเนินธุรกิจเหมือง
จ)		 บริ ษั ท ย่ อ ยสี่ แ ห่ ง ในสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ที่ ด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำป่ า ไม้ ใ นบริ เ วณเขตป่ า สงวน
		มีภาระที่จะต้องช�ำระค่าธรรมเนียมในการใช้พื้นที่จ�ำนวนระหว่าง 1.6 ถึง 4.0 ล้านอินโดนีเซียรูเปียต่อ 1 Hectare
ฉ) บริษัทย่อยของบริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ขนาด 37.6 เมกะวัตต์
		ในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนจ�ำนวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,065 ล้านบาท ทั้งนี้
		การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญาและการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ
		ที่เกี่ยวข้อง
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32.6 คดีความที่ส�ำคัญ
ก) กรณีฟ้องคดีแพ่งต่อบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมองโกเลีย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับส�ำเนาค�ำฟ้องจากศาลแพ่งชั้นต้น (Primary Civil Court)
โดยเนื้อหาของข้อกล่าวหาเหมือนกันกับข้อกล่าวหาเดิมซึ่งบุคคลและกลุ่มบริษัท (โจทก์) เคยยื่นฟ้องที่ศาลแพ่งชั้น
ต้นและด�ำเนินคดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิในหุ้นจ�ำนวนร้อยละ 60 ในบริษัทย่อย
อีกแห่งหนึ่ง แต่คดีได้ถึงที่สุดโดยยกฟ้องข้อกล่าวหาเดิมด้วยเหตุผลว่าค�ำฟ้องและข้อกล่าวหาของโจทก์ไม่ชัดเจน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ศาลแพ่งชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขค�ำฟ้องใหม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยยื่นค�ำให้การโต้แย้งค�ำฟ้อง อีกทั้งได้ยื่นฟ้องกลับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเมื่อวันที่
22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศาลแพ่งชั้นต้นตัดสินให้โจทก์ชนะคดีโดยให้บริษัทย่อยจ่ายเงินแก่โจทก์จ�ำนวน 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และยกฟ้องแย้งของบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามล�ำดับ ซึ่ง
ศาลฎีกามีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ส่งคดีคืนกลับไปที่ศาลชั้นต้นโดยให้เหตุผลว่าบริษัทย่อยดัง
กล่าว ซึ่งเป็นจ�ำเลยไม่ใช่คู่สัญญากับโจทก์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ศาลแพ่งชั้นต้นได้เริ่มพิจารณาคดี แต่ในที่สุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ศาลได้ มี ค� ำ พิ พ ากษายกฟ้ อ งโจทก์ โ ดยเหตุ ที่ ค ดี ดั ง กล่ า วอยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจของอนุ ญ าโตตุ ล าการ จึ ง ไม่ ส ามารถ
ด�ำเนินการในชั้นศาลได้โจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในก�ำหนดเวลา แต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 โจทก์ได้
ยื่นค�ำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศาลได้พิจารณาและมีค�ำสั่งไม่รับค�ำร้อง
โจทก์ เป็นผลให้คดีเป็นอันถึงที่สุด
ข)		การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายละเอียดของภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าที่บริษัทย่อยใน
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย จ่ า ยเนื่อ งจากข้ อ ก� ำ หนดจากผลการตรวจสอบภาษี ข อง Directorate General of Tax
(DGT) ที่ส�ำคัญมีดังต่อไปนี้
พัันเหรีียญสหรััฐ
ปีี
พ.ศ.

บริิษััท

รายละเอีียด

2552

ITM

2554

TCM

2555

TCM

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลต�่ำ
ไปจ�ำนวน 13 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
23 ต�่ำไปจ�ำนวน 36.4 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า
2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง
ไปจ�ำนวน 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

พัันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
-

13,031

-

-

-

-

2,883

2,877

86,597

สถานะ ณ วัันที่่�ในงบการเงิิน

392,937 ในเดอื น ธันวาคม พ.ศ. 2563 ITM ด�ำเนิน
การยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
- ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 TCM
ด� ำ เนิ น การยื่ น หนั ง สื อ เพื่ อ คั ด ค้ า นค� ำ
อุทธรณ์ของ DGT ต่อศาลฎีกา
86,753 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 TCM
ด� ำ เนิ น การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ่ อ ศาลฎี ก า
ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ค�ำนวณภาษี
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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พัันเหรีียญสหรััฐ
ปีี
พ.ศ.

200

บริิษััท

รายละเอีียด

พัันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
23/26 และภาษีมูลค่าเพิ่มต�่ำไป
จ� ำ น ว น 8 1 . 8 พั น ล ้ า น
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า
5.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

-

-

-

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง
ไปจ�ำนวน 6.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
IMM การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
2556
23/26 ต�่ำไปจ�ำนวน 33.8พัน
ล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบ
เท่า 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
2556 KTD, TCM การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง
ไปจ�ำนวน 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

6,181

6,181

185,659

2,266

2,432

68,064

-

2,261

-

2556 TCM, JBG, การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
KTD 23/26 และภาษีมูลค่าเพิ่มต�่ำไป
จ� ำ น ว น 7 9 . 8 พั น ล ้ า น
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า
4.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

913

2,804

27,424

2555

TCM

2555

KTD

รายงานงบการเงิน 2563

สถานะ ณ วัันที่่�ในงบการเงิิน

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 TCM
ด�ำเนินการยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาส�ำหรับค่าบริหารการตลาด
- ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกา
ตัดสินคดีบางส่วนเกี่ยวกับภาษีมูลค่า
เพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23/26
ให้ DGT ชนะคดี
ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 TCM
ด�ำเนินการยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อ
ศาลฎีกาส�ำหรับภาษีเงินได้ หัก ณ ที่
จ่าย 23/26
186,382 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 DGT
ได้ยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
73,335 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 IMM ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
68,178 KTD: ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาล
ฎีกาได้พิพากษาให้ KTD แพ้คดีสาหรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 1.42 ล้าน
เหรียญสหรัฐ
TCM: ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ศาลฎีกาได้ตัดสินคดีให้ TCM ชนะคดี
84,552 KTD
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
กรกฎาคมพ.ศ. 2563 ศาลฎีกาตัดสิน
คดีให้ KTD ชนะคดีบางส่วนส�ำหรับ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้อง
กับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือ
ล่าช้า
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาล
ฎีกาตัดสินคดีให้ KTD แพ้คดีบางส่วน
ส�ำหรับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23
TCM
ในเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตัดสินคดีภาษีเงิน
ได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย 23 ให้ TCM ชนะคดีบางส่วน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ตั ด สิ น คดี ใ ห้ TCM ชนะคดี บ างส่ ว น
ส�ำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้อง

พัันเหรีียญสหรััฐ
ปีี
พ.ศ.

บริิษััท

รายละเอีียด

พัันบาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

2558

IMM

การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง
ไปจ� ำ นวน 3.1 ล้ า นเหรี ย ญ
สหรัฐ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย 23/26 และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต�่ำไปรวมเป็นเงินจ�ำนวน 94.3
พันล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 6.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

9,284

9,375

278,864

2559

IMM

1,966

1,995

59,053

2561

IMM

3,975

-

119,397

25622563

IMM

การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
26 ต�่ำไปจ�ำนวน 27.7 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า
1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสูง
ไปจ�ำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
การจ่ายภาษีที่ดินและโรงเรือน
ต�่ำไปจ�ำนวนเงิน 99.5 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า
7.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
รวม

7,058

-

212,002

34,526

สถานะ ณ วัันที่่�ในงบการเงิิน

กับค่าปรับจากการขนถ่ายสินค้าลงเรือ
ล่าช้าและค่าบริหารการตลาด
ในเดื อ นสิ ง หาคมถึ ง เดื อ นกั น ยายน
พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตัดสินคดีให้ TCM
ชนะคดี แ ละชนะคดี บ างส่ ว นสาหรั บ
offshore VAT และ domestic VAT
JBG
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 DGT
ยื่ น อุ ท ธ ร ณ ์ ต ่ อ ศ า ล ฎี ก า ส� ำ ห รั บ
domestic VAT
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ศาลฎีกา
ได้ ตั ด สิ น ให้ JBG ชนะคดี บ างส่ ว น
ส�ำหรับ offshore VAT
282,694 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2561 IMM ได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากร
ส�ำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 26 และ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23 และภาษี
มูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ศาล
ภาษีอากรได้ตัดสินให้ IMM ชนะคดี
ส�ำหรับ domestic VAT
60,157 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลภาษี
- ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ DGT
- ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 IMM ได้
ยื่นอุทธรณ์ต่อ DGT

40,956 1,037,060 1,234,988

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบภาษีโดย DGT ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ผู้บริหาร
ของกลุ ่ ม กิ จ การเชื่ อ ว่ า ผลของการตรวจสอบภาษี การอุ ท ธรณ์ แ ละคดี ที่ อ ยู ่ ใ นศาลไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น สาระ
สาคัญต่องบการเงินรวม

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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ค) คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีสาระส�ำคัญ มีดังนี้
บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีที่มีนัยส�ำคัญจ�ำนวน 3 คดี ซึ่ง 1 คดีเป็นกรณี
เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินในบริเวณพื้นที่เหมืองถ่านหินที่ได้รับสัมปทาน เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,095 พันล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ 1 คดีเป็นคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งเรียกร้องค่าเสียหาย
เป็นเงินจ�ำนวน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก 1 คดีเป็นคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจ�ำนวน
100 ล้านเหรียญสหรัฐ

202

-		
		
		
		

ส�ำหรับคดีที่เรียกร้องค่าชดเชยที่ดินจ�ำนวน 1,095 พันล้านอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 76.89 ล้านเหรียญสหรัฐ
โจทก์ได้ยื่นค�ำฟ้องบริษัทย่อยเป็นจ�ำเลยที่ 2 ต่อศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
พ.ศ. 2562 ศาลได้มีค�ำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ซึ่งโจทก์มิได้อุทธรณ์ค�ำพิพากษาภายในก�ำหนดเวลา เป็นผลให้คดี
เป็นอันถึงที่สุด

-		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ส�ำหรับคดีอนุญาโตตุลาการ บริษัทขนส่งทางเรือได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยเรียกร้องค่าเสียหายจากการ
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาขนส่งสินค้าและจากการบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบรวมเป็นเงิน 5.98 ล้านเหรียญสหรัฐ
คดีนไี้ ด้ยนื่ ต่อ Singapore Chamber of Maritime Arbitration และได้มกี ารแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการครบองค์คณะแล้ว
อนุญาโตตุลาการได้ก�ำหนดตารางการพิจารณาคดีในเบื้องต้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่ต่อมาได้ขยาย
ระยะเวลาการยืน่ ค�ำให้การพยานถึงสิน้ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2561 แต่เนือ่ งเพราะโจทก์ขอแก้ไขค�ำฟ้อง อนุญาโตตุลาการ
จึงก�ำหนดให้ยื่นค�ำให้การพยานภายในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลังจากนั้นโจทก์ก็ยังได้ยื่นค�ำร้องต่าง ๆ
ซึ่งบริษัทย่อยได้โต้แย้งคัดค้านท�ำให้การพิจารณาคดีต้องเลื่อนออกไป คณะอนุญาโตตุลาการได้ก�ำหนดเวลาด�ำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 อนึ่ง ในช่วงไตรมาสที่ 2 โจทก์กับบริษัทย่อยได้เจรจากัน
และตกลงที่จะประนีประนอมยอมความกัน โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท�ำสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยบริษัทย่อยช�ำระเงิน จ�ำนวน 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อยุติคดีอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งบริษัทย่อยได้ช�ำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์แล้วในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2562 คดีจึงเป็นอันยุติ
ที่แน่นอน

-		
		
		
		
		
		

ส�ำหรับคดีเรียกร้องค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจ�ำนวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย
2 บริษัทเป็นจ�ำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมกับบุคคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยอ้างว่า
ตนเองเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ำเลยที่ 1 ซึ่งจ�ำเลยที่ 1 ได้สัญญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทก์เป็นเงิน 1 เหรียญสหรัฐ
ต่อการผลิตถ่านหิน 1 ตัน รวมเป็นเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลแขวงได้มคี ำ� พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ แต่โจทก์ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำพิพากษาของศาลแขวงภายในก�ำหนดเวลา จึงท�ำให้ค�ำพิพากษาของ
ศาลแขวงเป็นที่สุดคดีนี้จึงเป็นอันยุติ
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33. การรวมธุรกิจและการซื้อเงินลงทุนทางอ้อม
		 การซื้อเงินลงทุนที่มีนัยส�ำคัญในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
		33.1 การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท FOMM Corporation
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และประกอบธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
จ�ำนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 21.45 ของทุนจดทะเบียน การลงทุนดัง
กล่าวถือเป็นการลงทุนในบริษัทร่วม กลุ่มกิจการได้จ่ายช�ำระค่าหุ้นแล้วทั้งจ�ำนวน
กลุ ่ ม กิ จ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ที่ ไ ด้ ม าและปั น ส่ ว นต้ น ทุ น การรวมธุ ร กิ จ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว โดยการ
วัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ซึ่งรายละเอียดของการลงทุนมีดังนี้
พันเหรียญสหรัฐ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา
สิทธิในสิทธิบัตร (แสดงรวมในเงินลงทุนในบริษัทร่วม)
สิ่งที่ใช้ตอบแทนในการซื้อ

7,532
12,468
20,000

พันบาท
244,422
404,574
648,996

สิ ท ธิ ใ นสิ ท ธิ บั ต รจะตั ด จ� ำ หน่ า ยด้ ว ยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ โ ดยพิ จ ารณาถึ ง การน� ำ
สินทรัพย์มาใช้ตามที่ประมาณการรวมถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
		 33.2 การซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มใน Springvale Coal Joint Venture
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนใน Springvale Coal Joint Venture (SPJV) และสินทรัพย์เหมืองที่เกี่ยวข้องใน Springvale และ
Angus Place เพิ่มอีกร้อยละ 50 จากผู้ร่วมทุนอีกราย ด้วยมูลค่าการลงทุนจ�ำนวน 1 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
เทียบเท่า 0.68 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ผู้ร่วมทุนรายดังกล่าวตกลงที่จ่ายเงินจ�ำนวน 11.55 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
หรือเทียบเท่า 7.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กลุ่มกิจการส�ำหรับส่วนของหนี้สินของผู้ร่วมทุนที่รับมา การซื้อสัดส่วน
การลงทุนเพิ่มดังกล่าวมีผลท�ำให้กลุ่มกิจการมีอ�ำนาจควบคุม SPJV และถือว่าเป็นการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการ
ส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมและก�ำไรจากการซื้อธุรกิจมีดังนี้
พันเหรียญสหรัฐ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา
สิ่งตอบแทนที่ได้รับในการซื้อ
ก�ำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต�่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอ�ำนาจควบคุม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียซึ่งถืออยู่ก่อนวันที่มีอ�ำนาจควบคุม
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนหน้า
(ขาดทุนที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่ด�ำเนินการส�ำเร็จจากการทยอยซื้อ)
ก�ำไรสุทธิจากการซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม

พันบาท

124,894
7,809
132,703
124,894
(207,146)

3,775,089
236,046
4,011,135
3,775,089
(6,261,291)

(82,252)
50,451

(2,486,202)
1,524,933
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุ่มกิจการมีการปรับปรุงมูลค่าของส่วนได้เสียที่เหลืออยู่ในการร่วมค้าก่อนการซื้อธุรกิจ ณ วันที่มีการลงทุนให้
เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยการปรับปรุงดังกล่าวมีผลท�ำให้กลุ่มกิจการบันทึกขาดทุนจากการปรับมูลค่าของส่วนได้
เสียที่เหลืออยู่ในการร่วมค้า เป็นจ�ำนวน 82.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ในวันเดียวกัน กลุ่มกิจการได้บันทึกก�ำไรจาก
การซื้อส่วนได้คงเหลือจ�ำนวน 132.70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยกลุ่มกิจการมีก�ำไรสุทธิจากการลงทุนดังกล่าว เป็น
จ�ำนวน 50.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ภายใต้รายได้ค่าบริหารจัดการและรายได้อื่น
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา และสิ่งตอบแทนจากการซื้อ มีดังต่อไปนี้
พันเหรียญสหรัฐ
เงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์อื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารอตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา
สิ่งตอบแทนจากการซื้อ
เงินสดได้มา
เงินสดที่ได้รับ
สิ่งตอบแทนจากการซื้อ - เงินสดรับสุทธิ

พันบาท

431
3,602
6,068
41,103
59,152
50,224
(17,140)
(18,546)
124,894

13,024
108,869
183,401
1,242,395
1,787,954
1,518,104
(518,074)
(560,584)
3,775,089

431
7,809
8,240

13,024
236,046
249,070

ในระหว่ า งปี พ.ศ. 2563 มี ก ารปรั บ ปรุ ง ราคาสิ่ ง ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ ในการซื้ อ ส่ ว นได้ ค งเหลื อ กลุ ่ ม กิ จ การรั บ รู ้
รายการดังกล่าวเป็นรายได้อื่นจ�ำนวน 8.03 ล้านเหรียญสหรัฐ (สุทธิจากภาษี) ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
		 การซื้อเงินลงทุนที่มีนัยส�ำคัญในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
		33.3 การซื้อเงินลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานสะอาด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 BPIN Investment Company Limited (BPINI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
กลุ่มกิจการ ได้ใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มใน Sunseap Group
Pte. Ltd. (Sunseap) จากบุคคลภายนอกจ�ำนวน 118 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 85.45 ล้านเหรียญ
สหรั ฐ ท� ำให้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 48.63 ของทุ น จดทะเบี ย น ทั้ ง นี้ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขของ
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Sunseap
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พันเหรียญสหรัฐ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา
สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (แสดงรวมในเงินลงทุนในการร่วมค้า)
ค่าความนิยม(แสดงรวมในเงินลงทุนในการร่วมค้า)
สิ่งที่ใช้ตอบแทนในการซื้อ

20,963
46,255
18,232
85,450

พันบาท
662,874
1,462,702
576,555
2,702,131

สิ ท ธิ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ระยะยาวจะตั ด จ� ำ หน่ า ยด้ ว ยวิ ธี เ ส้ น ตรงตามอายุ ข องสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า ที่ เ หลื อ อยู ่ ข อง
แต่ละสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

34. เหตุการณ์ส�ำคัญในระหว่างปีที่รายงาน
		การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
หลายพื้นที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ชีวิตของผู้คน ธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการ
ใช้พลังงานที่ลดลง ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิง (Commodity price) ทั่วโลกอ่อนตัวลง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการ
หยุ ด ชะงั ก ของระบบการขนส่ ง และห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน จึ ง น�ำ มาซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนและส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
การด�ำเนินธุรกิจ การพัฒนาและก่อสร้างโครงการในบางประเทศของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหาร มีการ
ด�ำเนินมาตรการต่างๆ ท�ำให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างราบรื่นตามปกติ นอกจากนี้ในด้านการด�ำเนินงาน และการ
ผลิต กลุ่มกิจการได้มีการด�ำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่การลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน การ
บริหารเงินลงทุนอย่างรัดกุม พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านสภาพคล่องอย่างเหมาะสมและมีการประเมิน
ผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ และประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนประมาณ
การและดุลยพินิจด้วยข้อมูลที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารทราบจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงินฉบับนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ
กลุ ่ มกิ จ การยัง คงด�ำเนิน มาตรการดัง กล่าวอย่ า งรั ด กุ ม มี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า ของสถานการณ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่อง
เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ แผนการด� ำ เนิ น งานให้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี ย นไปได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และลดผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
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