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คณะกรรมการบร�ษัทได�ให�ความสำคัญต�อหน�าท่ีและความรับผิดชอบดูแลกิจการบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
การกำกับดูแลงบการเง�นและสารสนเทศทางการเง�นท่ีปรากฏในรายงานประจำป� 2564 (แบบ 56-1 One Report) มีข�อมูลท่ีถูกต�อง 
ครบถ�วน เป�ดเผยอย�างเพียงพอ งบการเง�นได�ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญช�ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย (Thai Financial 
Reporting Standards) ซ�ง่อ�างอิงตามมาตรฐานสากล ถือปฏิบัติอย�างครบถ�วน และใช�ดุลยพินิจอย�างระมัดระวัง รวมถึงจัดให�มี 
และดำรงรักษาไว�ซ�่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธ�ผล เพื่อให�เช�่อมั่นอย�างมีเหตุผลต�อความเช�่อถือได�ของงบการเง�น 
การดูแลรักษาทรัพย�สินมีระบบการป�องกันที่ดี ไม�มีรายการทุจร�ตหร�อมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ซ�่งอาจทำให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�เป�นรายการจร�งทางการค�าอันเป�นธุรกิจปกติทั่วไปอย�างสมเหตุสมผลและ
เป�นประโยชน�สูงสุด รวมทั�งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง ซ�่งคณะกรรมการตรวจสอบได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทแล�ว และได�รายงานความเห็นเกี่ยวกับเร�่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซ�่งปรากฏในรายงานประจำป� 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

คณะกรรมการบร�ษัทมีความเห็นว�าระบบการควบคุมภายในของบร�ษัทฯ โดยรวมอยู�ในระดับท่ีน�าพอใจ และสามารถให�ความม่ันใจ 
อย�างมีเหตุผลต�อความเช�อ่ถือได�ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ�ง่ผู�สอบบัญช�ของบร�ษัทฯ ได�ตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบัญช�ที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว�างบการเง�นแสดงฐานะการเง�น และผลการดำเนินงาน และ 
กระแสเง�นสด โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญช�ที่รับรองทั่วไป

นายชนินท วองกุศลกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
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• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น

เรียน  ผู้ถือหุ้น บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ
รายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2564 ของ 
บรษิทัฯ รวมถงึรายการเกีย่วโยงกนั รายการทีอ่าจมีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์ และความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
รว่มกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการเปิดเผย 
ข้อมูลเร่ืองสำาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)  
ในรายงานผู้สอบบัญชี โดยการพิจารณาความเชื่อถือได้ 
ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจการแสดงรายการ ตลอดจนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการจัดทำา
รายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเชือ่ถอืได้ เป็นประโยชน์
ตอ่ผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชไีด้ตรวจสอบและรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข เชื่อม่ันได้ว่าการจัดทำารายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามขอ้กำาหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)  ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS) มีความถกูตอ้ง 
ครบถ้วนเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้รายงาน 
ทางการเงิน 

2. การสอบทานการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน 
รว่มกบัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ด้านการดำาเนนิงาน การใช ้
ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงาน 
ทางการเงิน การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ รวมทัง้ 
ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน 
ของการกำากับดูแลการบรหิารความเสีย่ง การควบคุมภายใน 
และการปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมุ่งเนน้และสรา้ง 
ความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำาเนินการตามกระบวนการ
ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม ด้วยความรอบคอบและ

ระมัดระวัง ส่งเสริมให้ฝ่ายจัดการกำากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Governance) ใหมี้การพัฒนางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ครอบคลุมถึงด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์   
(Cybersecurity) เพ่ือเพ่ิมความเชือ่ม่ันในศกัยภาพของบรษิทัฯ  
ทัง้นีจ้ากผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่พียงพอเหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมีประสทิธภิาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
ผ่านการสอบทานและอนุมัติแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และแผนงานตรวจสอบประจำาป ีสอบทานผลการ 
ตรวจสอบและการตดิตามปรบัปรงุแกไ้ขประเด็นทีมี่นยัสำาคัญ  
รวมทัง้สนบัสนนุใหมี้การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความรู ้ความสามารถ
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับ
งานตรวจสอบภายใน ทัง้ในด้านการใหค้วามเชือ่ม่ันและการ
ใหค้ำาปรกึษา สนบัสนนุการวเิคราะหข์อ้มูล (Data Analytics) 
และการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเพิ่ม
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการตรวจสอบภายใน 
โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 (COVID-19)  ทีเ่กดิขึน้ การตรวจสอบ 
ภายในส่วนมากทำาในรูปแบบการตรวจประเมินระยะไกล  
(Remote Audit) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพของการตรวจสอบ  นอกจากนีผ้ลวเิคราะห ์
ข้อมูลบางส่วนได้ถูกนำามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ในการ 
ให้คำาปรึกษา (Consulting Services) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมแกธ่รุกจิ เชน่ การลดตน้ทนุ การเพ่ิม Productivity  
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กร

3.  การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย
และข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบ้านปู  
โดยหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate 
Compliance) ทำาหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการ
ดำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ  
ได้ยกระดับเอกสารด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ตามกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ (Group Compliance  
Documents)  ซึง่มีแนวปฏบิตัทิีบ่งัคับใชก้บัทกุประเทศ โดยใช ้
กลไกการป้องกนัสามระดับ (Three Lines Model) ในการบรหิาร
ความเสี่ยงด้วยการให้คำาแนะนำาและสร้างตระหนักเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายตามกิจกรรม (Activities 
-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้งระดับภาพรวมและ
ระดับปฏิบัติงาน (High Level & End-to-End)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการความเสี่ยง 
ขององค์กรและกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ให้ดียิ่งขึ้น โดยนำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และชุดเครื่องมือ 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามกระบวนการ
ประเมินความเสีย่งทีส่ามารถนำาเสนอรายงานได้หลายรปูแบบ
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
ทีห่ลากหลาย ซ่ึงการพัฒนาระบบงานและแอปพลเิคชนัตา่งๆ 
สร้างสรรค์จากทีมงานภายในของบ้านปูเอง เช่น หน่วยงาน 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) 
หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายจากแต่ละ 
ประเทศ ศนูยก์ลางความเป็นเลิศด้านดิจทิลั (Digital Center 
of Excellence: DCOE) และหนว่ยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ทำาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทีร่วดเรว็ เหมาะสมกบั
สถานการณ ์เป็นประโยชนต์อ่การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร  ได้แก่

•  Regulatory Change Management (Laws In-Hand

System): เพ่ือบรหิารความเปล่ียนแปลงด้านการปฎบิตัิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐและ
หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง และเพ่ือใหส้ามารถเตรยีม
กระบวนการรองรบัได้อยา่งทนัทว่งท ีรวมทัง้มีการสือ่สาร
ข่าวสารและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ที่บริษัทฯ
ไปลงทุนเพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ

•  Permit & License Monitoring Dashboard:

เพ่ือบรหิารความเสีย่งและตดิตามผลการบรหิารจัดการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ  ของธุรกิจองค์กร ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย รวมถงึนำาเสนอรายงานและการตดิตาม
ความคืบหน้าได้ตามความต้องการของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมทันท่วงที

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทั้งด้านการบัญชี การเงิน 
การธนาคาร การบริหาร และเศรษฐศาสตร์ จำานวน 3 ท่าน 
ได้แก่ นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสทุศัน์ เศรษฐบญุสร้าง และนายพิชยั ดุษฎกีลุชยั กรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีนางสาววิยะดา วิบูลย์ศิริชัย ผู้อำานวยการ
สายอาวุโส-ตรวจสอบภายในและกำากับการปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีการทบทวนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนวปฏิบัติที่ดี และการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบยีบข้อบงัคับต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนนิ
ธรุกจิท้ังในประเทศและต่างประเทศ การปฏบิตัติามนโยบาย
เกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ และการปฏบิตัิ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบคุคล (PDPA) อย่างเคร่งครดั มีระบบ 
การประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์สำาคัญ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่พียงพอเหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธภิาพ 
เพ่ือให้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายและดำาเนนิธรุกจิได้อย่าง
ยั่งยืน  

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ 
ซ่ึงกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ร่วมกับ 
ฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
ในวาระทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ได้ประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยทีไ่ม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยได้รายงานผลการประชมุของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำา 
ทกุไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
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• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

•  Compliance Self-Assessment Application: เพื่อ
ใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Compliance Risk Management (C-RiM Application):

เพ่ือรายงานและตดิตามกระบวนการประเมินความเสีย่ง
ทีส่ามารถนำาเสนอรายงานและการตดิตามความคืบหนา้
ได้ตามความตอ้งการของผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานอยา่ง
เหมาะสมกบัสถานการณแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของภาครัฐและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี ้บรษิทัฯ เตรยีมความพรอ้มสำาหรบั พ.ร.บ. คุ้มครอง
ขอ้มูลสว่นบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง
ในประเทศต่างๆ  ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดตั้ง
คณะทำางานและเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาข้อมูล (Data Protection 
Officer) โดยจัดทำาคลังข้อมูล (Data Inventory) ของ 
ทกุหนว่ยงาน พรอ้มสือ่สารเรือ่งขอ้มูลสว่นบคุคล เกีย่วกบัการใช ้
การจัดเก็บข้อมูล ระบบป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล รวมทั้ง
การประสานงานกับผู้กำากับดูแลของภาครัฐ ให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าใจและเห็นความสำาคัญ และนำาไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

4. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามจรยิธรรม
ธรุกจิ ความมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลด้านการกำากบัดูแล
กจิการทีดี่ของคณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน 
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี 
และจากการสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ดำาเนินการตามเง่ือนไข 
การค้าทัว่ไป สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนต์อ่การดำาเนนิงาน 
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งม่ันดำาเนินงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและโปร่งใส ยึดหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนับสนุนให้ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน  

และนโยบายการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต (Corporate  
Fraud Management Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
โดยบรษิทัฯมีชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนหรอืขอ้มูลเกีย่วกบั
การทุจริต (Whistleblower Channel) และมีคณะกรรมการ
สอบสวน (Investigation Committee) ทำาหนา้ทีส่อบสวนหากพบ 
การทุจริตหรือเหตุอันควรสงสัย และพิจารณาข้อร้องเรียน 
อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. การก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการได้สอบทานและตดิตามความเสีย่งจากการรายงาน 
ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ถึงความมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
การประเมินและติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงสำาคัญ 
ทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มาตรการ
ป้องกนัตา่งๆ ในการบรหิารจัดการกบัความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับ
ที่ยอมรับได้ รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ ขยายการลงทุน 
โดยปัจจัยความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์และ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การทจุรติคอรร์ปัชนั 
ความเสีย่งตอ่ภาพลกัษณอ์งค์กร รวมทัง้ความเสีย่งเกีย่วกบั
การไม่ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคล (Personal 
Data Protection Act: PDPA)  ทั้งนี้หน่วยงานความเสี่ยง 
ได้ตดิตามการบรหิารจัดการความเสีย่งสำาคัญ แนวทางป้องกนั
แกไ้ข สถานการณท์ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ธรุกจิโดยเนน้การบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ สามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์
และแนวโน้มต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญอยา่งตอ่เนือ่งในประเด็นสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามหลกั ESG (Environmental, Social and Governance) 
ควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรบัมือกบัการเปลีย่นแปลงของสถานการณโ์ลก โดยได้วาง 
กรอบการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทาง ESG มีการ 
ประเมินความเสี่ยงระยะสั้นและระยะยาวทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ซ่ึงบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการปล่อย 
กา๊ซเรอืนกระจก การจัดการพลงังานน้ำา และการจดัการมลพิษ
ทางอากาศ ในด้านสงัคม (Social) มุ่งเนน้เรือ่งการจัดการและ
พัฒนาศกัยภาพของพนกังาน การจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การทำางานชุมชนสัมพันธ์และการพัฒนา

ชุมชน สำาหรับด้านการกำากับดูแลกิจการ (Governance) 
มุ่งเน้นการกำากับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน การดูแลจริยธรรม 
ทางธรุกจิ การจัดการคู่ค้าและผูร้บัเหมา การบรหิารความตอ่เนือ่ง 
ทางธรุกจิ และการจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลรวมถงึความปลอดภัย 
ทางไซเบอร์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำากับดูแล
เรื่องสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ESG ให้คำาแนะนำาด้านกลยุทธ์ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบ ตดิตาม และปฏบิตัหินา้ทีอ่ื่นๆ รว่มกบั 
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในการขบัเคลือ่นกลยทุธแ์ละการดำาเนนิงาน
ด้าน ESG ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนด

ค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลงาน 
ของผูส้อบบัญช ีประสบการณ ์ความรู ้ความเชีย่วชาญ ความเป็น 
อิสระ ความทนัตอ่เวลา และความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ี
รวมถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีท่ีเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ท้ังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง

1. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานศุาสตร ์เลขที ่8435 และ/หรอื
2. นางสาวอมรรตัน ์เพ่ิมพูนวฒันาสขุ   เลขที ่4599 และ/หรอื
3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ เลขที ่7795 และ/หรอื
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  เลขที่ 6552

ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 
(PwC) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ำา 
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ 
ปฏิบัตงิานได้ ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั 
จัดหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอ่ืนของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์
คูเปอรส์ เอบเีอเอส จำากดั แทนได้ ด้วยค่าสอบบญัชจีำานวนเงิน 
2,780,000 บาท

โดยสรปุ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหินา้ที่
ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
อยา่งครบถว้น ด้วยความระมัดระวงัรอบคอบ อยา่งเป็นอิสระ 
เพ่ือประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยเหน็วา่
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายการกำากับดูแลที่ดีเป็นสำาคัญ มีระบบ 
การบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม มีการปฏบิตัติามกฎหมายและ 
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธผิลชว่ยปกป้องและสนบัสนนุ
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรายงาน 
ทางการเงินของบรษิทัฯ มีความถกูตอ้ง เชือ่ถอืได้ มีการเปิดเผย 
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรอง
ทั่วไป 

(นายตีรณ   พงศ์มฆพัฒน์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ความเห็น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

อ้างอิงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 19 เรือ่งค่าความนยิม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมีค่าความนยิม 
ซ่ึงมูลค่าตามบญัชใีนงบแสดงฐานะการเงินรวมจำานวน 432 
ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยค่าความนยิมสว่นใหญ่เกดิจากการซ้ือ 
ธุรกิจเหมืองในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าความนิยมส่วนมาก
จำานวน 354 ล้านเหรียญสหรัฐ เกิดจากการซื้อธุรกิจเหมือง
ถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 

ผูบ้รหิารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนยิมเป็นประจำาทุกปี 
การทดสอบการด้อยค่านัน้จดัทำาในระดบัของหนว่ยสนิทรพัย์
ทีก่อ่ใหเ้กดิเงินสด และคำานวณมูลค่าสทุธทิีค่าดวา่จะได้รบัคืน 
ด้วยวธิมูีลค่าจากการใช ้ซ่ึงการคำานวณมูลค่าจากการใชต้อ้ง
อาศยัดุลยพินจิทีส่ำาคญัของผูบ้รหิารในการประมาณการผลการ
ดำาเนนิงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถงึ 
การใชอั้ตราการคิดลดทีเ่หมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด 
ขอ้สมมตฐิานท่ีสำาคญัทีใ่ชใ้นการคำานวณมลูค่าจากการใชข้อง
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 
แนวโนม้ของราคาถา่นหนิในตลาดโลก ประมาณการปรมิาณ
สำารองถา่นหนิ แผนการผลติ โครงสรา้งตน้ทนุ อัตราการเตบิโต 
และอัตราคิดลดท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด

ทั้งนี้ จากการทดสอบการด้อยค่าประจำาปี พ.ศ. 2564 กลุ่ม
กจิการไม่ได้รบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนยิม
ในงบการเงินรวมสำาหรับปี

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศออสเตรเลีย
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการ
ตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในกลุ่ม นอกจากน้ี ข้าพเจ้าทำาความ
เข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพ่ือให้ได้
รับเอกสารการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับ
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการ
ซ้ือธรุกจิเหมืองถา่นหนิในประเทศออสเตรเลีย ทัง้นี ้ขา้พเจา้
ประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ รวมถึงประเมินการควบคุม 
ในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มกิจการ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติงานดังต่อไปนี้เพ่ือประเมินการ
ทดสอบการด้อยค่าทีจ่ดัทำาโดยผูบ้รหิาร ซ่ึงขา้พเจ้าได้ประเมิน
ผลงานดังกล่าวแล้ว

• หารือกับผู้บริหารเพ่ือทำาความเข้าใจข้อสมมติฐานที่
ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่า และประเมินขั้น
ตอนในการทดสอบการด้อยค่ารวมถงึขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้
เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้บริหารใช้ขั้นตอนและข้อสมมติฐานดัง
กล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มกิจการ

• สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
ที่สำาคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาถ่านหิน
ในตลาดโลก ประมาณการอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน และอัตรา
การคิดลด รวมทัง้การเปรยีบเทยีบขอ้สมมตฐิานทีส่ำาคญั
กับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและ
ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
จากแหล่งข้อมูลภายนอก และแผนการทำาเหมืองและ
แผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) (บริษัท) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำาเนิน
งานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการสำาหรบัปีสิน้สดุวันเดียวกนั  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
• งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำาหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการซ่ึงประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีีส่ำาคัญและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม

การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14.1 ง) เรื่องการ
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 BKV-BPP 
Power LLC (BKV-BPP) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน
การถือหุ้นที่เท่ากันร้อยละ 50 ระหว่าง Banpu Power US 
Corporation (BPP US) และ BKV Corporation (BKV) 
ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Temple Generation 
Intermediate Holdings, LLC ซ่ึงเป็นบริษัทที่ถือสัดส่วน
การลงทนุรอ้ยละ 100 ในโรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาต ิTemple I 
ในสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซ้ือ 
รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 440.96 ล้านเหรียญสหรัฐ 

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการทำาเหมืองและ
แผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2564 กับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

• ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาเทยีบกบัขอ้มูลของ
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่สามารถอ้างอิงได้
จากขอ้มูลทีเ่ปิดเผยโดยทัว่ไปเพ่ือใหม่ั้นใจวา่อัตราคิดลด 
ที่ผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน 
ที่สำาคัญเพ่ือประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวและผลกระทบท่ีเป็นไปได้จากการเปล่ียนแปลง 
ของข้อสมมติฐาน

จากการปฏบิตังิานดังกลา่ว ขา้พเจ้าพบวา่ขอ้สมมตฐิานสำาคัญ
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ 
ค่าความนยิมมีความสมเหตสุมผลและสอดคล้องกบัหลักฐาน 
สนับสนุน

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนการ
ตรวจสอบของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในกลุ่ม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทำาความ
เข้าใจและประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าวเพ่ือให้ได้
รับหลักฐานการตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม

ผูส้อบบญัชดัีงกลา่วปฏบิตังิานดังตอ่ไปนีเ้พ่ือใหไ้ด้หลกัฐาน
เกี่ยวกับการประเมินของผู้บริหารในเรื่องวิธีการทางบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวและการปันส่วนราคาในมูลค่า
ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีร่ะบไุด้ทีไ่ด้มา ซึง่ขา้พเจ้าได้ประเมิน
ผลงานดังกล่าวแล้ว

ท้ังนี้ ผู้บริหารเลือกปฏิบัติตามทางเลือกการทดสอบการ 
กระจุกตวั (The Concentration Test) ท่ีอนญุาตใหก้ลุ่มกจิการ
ทำาการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่มของกจิกรรมและสนิทรพัยท์ี่
ซ้ือมานัน้ไม่กอ่ใหเ้กดิเป็นธรุกจิหรอืไม่ ตามท่ีระบุในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ทั้งนี ้
ผู้บริหารพิจารณาว่าการจ่ายซ้ือหุ้นดังกล่าวถือเป็นการ 
ซ้ือสนิทรพัยเ์นือ่งจากมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยร์วมท่ีถูกซ้ือ 
เกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 
โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาต ิTemple I ดังนัน้ผูบ้รหิารจึงนำาหลักการ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 มาถือปฏิบัติ 
สำาหรบัวธิกีารวดัมูลค่าและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคำานวณ 
มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับมาจาก
การซ้ือเงินลงทุนดังกลา่ว ซ่ึงผูบ้รหิารใชผู้ป้ระเมินอิสระท่ีเป็น
บุคคลภายนอกในการประเมิน

• สอบทานการประเมินของฝา่ยบรหิารถงึการระบวุา่สนิทรพัย์
ที่ได้มาสุทธิเข้าเง่ือนไขของการซ้ือสินทรัพย์ไม่ใช่การ 
ซ้ือธรุกจิภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่3 

• ประเมินความรูค้วามสามารถ คุณสมบตั ิและประสบการณ์
ของผู้ประเมินอิสระซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้

• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ที่ระบุได้ 
ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ รวมถึง
ประเมินขัน้ตอนการกำาหนดมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์
สทุธท่ีิระบไุด้ทีไ่ด้มาและการปันสว่นราคาซ้ือตามสดัสว่น
ของมูลค่ายุติธรรม

• ทดสอบการคำานวณหามูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณท์ีเ่กดิขึน้จากการซ้ือ รวมถึงสอบถามผูบ้รหิาร
ในเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐานสำาคัญที่ผู้บริหาร 
ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและเปรียบเทียบ 
ข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องและแหล่ง
ข้อมูลภายนอก

• ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มูลของบรษิทัทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัทีส่ามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมูลท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพ่ือให้ม่ันใจว่า
อัตราคิดลดท่ีผู้บริหารใช้อยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าพบว่าการ
ประเมินของผู้บริหารในการซ้ือหุ้น Temple Generation 
Intermediate Holdings, LLC เป็นการซ้ือสนิทรพัยภ์ายใต ้
ทางเลือกในการทดสอบการกระจุกตัวที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบับที่ 3 อกีทั้งพบว่าข้อสมมติฐาน
ที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ ์มีความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามวธิกีารบญัชี
ในเรื่องการซื้อสินทรัพย์

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องการประเมินการด้อยค่าของ 
ค่าความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการซ้ือธรุกจิเหมืองถา่นหนิในประเทศ
ออสเตรเลีย เนื่องจากความมีสาระสำาคัญของตัวเลข และ
การกำาหนดประมาณการของมูลค่าจากการใช้ที่ต้องอาศัย 
ขอ้สมมตฐิานในการคำานวณเป็นจำานวนมาก อีกทัง้การกำาหนด
ขอ้สมมตฐิานดังกล่าวขึน้อยูก่บัดุลยพินจิทีส่ำาคัญของผูบ้รหิาร
ในการประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจในอนาคต

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเร่ืองการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
ทีเ่กดิขึน้จากการซ้ือดังกลา่ว เนือ่งจากความมีสาระสำาคัญของ
ตัวเลข และการประเมินมูลค่ายุติธรรมอาศัยข้อสมมติฐาน
และดุลยพินิจที่สำาคัญของผู้บริหาร
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจ้าได้ใชดุ้ลยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง 
ตอ่ความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงขอ้มูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ 

•  สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัช ี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดังกลา่วไม่เพียงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้า
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรปุของขา้พเจ้าขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

•  ประเมินการนำาเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตกุารณใ์นรปูแบบท่ีทำาใหมี้การนำาเสนอขอ้มูลโดยถกูตอ้ง
ตามที่ควรหรือไม่

•  ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจำาปี แตไ่ม่รวมถงึงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานนัน้ ขา้พเจ้าคาดวา่ขา้พเจ้าจะได้รบัรายงานประจำาปีภายหลงั 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ัน
ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ทีมี่สาระสำาคัญกบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น เพื่อให้สามารถ
จัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการ
และบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ 
การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำาเนินงาน หรือ
ไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหไ้ด้ความเชือ่ม่ันอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง 
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำาคัญ 
เม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต • งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขา้พเจ้าได้ใหค้ำารบัรองแกค่ณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอิสระ 
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจ้าใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหลา่นีใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แตก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคับไม่ใหเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าว หรอืในสถานการณท์ีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

รจนาถ  ปัญญาธนานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10 1,184,361      730,456         39,581,234      21,940,785      
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 15,687           11,071           524,272           332,546           
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 168                346                5,600               10,392             
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย -                    156                -                       4,676               
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 11 472,940         248,754         15,805,596      7,471,862        
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 2,068             1,104             69,096             33,166             
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 30 24,191           25,819           808,475           775,517           
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 12 116,834         101,389         3,904,574        3,045,444        
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร สทุธิ 41,400           29,622           1,383,594        889,764           
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 20,990           29,961           701,494           899,933           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 69,260           61,130           2,314,662        1,836,164        
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและ
การเปิดหนา้ดินรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวยีน สทุธิ 17 78,475           64,505           2,622,612        1,937,535        

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 14 172,048         -                    5,749,827        -                      
สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 358,037         270,450         11,965,563      8,123,507        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,459      1,574,763      85,436,599      47,301,291      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 7,146             9,616             238,831           288,831           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 16,664           20,888           556,903           627,400           
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ที่รบัรูต้ามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 1,645,453      1,689,950      54,990,890      50,761,193      
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 164,424         153,415         5,495,041        4,608,143        
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 7,727             -                    258,239           -                      
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,488             1,549             49,714             46,524             
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 15 3,416,125      2,580,897      114,166,560    77,522,651      
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 20 103,567         165,679         3,461,183        4,976,512        
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 63,719           9,391             2,129,467        282,078           
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี สทุธิ 17 888,847         1,015,594      29,705,179      30,505,498      
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 18 1,276,104      1,358,941      42,647,263      40,818,643      
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 16 65,873           71,536           2,201,476        2,148,741        
คา่ความนิยม 19 431,568         446,748         14,422,945      13,419,014      
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 21 300,393         277,693         10,039,109      8,341,101        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,389,098      7,801,897      280,362,800    234,346,329    

รวมสินทรัพย์ 10,945,557    9,376,660      365,799,399    281,647,620    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10 1,184,361      730,456         39,581,234      21,940,785      
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 15,687           11,071           524,272           332,546           
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 168                346                5,600               10,392             
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย -                    156                -                       4,676               
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 11 472,940         248,754         15,805,596      7,471,862        
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 2,068             1,104             69,096             33,166             
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 30 24,191           25,819           808,475           775,517           
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 12 116,834         101,389         3,904,574        3,045,444        
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร สทุธิ 41,400           29,622           1,383,594        889,764           
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 20,990           29,961           701,494           899,933           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 69,260           61,130           2,314,662        1,836,164        
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและ
การเปิดหนา้ดินรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวยีน สทุธิ 17 78,475           64,505           2,622,612        1,937,535        

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 14 172,048         -                    5,749,827        -                      
สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 358,037         270,450         11,965,563      8,123,507        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,459      1,574,763      85,436,599      47,301,291      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 7,146             9,616             238,831           288,831           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 16,664           20,888           556,903           627,400           
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ที่รบัรูต้ามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 1,645,453      1,689,950      54,990,890      50,761,193      
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สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 63,719           9,391             2,129,467        282,078           
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี สทุธิ 17 888,847         1,015,594      29,705,179      30,505,498      
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 18 1,276,104      1,358,941      42,647,263      40,818,643      
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 16 65,873           71,536           2,201,476        2,148,741        
คา่ความนิยม 19 431,568         446,748         14,422,945      13,419,014      
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 21 300,393         277,693         10,039,109      8,341,101        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,389,098      7,801,897      280,362,800    234,346,329    
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เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10 1,184,361      730,456         39,581,234      21,940,785      
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เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย -                    156                -                       4,676               
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 11 472,940         248,754         15,805,596      7,471,862        
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 2,068             1,104             69,096             33,166             
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 30 24,191           25,819           808,475           775,517           
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 12 116,834         101,389         3,904,574        3,045,444        
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร สทุธิ 41,400           29,622           1,383,594        889,764           
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คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและ
การเปิดหนา้ดินรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวยีน สทุธิ 17 78,475           64,505           2,622,612        1,937,535        

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 14 172,048         -                    5,749,827        -                      
สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 358,037         270,450         11,965,563      8,123,507        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,459      1,574,763      85,436,599      47,301,291      
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สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 18 1,276,104      1,358,941      42,647,263      40,818,643      
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 16 65,873           71,536           2,201,476        2,148,741        
คา่ความนิยม 19 431,568         446,748         14,422,945      13,419,014      
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 21 300,393         277,693         10,039,109      8,341,101        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,389,098      7,801,897      280,362,800    234,346,329    

รวมสินทรัพย์ 10,945,557    9,376,660      365,799,399    281,647,620    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

7

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10 1,184,361      730,456         39,581,234      21,940,785      
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 15,687           11,071           524,272           332,546           
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 168                346                5,600               10,392             
เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย -                    156                -                       4,676               
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 11 472,940         248,754         15,805,596      7,471,862        
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 2,068             1,104             69,096             33,166             
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 30 24,191           25,819           808,475           775,517           
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 12 116,834         101,389         3,904,574        3,045,444        
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร สทุธิ 41,400           29,622           1,383,594        889,764           
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 20,990           29,961           701,494           899,933           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 69,260           61,130           2,314,662        1,836,164        
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและ
การเปิดหนา้ดินรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวยีน สทุธิ 17 78,475           64,505           2,622,612        1,937,535        

สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 14 172,048         -                    5,749,827        -                      
สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 358,037         270,450         11,965,563      8,123,507        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,459      1,574,763      85,436,599      47,301,291      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 7,146             9,616             238,831           288,831           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 16,664           20,888           556,903           627,400           
เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ที่รบัรูต้ามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 1,645,453      1,689,950      54,990,890      50,761,193      
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 164,424         153,415         5,495,041        4,608,143        
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 7,727             -                    258,239           -                      
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,488             1,549             49,714             46,524             
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 15 3,416,125      2,580,897      114,166,560    77,522,651      
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 20 103,567         165,679         3,461,183        4,976,512        
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 63,719           9,391             2,129,467        282,078           
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี สทุธิ 17 888,847         1,015,594      29,705,179      30,505,498      
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 18 1,276,104      1,358,941      42,647,263      40,818,643      
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 16 65,873           71,536           2,201,476        2,148,741        
คา่ความนิยม 19 431,568         446,748         14,422,945      13,419,014      
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 21 300,393         277,693         10,039,109      8,341,101        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,389,098      7,801,897      280,362,800    234,346,329    

รวมสินทรัพย์ 10,945,557    9,376,660      365,799,399    281,647,620    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยวธีิราคาทนุตดัจ าหน่าย -                    156                -                       4,676               
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สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 20,990           29,961           701,494           899,933           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 69,260           61,130           2,314,662        1,836,164        
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและ
การเปิดหนา้ดินรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวยีน สทุธิ 17 78,475           64,505           2,622,612        1,937,535        
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สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 358,037         270,450         11,965,563      8,123,507        

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,556,459      1,574,763      85,436,599      47,301,291      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 7,146             9,616             238,831           288,831           
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 16,664           20,888           556,903           627,400           
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เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 6 7,727             -                    258,239           -                      
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,488             1,549             49,714             46,524             
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 15 3,416,125      2,580,897      114,166,560    77,522,651      
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 20 103,567         165,679         3,461,183        4,976,512        
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต • งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิินงบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564ณ วัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 1,173,907      827,518         39,231,861      24,856,241      
เจา้หนีก้ารคา้  98,547           67,425           3,293,416        2,025,238        
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 33,228           25,336           1,110,469        761,023           
คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 3,443             22,720           115,072           682,429           
คา่เปิดหนา้ดินและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย 77,367           60,341           2,585,582        1,812,462        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 99,685           4,141             3,331,470        124,377           
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 90,636           102,798         3,029,053        3,087,758        
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 128,120         20,727           4,281,755        622,587           
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 24 517,009         675,305         17,278,404      20,284,211      
สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สทุธิ 25 119,672         133,161         3,999,435        3,999,761        
หนีส้ินสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชีที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 4,180             7,868             139,684           236,328           
หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 25,806           33,482           862,422           1,005,696        
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 23 536,585         229,947         17,932,626      6,906,926        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,908,185      2,210,769      97,191,249      66,405,037      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 24 2,270,243      2,230,367      75,871,298      66,993,753      
หุน้กู ้สทุธิ 25 1,911,304      1,516,955      63,875,581      45,564,917      
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 20 84,701           150,844         2,830,715        4,530,914        
ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 39,701           38,875           1,326,790        1,167,683        
หนีส้ินสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชี สทุธิ -                    3,126             -                       93,900             
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 52,776           25,983           1,763,754        780,458           
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 16 25,535           17,474           853,379           524,876           
ประมาณการหนีส้ินจากการรือ้ถอน การบรูณะ
และการฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและแหลง่ก๊าซธรรมชาติ 340,305         300,788         11,372,946      9,034,797        

หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน  209,951         66,452           7,016,554        1,996,034        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,934,516      4,350,864      164,911,017    130,687,332    

รวมหนีสิ้น  7,842,701      6,561,633      262,102,266    197,092,369    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้
ทนุจดทะเบยีน 26
หุน้สามญั 10,149,163,028 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
   (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 5,074,581,515 หุน้ 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 10,149,163      5,074,581        

ทนุที่ออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 6,766,108,686 หุน้ มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 
   (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 5,074,581,515 หุน้  
   มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 198,500         147,424         6,766,108        5,074,581        

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 26 647,929         443,624         22,138,547      15,372,438      
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20,313           1,651             677,687           55,037             
ก าไรสะสม  
จดัสรรแลว้  

- ส ารองตามกฎหมาย 26 100,397         95,543           3,318,402        3,157,984        
- ส ารองอ่ืน 26 121,159         107,317         3,906,838        3,458,754        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,831,341      1,630,812      61,096,868      54,628,542      
องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 26 (547,482)       (350,806)       (18,627,198)     (19,403,383)    

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,372,157      2,075,565      79,277,252      62,343,953      
สว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 730,699         739,462         24,419,881      22,211,298      

รวมส่วนของเจ้าของ 3,102,856      2,815,027      103,697,133    84,555,251      

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 10,945,557    9,376,660      365,799,399    281,647,620    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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1416 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 17

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต • งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิินงบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564ณ วัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10 114,057         216,119         3,811,758        6,491,574        
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 11 7,250             16,111           242,287           483,927           
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 523,165         440,517         17,484,116      13,231,852      
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 1,497             1,269             50,025             38,123             
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 12 4,699             5,074             157,027           152,401           
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 -                    2,997             -                       90,008             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 74,603           18,800           2,493,217        564,697           
สว่นของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั
ที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 30 79,500           -                    2,656,882        -                       

สินทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 13 6,131             7,096             204,899           213,138           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 810,902         707,983         27,100,211      21,265,720      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 2,955,695      2,283,094      98,779,016      68,577,510      
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามวธีิราคาทนุ 14 2,368,224      2,489,582      79,145,807      74,779,817      
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม
ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 6 7,749             6,475             258,967           194,496           

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ สทุธิ 1,020             1,020             34,101             30,650             
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 15 5,011             5,923             167,461           177,901           
สินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 16 2,309             3,430             77,161             103,016           
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 813                4,245             27,181             127,512           
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 20 5,142             64,459           171,830           1,936,161        
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอ่ืน 21 7,399             6,811             247,268           204,579           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,353,362      4,865,039      178,908,792    146,131,642    

รวมสินทรัพย์ 6,164,264      5,573,022      206,009,003    167,397,362    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

10

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 812,461         779,045         27,152,378      23,400,240      
เจา้หนีก้ารคา้บรษัิทยอ่ย 30 2,746             6,378             91,758             191,570           
เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 784                1,005             26,202             30,201             
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 26,419           22,248           882,906           668,255           
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 6 3,989             8,027             133,310           241,111           
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 24 355,871         428,938         11,893,176      12,884,047      

สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สทุธิ 25 119,672         133,161         3,999,435        3,999,761        
หนีส้ินตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 16 1,073             1,001             35,873             30,080             
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 23 10,676           5,038             356,797           151,312           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,333,691      1,384,841      44,571,835      41,596,577      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 24 1,506,331      1,563,328      50,341,446      46,957,843      
หุน้กู ้สทุธิ 25 1,911,304      1,516,955      63,875,581      45,564,917      
ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน 13,247           16,071           442,729           482,725           
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงิน สทุธิ 6 22,500           20,748           751,943           623,211           
หนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ 16 1,022             2,378             34,163             71,414             
หนีส้ินไมห่มนุเวยีนอ่ืน  1,206             366                40,205             10,969             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,455,610      3,119,846      115,486,067    93,711,079      

รวมหนีสิ้น  4,789,301      4,504,687      160,057,902    135,307,656    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

11



1418 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 19

งบแสดงฐานะการเงิิน

ณ วัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 26
ทนุจดทะเบยีน  
หุน้สามญั 10,149,163,028 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
   (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 5,074,581,515 หุน้ 
   มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 10,149,163      5,074,581        

ทนุที่ออกและช าระแลว้
หุน้สามญั 6,766,108,686 หุน้ มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 
   (31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 หุน้สามญั 5,074,581,515 หุน้ 
   มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 198,500         147,424         6,766,108        5,074,581        

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 26 647,929         443,624         22,138,547      15,372,438      
ก าไรสะสม  
จดัสรรแลว้  

- ส ารองตามกฎหมาย 26 19,850           14,996           676,611           516,193           
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 494,670         474,992         15,706,969      15,053,312      

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ 26 14,014           (12,701)          662,866           (3,926,818)       

รวมส่วนของเจ้าของ 1,374,963      1,068,335      45,951,101      32,089,706      

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 6,164,264      5,573,022      206,009,003    167,397,362    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

12

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  4,123,592      2,282,635      133,190,083    71,331,752      
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (2,392,578)     (1,822,239)     (76,916,092)     (56,989,619)     

ก าไรขัน้ตน้ 1,731,014      460,396         56,273,991      14,342,133      
เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 8,541             1,794             273,817           55,722             
รายไดค้า่บรหิารจดัการและอ่ืน ๆ 38,610           39,550           1,248,310        1,243,730        
ดอกเบีย้รบั 8,742             9,539             277,888           298,614           
คา่ใชจ้่ายในการขาย (170,602)        (141,477)        (5,505,622)       (4,437,418)       
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (304,341)        (224,001)        (9,786,939)       (6,981,721)       
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    (30,842)          -                       (985,304)          
คา่ภาคหลวง (294,314)        (182,561)        (9,530,953)       (5,708,659)       
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน (444,595)        22,681           (14,645,688)     710,863           
ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน 74,003           81,063           2,332,062        2,542,896        
ดอกเบีย้จ่าย (174,116)        (173,153)        (5,575,548)       (5,419,771)       
ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (9,557)            (6,375)            (307,046)          (199,448)          
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้ตามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 227,137         135,335         7,290,188        4,238,649        

(170,311)        (170,311)        ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 690,522         (8,051)            22,344,460      (299,714)          
ภาษีเงินได้ 20 (198,033)        (8,679)            (6,371,877)       (269,466)          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 492,489         (16,730)          15,972,583      (569,180)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 312                (1,027)            (35,065)            (29,403)            
- ขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงิน

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (19,530)          (7,928)            (550,393)          (246,703)          
- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้

   ตามวธีิสว่นไดเ้สีย (11,781)          4,966             (344,501)          148,060           
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                    -                    3,739,834        (86,556)            

รวมรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี (30,999)          (3,989)            2,809,875        (214,602)          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  4,123,592      2,282,635      133,190,083    71,331,752      
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (2,392,578)     (1,822,239)     (76,916,092)     (56,989,619)     

ก าไรขัน้ตน้ 1,731,014      460,396         56,273,991      14,342,133      
เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 8,541             1,794             273,817           55,722             
รายไดค้า่บรหิารจดัการและอ่ืน ๆ 38,610           39,550           1,248,310        1,243,730        
ดอกเบีย้รบั 8,742             9,539             277,888           298,614           
คา่ใชจ้่ายในการขาย (170,602)        (141,477)        (5,505,622)       (4,437,418)       
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (304,341)        (224,001)        (9,786,939)       (6,981,721)       
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    (30,842)          -                       (985,304)          
คา่ภาคหลวง (294,314)        (182,561)        (9,530,953)       (5,708,659)       
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน (444,595)        22,681           (14,645,688)     710,863           
ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน 74,003           81,063           2,332,062        2,542,896        
ดอกเบีย้จ่าย (174,116)        (173,153)        (5,575,548)       (5,419,771)       
ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (9,557)            (6,375)            (307,046)          (199,448)          
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้ตามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 227,137         135,335         7,290,188        4,238,649        

(170,311)        (170,311)        ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 690,522         (8,051)            22,344,460      (299,714)          
ภาษีเงินได้ 20 (198,033)        (8,679)            (6,371,877)       (269,466)          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 492,489         (16,730)          15,972,583      (569,180)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 312                (1,027)            (35,065)            (29,403)            
- ขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงิน

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (19,530)          (7,928)            (550,393)          (246,703)          
- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้

   ตามวธีิสว่นไดเ้สีย (11,781)          4,966             (344,501)          148,060           
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                    -                    3,739,834        (86,556)            

รวมรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี (30,999)          (3,989)            2,809,875        (214,602)          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  4,123,592      2,282,635      133,190,083    71,331,752      
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร (2,392,578)     (1,822,239)     (76,916,092)     (56,989,619)     

ก าไรขัน้ตน้ 1,731,014      460,396         56,273,991      14,342,133      
เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 8,541             1,794             273,817           55,722             
รายไดค้า่บรหิารจดัการและอ่ืน ๆ 38,610           39,550           1,248,310        1,243,730        
ดอกเบีย้รบั 8,742             9,539             277,888           298,614           
คา่ใชจ้่ายในการขาย (170,602)        (141,477)        (5,505,622)       (4,437,418)       
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (304,341)        (224,001)        (9,786,939)       (6,981,721)       
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    (30,842)          -                       (985,304)          
คา่ภาคหลวง (294,314)        (182,561)        (9,530,953)       (5,708,659)       
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน (444,595)        22,681           (14,645,688)     710,863           
ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน 74,003           81,063           2,332,062        2,542,896        
ดอกเบีย้จ่าย (174,116)        (173,153)        (5,575,548)       (5,419,771)       
ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (9,557)            (6,375)            (307,046)          (199,448)          
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และการรว่มคา้ตามวธีิสว่นไดเ้สีย 14 227,137         135,335         7,290,188        4,238,649        

(170,311)        (170,311)        ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 690,522         (8,051)            22,344,460      (299,714)          
ภาษีเงินได้ 20 (198,033)        (8,679)            (6,371,877)       (269,466)          

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 492,489         (16,730)          15,972,583      (569,180)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี

รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 312                (1,027)            (35,065)            (29,403)            
- ขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรพัยท์างการเงิน

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (19,530)          (7,928)            (550,393)          (246,703)          
- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้

   ตามวธีิสว่นไดเ้สีย (11,781)          4,966             (344,501)          148,060           
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                    -                    3,739,834        (86,556)            

รวมรายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี (30,999)          (3,989)            2,809,875        (214,602)          

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน



1420 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 21รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน • งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี (ตอ่)
รายการที่จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น
ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- ขาดทนุจากการปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด (90,885)          (1,351)            (3,149,989)       (36,926)            
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุ

   ในหน่วยงานตา่งประเทศ 88,965           (77,815)          2,709,956        (2,337,323)       
- สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนจากบรษัิทรว่ม

   และการรว่มคา้ตามวธีิสว่นไดเ้สีย (97,853)          42,796           2,464,303        921,864           
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (101,420)        194,395         (2,660,098)       6,156,518        

รวมรายการที่จะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี (201,193)        158,025         (635,828)          4,704,133        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี (232,192)        154,036         2,174,047        4,489,531        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 260,297         137,306         18,146,630      3,920,351        

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) 
สว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 303,931         (55,739)          9,851,795        (1,786,317)       
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 188,558         39,009           6,120,788        1,217,137        

492,489         (16,730)          15,972,583      (569,180)          

การแบง่ปันก าไรเบด็เสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 109,158         85,348           10,660,443      2,486,999        
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 151,139         51,958           7,486,187        1,433,352        

260,297         137,306         18,146,630      3,920,351        

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

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 28 0.049             (0.009)            1.591               (0.298)              
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด 28 0.046             (0.009)            1.497               (0.298)              

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

หน่วย: เหรียญสหรัฐ หน่วย: บาท

งบการเงนิรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย  40,058             48,076             1,270,576        1,500,748        
ตน้ทนุขาย (35,644)            (43,401)            (1,129,005)       (1,355,226)       

ก าไรขัน้ต้น 4,414               4,675               141,571           145,522           
เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 89,311             62,305             2,915,768        1,976,278        
เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 160                  271                  5,011               8,662               
รายไดค้า่บรหิารจดัการและอ่ืน ๆ 34,646             25,164             1,119,490        787,273           
ดอกเบีย้รบั 116,644           100,351           3,745,994        3,139,276        
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,238)              (2,135)              (104,611)          (66,700)            
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (55,920)            (51,006)            (1,805,305)       (1,594,378)       
ผลตา่งจากกการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุของกลุม่กิจการ 14 21,544             41,965             675,509           1,312,902        
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เครื่องมือทางการเงิน (11,486)            (5,697)              (378,181)          (179,644)          
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น 88,449             (11,471)            2,773,852        (349,277)          
ดอกเบีย้จา่ย (138,773)          (135,852)          (4,439,088)       (4,252,181)       
ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (4,055)              (3,581)              (129,523)          (112,105)          
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 141,696           24,989             4,520,487        815,628           
ภาษีเงินได้ 20 (61,530)            10,218             (1,930,341)       312,888           
ก าไรส าหรับปี 80,166             35,207             2,590,146        1,128,516        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 219                  (2,010)              -                       (60,355)            
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงิน
    ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 308                  (1,889)              10,964             (56,976)            
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน -                       -                       3,739,834        (86,556)            

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี 527                  (3,899)              3,750,798        (203,887)          

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด 26,407             (11,229)            838,886           (337,104)          

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี 26,407             (11,229)            838,886           (337,104)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี 26,934             (15,128)            4,589,684        (540,991)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 107,100           20,079             7,179,830        587,525           

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 28 0.013               0.006               0.418               0.188               
ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 28 0.012               0.006               0.394               0.188               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หน่วย: เหรียญสหรัฐ หน่วย: บาท
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

รายไดจ้ากการขาย  40,058             48,076             1,270,576        1,500,748        
ตน้ทนุขาย (35,644)            (43,401)            (1,129,005)       (1,355,226)       

ก าไรขัน้ต้น 4,414               4,675               141,571           145,522           
เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย 89,311             62,305             2,915,768        1,976,278        
เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 160                  271                  5,011               8,662               
รายไดค้า่บรหิารจดัการและอ่ืน ๆ 34,646             25,164             1,119,490        787,273           
ดอกเบีย้รบั 116,644           100,351           3,745,994        3,139,276        
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (3,238)              (2,135)              (104,611)          (66,700)            
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (55,920)            (51,006)            (1,805,305)       (1,594,378)       
ผลตา่งจากกการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุของกลุม่กิจการ 14 21,544             41,965             675,509           1,312,902        
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เครื่องมือทางการเงิน (11,486)            (5,697)              (378,181)          (179,644)          
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น 88,449             (11,471)            2,773,852        (349,277)          
ดอกเบีย้จา่ย (138,773)          (135,852)          (4,439,088)       (4,252,181)       
ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (4,055)              (3,581)              (129,523)          (112,105)          
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 141,696           24,989             4,520,487        815,628           
ภาษีเงินได้ 20 (61,530)            10,218             (1,930,341)       312,888           
ก าไรส าหรับปี 80,166             35,207             2,590,146        1,128,516        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน 219                  (2,010)              -                       (60,355)            
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงิน
    ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 308                  (1,889)              10,964             (56,976)            
- ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน -                       -                       3,739,834        (86,556)            

รวมรายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี 527                  (3,899)              3,750,798        (203,887)          

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้
ในก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั
- ก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด 26,407             (11,229)            838,886           (337,104)          

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทนุในภายหลงัสทุธิจากภาษี 26,407             (11,229)            838,886           (337,104)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี 26,934             (15,128)            4,589,684        (540,991)          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 107,100           20,079             7,179,830        587,525           

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 28 0.013               0.006               0.418               0.188               
ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 28 0.012               0.006               0.394               0.188               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หน่วย: เหรียญสหรัฐ หน่วย: บาท
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กำ�ไรขั้นต้น
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

การป้องกัน

การเปล่ียนแปลง ความเส่ียง ผลตา่งของ ส่วนเกินจาก รวม ส่วนไดเ้สีย

มูลค่ายุตธิรรม การป้องกัน ของเงินลงทุน อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ที่ไม่มี

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ส ารองตาม ของสินทรัพย์ ความเส่ียง ในหน่วยงาน จากการแปลง สัดส่วนการลงทุน ของส่วนของ อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือ้คืน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ไดจ้ัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด ตา่งประเทศ ค่างบการเงิน ในบริษัทย่อย ส ารองอ่ืน เจ้าของ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 147,424        443,624    -                   1,651                  95,543       107,317     1,630,812       43,705               (58,610)         (77,815)          (549,015)              333,217              (42,288)    (350,806)           739,462     2,815,027    

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 26 51,076          204,305    -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                255,381       
ส ารองตามกฎหมาย 26 -                    -                -                   -                          4,854         -                 (4,854)            -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองอ่ืน 26 -                    -                -                   -                          -                 13,842       (13,842)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองผลตอบแทนพนักงานจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                -                   18,662                -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                18,662         
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           (514)                    2,754       2,240                (2,240)       -                   
เงินปันผลจา่ย 29 -                    -                -                   -                          -                 -                 (55,853)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                (55,853)        
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (61,676)     (61,676)        
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           424                     -               424                   -                424              
การไถ่ถอนหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 (26,392)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (95,989)     (122,381)      
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          (7,028)      (7,028)               -                (7,028)          
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        3                3                  
ก าไรส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 303,931          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        188,558     492,489       
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (2,461)            (26,984)              (60,248)         88,965           (194,045)              -                          -               (192,312)           (37,419)     (232,192)      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 198,500        647,929    -                   20,313                100,397     121,159     1,831,341       16,721               (118,858)       11,150           (743,060)              333,127              (46,562)    (547,482)           730,699     3,102,856    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 149,961        443,624    (38,138)        1,562                  95,976       149,089     1,745,263       44,862               (50,802)         -                     (780,509)              312,383              -               (474,066)           604,984     2,678,255    

การลดทนุจดทะเบียน 26 (2,537)           -                38,138         -                          -                 (38,138)      2,537              -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองตามกฎหมาย 26 -                    -                -                   -                          (433)           -                 433                 -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองอ่ืน 26 -                    -                -                   -                          -                 (3,634)        3,634              -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           1,296                  -               1,296                (2,616)       (1,320)          
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ย 26 -                    -                -                   89                       -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        20              109              
เงินปันผลจา่ย 29 -                    -                -                   -                          -                 -                 (63,758)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                (63,758)        
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (33,541)     (33,541)        
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 (3)                   3,597                 7                    -                     (1,532)                  14,150                -               16,222              (14,126)     2,093           
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        95,883       95,883         
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและ
สทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           5,388                  (42,288)    (36,900)             36,900       -                   

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (55,739)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        39,009       (16,730)        
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (1,555)            (4,754)                (7,815)           (77,815)          233,026               -                          -               142,642            12,949       154,036       

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

การป้องกัน

การเปล่ียนแปลง ความเส่ียง ผลตา่งของ ส่วนเกินจาก รวม ส่วนไดเ้สีย

มูลค่ายุตธิรรม การป้องกัน ของเงินลงทุน อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ที่ไม่มี

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ส ารองตาม ของสินทรัพย์ ความเส่ียง ในหน่วยงาน จากการแปลง สัดส่วนการลงทุน ของส่วนของ อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือ้คืน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ไดจ้ัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด ตา่งประเทศ ค่างบการเงิน ในบริษัทย่อย ส ารองอ่ืน เจ้าของ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 147,424        443,624    -                   1,651                  95,543       107,317     1,630,812       43,705               (58,610)         (77,815)          (549,015)              333,217              (42,288)    (350,806)           739,462     2,815,027    

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 26 51,076          204,305    -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                255,381       
ส ารองตามกฎหมาย 26 -                    -                -                   -                          4,854         -                 (4,854)            -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองอ่ืน 26 -                    -                -                   -                          -                 13,842       (13,842)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองผลตอบแทนพนักงานจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                    -                -                   18,662                -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                18,662         
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           (514)                    2,754       2,240                (2,240)       -                   
เงินปันผลจา่ย 29 -                    -                -                   -                          -                 -                 (55,853)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                (55,853)        
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (61,676)     (61,676)        
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           424                     -               424                   -                424              
การไถ่ถอนหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 (26,392)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (95,989)     (122,381)      
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          (7,028)      (7,028)               -                (7,028)          
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        3                3                  
ก าไรส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 303,931          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        188,558     492,489       
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (2,461)            (26,984)              (60,248)         88,965           (194,045)              -                          -               (192,312)           (37,419)     (232,192)      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 198,500        647,929    -                   20,313                100,397     121,159     1,831,341       16,721               (118,858)       11,150           (743,060)              333,127              (46,562)    (547,482)           730,699     3,102,856    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 149,961        443,624    (38,138)        1,562                  95,976       149,089     1,745,263       44,862               (50,802)         -                     (780,509)              312,383              -               (474,066)           604,984     2,678,255    

การลดทนุจดทะเบียน 26 (2,537)           -                38,138         -                          -                 (38,138)      2,537              -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองตามกฎหมาย 26 -                    -                -                   -                          (433)           -                 433                 -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
ส ารองอ่ืน 26 -                    -                -                   -                          -                 (3,634)        3,634              -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                -                   
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           1,296                  -               1,296                (2,616)       (1,320)          
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ย 26 -                    -                -                   89                       -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        20              109              
เงินปันผลจา่ย 29 -                    -                -                   -                          -                 -                 (63,758)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        -                (63,758)        
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        (33,541)     (33,541)        
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                    -                -                   -                          -                 -                 (3)                   3,597                 7                    -                     (1,532)                  14,150                -               16,222              (14,126)     2,093           
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        95,883       95,883         
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและ
สทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ -                    -                -                   -                          -                 -                 -                     -                         -                    -                     -                           5,388                  (42,288)    (36,900)             36,900       -                   

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (55,739)          -                         -                    -                     -                           -                          -               -                        39,009       (16,730)        
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                    -                -                   -                          -                 -                 (1,555)            (4,754)                (7,815)           (77,815)          233,026               -                          -               142,642            12,949       154,036       

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

16

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 147,424        443,624    -                   1,651                  95,543       107,317     1,630,812       43,705               (58,610)         (77,815)          (549,015)              333,217              (42,288)    (350,806)           739,462     2,815,027    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

17

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 147,424        443,624    -                   1,651                  95,543       107,317     1,630,812       43,705               (58,610)         (77,815)          (549,015)              333,217              (42,288)    (350,806)           739,462     2,815,027    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

17
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

การป้องกัน

การเปล่ียนแปลง ความเส่ียง ผลตา่งของ ส่วนเกินจาก รวม ส่วนไดเ้สีย

มูลค่ายุตธิรรม การป้องกัน ของเงินลงทุน อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ที่ไม่มี

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ส ารองตาม ของสินทรัพย์ ความเส่ียง ในหน่วยงาน จากการแปลง สัดส่วนการลงทุน ของส่วนของ อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือ้คืน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ไดจ้ัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด ตา่งประเทศ ค่างบการเงิน ในบริษัทย่อย ส ารองอ่ืน เจ้าของ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,074,581    15,372,438 - 55,037 3,157,984 3,458,754  54,628,542     1,312,742         (1,760,471)    (2,337,323)     (27,261,096)       11,993,743         (1,350,978)   (19,403,383)      22,211,298  84,555,251    
การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 26 1,691,527    6,766,109   -                  - -                -                 - - - - - - - - - 8,457,636 
ส ารองตามกฎหมาย 26 - -                  -                  -                        160,418    -                 (160,418) - - - - - - - -                  - 
ส ารองอ่ืน 26 - -                  -                  -                        -                448,084 (448,084) - - - - - - - -                  - 
ส ารองผลตอบแทนพนักงานจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - -                  -                  622,650             -                -                 - - - - - - - - -                  622,650         
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - (16,657)               88,994          72,337              (72,337)       - 
เงินปันผลจา่ย 29 - -                  -                  - - -                 (1,776,071) - - - - - - - -                  (1,776,071)    
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - (2,005,642) (2,005,642)    
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - 14,243                - 14,243 - 14,243 
การไถ่ถอนหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - - -                 (880,926) - - - - - - - (3,199,721)  (4,080,647)    
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - (237,013)      (237,013)           - (237,013) 
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - 96                96                  
ก าไรส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 9,851,795 - - - - - - - 6,120,788    15,972,583    
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (117,970) (753,938)           (2,211,749)    2,709,956      1,182,349          - - 926,618            1,365,399    2,174,047      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 6,766,108    22,138,547 - 677,687 3,318,402 3,906,838  61,096,868     558,804            (3,972,220)    372,633         (26,078,747)       11,991,329         (1,498,997)   (18,627,198)      24,419,881  103,697,133  

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925    15,372,438 (1,157,140)  52,248               3,171,520 4,725,119  58,277,895     1,352,764         (1,531,843)    - (34,248,763) 11,341,274         - (23,086,568) 18,242,695  80,760,132    
การลดทนุจดทะเบียน 26 (87,344)        -                  1,157,140   - - (1,157,140) 87,344            - - - - - - - -                  - 
ส ารองตามกฎหมาย 26 - -                  -                  - (13,536) -                 13,536 - - - - - - - -                  - 
ส ารองอ่ืน 26 - -                  -                  - - (109,225) 109,225 - - - -                  - 
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - - - - - - - - 39,669                - 39,669 (79,330)       (39,661)         
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ย 26 - -                  -                  2,789                 - - - - - - - - - - 532              3,321             
เงินปันผลจา่ย 29 - -                  -                  - - -                 (2,029,534) - - - - - - - -                  (2,029,534)    
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - (1,057,673) (1,057,673)    
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 (80)                 112,549            218               - (47,916) 440,649              - 505,500 (442,529)     62,891           
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - 2,935,424    2,935,424      
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและ
สทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ - -                  -                  - -                -                 - - - - - 172,151              (1,350,978)   (1,178,827)        1,178,827    - 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (1,786,317) - - - - - - - 1,217,137    (569,180)       
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (43,527) (152,571)           (228,846)       (2,337,323)     7,035,583          - - 4,316,843         216,215       4,489,531      

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

17

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

การป้องกัน

การเปล่ียนแปลง ความเส่ียง ผลตา่งของ ส่วนเกินจาก รวม ส่วนไดเ้สีย

มูลค่ายุตธิรรม การป้องกัน ของเงินลงทุน อัตราแลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ที่ไม่มี

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ส ารองตาม ของสินทรัพย์ ความเส่ียง ในหน่วยงาน จากการแปลง สัดส่วนการลงทุน ของส่วนของ อ านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือ้คืน ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ไดจ้ัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด ตา่งประเทศ ค่างบการเงิน ในบริษัทย่อย ส ารองอ่ืน เจ้าของ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,074,581    15,372,438 - 55,037 3,157,984 3,458,754  54,628,542     1,312,742         (1,760,471)    (2,337,323)     (27,261,096)       11,993,743         (1,350,978)   (19,403,383)      22,211,298  84,555,251    
การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 26 1,691,527    6,766,109   -                  - -                -                 - - - - - - - - - 8,457,636 
ส ารองตามกฎหมาย 26 - -                  -                  -                        160,418    -                 (160,418) - - - - - - - -                  - 
ส ารองอ่ืน 26 - -                  -                  -                        -                448,084 (448,084) - - - - - - - -                  - 
ส ารองผลตอบแทนพนักงานจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - -                  -                  622,650             -                -                 - - - - - - - - -                  622,650         
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - (16,657)               88,994          72,337              (72,337)       - 
เงินปันผลจา่ย 29 - -                  -                  - - -                 (1,776,071) - - - - - - - -                  (1,776,071)    
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - (2,005,642) (2,005,642)    
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - 14,243                - 14,243 - 14,243 
การไถ่ถอนหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - - -                 (880,926) - - - - - - - (3,199,721)  (4,080,647)    
การวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - (237,013)      (237,013)           - (237,013) 
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - 96                96                  
ก าไรส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 9,851,795 - - - - - - - 6,120,788    15,972,583    
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (117,970) (753,938)           (2,211,749)    2,709,956      1,182,349          - - 926,618            1,365,399    2,174,047      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 6,766,108    22,138,547 - 677,687 3,318,402 3,906,838  61,096,868     558,804            (3,972,220)    372,633         (26,078,747)       11,991,329         (1,498,997)   (18,627,198)      24,419,881  103,697,133  

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925    15,372,438 (1,157,140)  52,248               3,171,520 4,725,119  58,277,895     1,352,764         (1,531,843)    - (34,248,763) 11,341,274         - (23,086,568) 18,242,695  80,760,132    
การลดทนุจดทะเบียน 26 (87,344)        -                  1,157,140   - - (1,157,140) 87,344            - - - - - - - -                  - 
ส ารองตามกฎหมาย 26 - -                  -                  - (13,536) -                 13,536 - - - - - - - -                  - 
ส ารองอ่ืน 26 - -                  -                  - - (109,225) 109,225 - - - -                  - 
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - - - - - - - - 39,669                - 39,669 (79,330)       (39,661)         
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุน้ของบรษัิทยอ่ย 26 - -                  -                  2,789                 - - - - - - - - - - 532              3,321             
เงินปันผลจา่ย 29 - -                  -                  - - -                 (2,029,534) - - - - - - - -                  (2,029,534)    
เงินปันผลจา่ยของบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - (1,057,673) (1,057,673)    
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ย - -                  -                  - -                -                 (80)                 112,549            218               - (47,916) 440,649              - 505,500 (442,529)     62,891           
การออกหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - -                  -                  - -                -                 - - - - - - - - 2,935,424    2,935,424      
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและ
สทิธิขายคืนของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ - -                  -                  - -                -                 - - - - - 172,151              (1,350,978)   (1,178,827)        1,178,827    - 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (1,786,317) - - - - - - - 1,217,137    (569,180)       
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี - -                  -                  - - -                 (43,527) (152,571)           (228,846)       (2,337,323)     7,035,583          - - 4,316,843         216,215       4,489,531      

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

17

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581    15,372,438 -                  55,037               3,157,984 3,458,754  54,628,542     1,312,742         (1,760,471)    (2,337,323)     (27,261,096)       11,993,743         (1,350,978)   (19,403,383)      22,211,298  84,555,251    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

18

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581    15,372,438 -                  55,037               3,157,984 3,458,754  54,628,542     1,312,742         (1,760,471)    (2,337,323)     (27,261,096)       11,993,743         (1,350,978)   (19,403,383)      22,211,298  84,555,251    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

18

ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



1426 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 27รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

การเปล่ียนแปลง การป้องกัน รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส ารองตาม มูลค่ายุติธรรมของ ความเส่ียง ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือ้คืน กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร สินทรัพยท์างการเงิน กระแสเงินสด เจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 147,424         443,624      -                    14,996        -                  474,992            197                          (12,898)           (12,701)                       1,068,335      
การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 26 51,076           204,305      -                    -                  -                  -                        -                               -                      -                                  255,381         
ส ารองตามกฏหมาย 26 -                     -                  -                    4,854          -                  (4,854)               -                               -                      -                                  -                     
เงินปันผลจา่ย 29 -                     -                  -                    -                  -                  (55,853)             -                               -                      -                                  (55,853)          
ก าไรส  าหรบัปี -                     -                  -                    -                  -                  80,166              -                               -                      -                                  80,166           
ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                     -                  -                    -                  -                  219                   308                          26,407             26,715                        26,934           

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 198,500         647,929      -                    19,850        -                  494,670            505                          13,509             14,014                        1,374,963      

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 149,961         443,624      (38,138)         14,996        38,138        503,016            2,086                       (1,669)             417                             1,112,014      
การลดทนุจดทะเบียน 26 (2,537)            -                  38,138          -                  (38,138)       2,537                -                               -                      -                                  -                     
เงินปันผลจา่ย 29 -                     -                  -                    -                  -                  (63,758)             -                               -                      -                                  (63,758)          
ก าไรส  าหรบัปี -                     -                  -                    -                  -                  35,207              -                               -                      -                                  35,207           
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส  าหรบัปี -                     -                  -                    -                  -                  (2,010)               (1,889)                      (11,229)           (13,118)                       (15,128)          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 147,424         443,624      -                    14,996        -                  474,992            197                          (12,898)           (12,701)                       1,068,335      

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

18

ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



1428 รายงานงบการเงิน 2564 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 29

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

การเปล่ียนแปลง ผลต่างของอัตรา

มูลค่ายุติธรรม การป้องกัน แลกเปล่ียนจาก รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทุนทีอ่อก ส ารองตาม ของสินทรัพย์ ความเส่ียง การแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ หุน้ทุนซือ้คืน กฎหมาย ส ารองอ่ืน ยงัไม่ได้จดัสรร ทางการเงนิ กระแสเงนิสด งบการเงนิ เจา้ของ เจา้ของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,074,581       15,372,438            -                    516,193      -                    15,053,312      5,941                    (387,433)         (3,545,326)          (3,926,818)                32,089,706      

การเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 26 1,691,527       6,766,109              -                    -                  -                    -                      -                           -                     -                          -                               8,457,636        

ส ารองตามกฏหมาย 26 -                      -                            -                    160,418      -                    (160,418)         -                           -                     -                          -                               -                      
เงินปันผลจ่าย 29 -                      -                            -                    -                  -                    (1,776,071)       -                           -                     -                          -                               (1,776,071)       

ก าไรส  าหรบัปี -                      -                            -                    -                  -                    2,590,146        -                           -                     -                          -                               2,590,146        

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                      -                            -                    -                  -                    -                      10,964                  838,886          3,739,834            4,589,684                 4,589,684        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 6,766,108       22,138,547            -                    676,611      -                    15,706,969      16,905                  451,453          194,508              662,866                    45,951,101      

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925       15,372,438            (1,157,140)     516,193      1,157,140     15,927,341      62,917                  (50,329)           (3,458,770)          (3,446,182)                33,531,715      

การลดทนุจดทะเบยีน 26 (87,344)           -                            1,157,140      -                  (1,157,140)    87,344             -                           -                     -                          -                               -                      
เงินปันผลจ่าย 29 -                      -                            -                    -                  -                    (2,029,534)       -                           -                     -                          -                               (2,029,534)       

ก าไรส  าหรบัปี -                      -                            -                    -                  -                    1,128,516        -                           -                     -                          -                               1,128,516        

ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส  าหรบัปี -                      -                            -                    -                  -                    (60,355)           (56,976)                (337,104)         (86,556)               (480,636)                   (540,991)         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581       15,372,438            -                    516,193      -                    15,053,312      5,941                    (387,433)         (3,545,326)          (3,926,818)                32,089,706      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

19

ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



1430 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 31รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีส้ินสุดวัันที่่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบกระแสเงินสดบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 690,522         (8,051)           22,344,460    (299,714)       
ปรบักระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน
- คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 497,079         432,767         15,895,145    13,542,881    
- ตดัจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 15 2,364            2,857            75,608          89,400          
- ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 4,714            2,326            150,726         72,764          
- ตดัจ าหนา่ยคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี -                    4,492            -                    140,571         
- ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 8,974            2,951            286,962         92,347          
- คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวชา้ของอะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัรและถ่านหนิ 4,336            996               138,653         31,169          
- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่น า้มนั 1,466            -                    46,882          -                    
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุ (8,541)           (1,794)           (273,817)       (55,722)         
- ดอกเบีย้รบั (8,742)           (9,539)           (277,888)       (298,614)       
- ดอกเบีย้จ่าย 174,116         173,153         5,575,548      5,419,771      
- ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน 9,557            6,375            307,046         199,448         
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 14 (227,137)       (135,335)       (7,290,188)    (4,238,649)    
- ก าไรจากการรวมธุรกิจ (71)                -                    (2,270)           -                    
- ก าไรสทุธิจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (3,939)           (2,856)           (125,958)       (89,375)         
- ก าไรสทุธิจากการซือ้สดัสว่นการลงทนุเพ่ิม -                    (11,471)         -                    (358,970)       
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    30,842          -                    985,304         
- คา่ใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18,662          109               622,650         3,321            
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน 444,595         (22,681)         14,645,688    (710,863)       
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (544,382)       8,523            (18,688,403)   7,558            

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 1,063,573      473,664         33,430,844    14,532,627    
การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (ไมร่วมผลกระทบจากการรวมธุรกิจ)
- ลกูหนีก้ารคา้ (137,367)       3,737            (4,392,598)    116,945         
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4                   (14)                80                 (438)              
- สนิคา้คงเหลอื (8,402)           37,411          (268,672)       1,170,729      
- อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร (13,369)         4,566            (427,502)       142,887         
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 24,655          (65,712)         788,395         (2,056,372)    
- คา่ใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี 44,269          49,270          1,415,594      1,541,841      
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (96,514)         15,373          (3,086,238)    481,078         
- เจา้หนีก้ารคา้ (9,905)           3,715            (316,733)       116,256         
- คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย (19,277)         12,892          (616,423)       403,438         
- คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหนิคา้งจ่าย 17,026          (13,837)         544,442         (433,011)       
- ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน (6,725)           (13,259)         (215,046)       (414,923)       
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 222,270         (68,076)         7,107,550      (2,130,350)    
- หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน (46,031)         20,811          (1,471,938)    651,253         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,034,207      460,541         32,491,755    14,121,960    
- การจ่ายดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (179,074)       (183,389)       (5,726,267)    (5,738,920)    
- การจ่ายภาษีเงินได้ (83,977)         (77,826)         (2,685,341)    (2,435,463)    
- การรบัคนืภาษีเงินได้ 38,243          11,408          1,222,900      356,999         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 809,399         210,734         25,303,047    6,304,576      
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 690,522         (8,051)           22,344,460    (299,714)       
ปรบักระทบก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน
- คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 497,079         432,767         15,895,145    13,542,881    
- ตดัจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 15 2,364            2,857            75,608          89,400          
- ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 4,714            2,326            150,726         72,764          
- ตดัจ าหนา่ยคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี -                    4,492            -                    140,571         
- ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 8,974            2,951            286,962         92,347          
- คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวชา้ของอะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัรและถ่านหนิ 4,336            996               138,653         31,169          
- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่น า้มนั 1,466            -                    46,882          -                    
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุ (8,541)           (1,794)           (273,817)       (55,722)         
- ดอกเบีย้รบั (8,742)           (9,539)           (277,888)       (298,614)       
- ดอกเบีย้จ่าย 174,116         173,153         5,575,548      5,419,771      
- ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน 9,557            6,375            307,046         199,448         
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 14 (227,137)       (135,335)       (7,290,188)    (4,238,649)    
- ก าไรจากการรวมธุรกิจ (71)                -                    (2,270)           -                    
- ก าไรสทุธิจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (3,939)           (2,856)           (125,958)       (89,375)         
- ก าไรสทุธิจากการซือ้สดัสว่นการลงทนุเพ่ิม -                    (11,471)         -                    (358,970)       
- คา่ใชจ้่ายในการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    30,842          -                    985,304         
- คา่ใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18,662          109               622,650         3,321            
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน 444,595         (22,681)         14,645,688    (710,863)       
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (544,382)       8,523            (18,688,403)   7,558            

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 1,063,573      473,664         33,430,844    14,532,627    
การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (ไมร่วมผลกระทบจากการรวมธุรกิจ)
- ลกูหนีก้ารคา้ (137,367)       3,737            (4,392,598)    116,945         
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 4                   (14)                80                 (438)              
- สนิคา้คงเหลอื (8,402)           37,411          (268,672)       1,170,729      
- อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจกัร (13,369)         4,566            (427,502)       142,887         
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 24,655          (65,712)         788,395         (2,056,372)    
- คา่ใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี 44,269          49,270          1,415,594      1,541,841      
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (96,514)         15,373          (3,086,238)    481,078         
- เจา้หนีก้ารคา้ (9,905)           3,715            (316,733)       116,256         
- คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย (19,277)         12,892          (616,423)       403,438         
- คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหนิคา้งจ่าย 17,026          (13,837)         544,442         (433,011)       
- ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน (6,725)           (13,259)         (215,046)       (414,923)       
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 222,270         (68,076)         7,107,550      (2,130,350)    
- หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน (46,031)         20,811          (1,471,938)    651,253         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,034,207      460,541         32,491,755    14,121,960    
- การจ่ายดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (179,074)       (183,389)       (5,726,267)    (5,738,920)    
- การจ่ายภาษีเงินได้ (83,977)         (77,826)         (2,685,341)    (2,435,463)    
- การรบัคนืภาษีเงินได้ 38,243          11,408          1,222,900      356,999         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 809,399         210,734         25,303,047    6,304,576      
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ • งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวัันท่่ี 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

งบกระแสเงินสดบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ (66,056)         (35,363)         (2,112,279)    (1,106,639)    

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 54,617          27,969          1,746,493      875,253         

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ย -                    102,334         -                    3,202,409      
เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน 2,365            18,924          75,626          592,202         

เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (7,080)           (11,487)         (226,398)       (359,471)       

เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 1,564            7,101            50,000          222,205         
เงินสดจ่ายส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 30 (10,951)         (48,411)         (350,178)       (1,514,973)    
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                    15                 -                    472               
เงินสดจ่ายส าหรบัเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (5,014)           -                    (160,335)       -                    
เงินสดจ่ายสทุธิจากการรวมธุรกิจ (84,029)         -                    (2,687,004)    -                    
เงินสดจ่ายสทุธิจากการซือ้บรษัิทยอ่ย 14 (394,594)       -                    (12,617,972)   -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมและซือ้เงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 14 (97,237)         (85,829)         (3,109,360)    (2,685,897)    
เงินสดจ่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ -                    (8,243)           -                    (257,954)       
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 31,976          15,819          1,022,500      495,035         
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (281,288)       (629,084)       (8,994,775)    (19,686,366)   
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ -                    (3,770)           -                    (117,977)       
เงินสดจ่ายส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันา (165,453)       (183,395)       (5,290,707)    (5,739,108)    
ดอกเบีย้รบั 7,851            8,806            251,052         275,572         
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากการรว่มคา้ 54,493          60,000          1,742,528      1,877,622      
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 8,541            1,794            273,116         56,141          
เงินสดรบัจาก (จ่ายส าหรบั) เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากดัในการใช้ (107,461)       69,247          (3,436,291)    2,166,995      

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (1,057,756)    (693,573)       (33,823,984)   (21,704,479)   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 1,766,914      1,389,176      56,500,783    43,472,457    
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 (1,368,723)    (1,032,162)    (43,767,793)   (32,300,177)   
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 861,635         1,023,507      27,552,585    32,029,321    
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 (1,063,379)    (301,141)       (34,003,777)   (9,423,816)    
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 25 679,669         -                    21,733,830    -                    
เงินสดจ่ายคนืหุน้กู้ 25 (129,939)       (170,076)       (4,155,083)    (5,322,314)    
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 26 255,381         -                    8,457,636      -                    
เงินสดจ่ายส าหรบัการไถ่ถอนหุน้เพ่ิมทนุของบรษัิทยอ่ยแก่สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (122,381)       -                    (4,080,647)    -                    
เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทนุซือ้คนืของบรษัิทยอ่ย (2,754)           (1,320)           (88,994)         (39,661)         
เงินสดจ่ายส าหรบัหนีส้นิตามสญัญาเช่า (35,116)         (39,116)         (1,122,916)    (1,224,084)    
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 29 (55,853)         (63,758)         (1,776,071)    (2,029,534)    
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย (61,676)         (33,541)         (2,005,642)    (1,057,673)    

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 723,778         771,569         23,243,911    24,104,519    
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

21



1432 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 33รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงนิรวม
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

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

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 475,421        288,730        14,722,974   8,704,616     
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (21,516)         8,543            2,917,475     173,976        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 730,456        433,183        21,940,785   13,062,193   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 1,184,361     730,456        39,581,234   21,940,785   

ข้อมูลเพิ่มเติมกระแสเงนิสด

รายการทีมิ่ใชเ่งินสดทีมี่สาระส าคญั มีดงันี ้
เจา้หนีอ่ื้นจากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 37,793          28,990          1,263,045     907,201        
การเปลีย่นแปลงของมลูคา่ยตุิธรรมของหนีส้ินทีอ่าจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย์ 6 194,973        (7,140)           6,234,681     (223,281)       
สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุทีเ่กิดจากการปรบัโครงสรา้งธรุกิจ 6 46,562          42,288          1,556,094     1,270,200     
การไดม้าและการวดัมลูคา่ใหมข่องสิทธิการใชส้ินทรพัยภ์ายใตส้ญัญาเชา่ 16 27,946          39,894          893,640        1,248,405     
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ • งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส  าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ 141,696        24,989           4,520,487     815,628          
ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั (จา่ย) 
จากการด าเนินงาน

- คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,332             2,454             74,566           76,796            
- ตดัจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 15  - 3                    3                    84                   
- เงินปันผลรบัจากบรษัิทยอ่ย (89,311)         (62,305)         (2,915,768)    (1,976,278)      
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุ (160)              (271)              (5,011)           (8,662)             
- ดอกเบีย้รบั (116,644)       (100,351)       (3,745,994)    (3,139,276)      
- ดอกเบีย้จา่ย 138,773        135,852        4,439,088     4,252,181       
- ตน้ทนุทางการเงินอ่ืน 4,055             3,581             129,523        112,105          
- ผลตา่งจากการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุม่กิจการ 14 (21,544)         (41,965)         (675,509)       (1,312,902)      
- ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั -                     (1,057)           -                     (33,074)           
- ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (131)              (298)              (4,204)           (9,327)             
- คา่ใชจ้า่ยในการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  - 26                   - 808                 
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน (6,988)           228                (223,462)       7,137              
- (ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น (94,767)         20,165           (3,084,037)    603,273          

กระแสเงินสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียน (42,689)         (18,949)         (1,490,318)    (611,507)         
การเปลีย่นแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 
- ลกูหนีก้ารคา้ 8,363             (2,949)           267,431        (92,293)           
- ลกูหนีกิ้จการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (3,975)           2,029             (127,109)       63,492            
- เงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (228)              (997)              (7,279)           (31,200)           
- สนิคา้คงเหลอื 375                (1,270)           11,995           (39,744)           
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (6,041)           (8,591)           (193,169)       (268,859)         
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 142                (1,142)           4,545             (35,749)           
- เจา้หนีก้ารคา้บรษัิทยอ่ย (3,632)           3,575             (116,146)       111,861          
- เงินทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (221)              (185)              (7,081)           (5,796)             
- ส ารองคา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน (1,373)           814                (43,913)         25,474            
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 5,583             (531)              178,544        (16,609)           
- หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน (60)                60                  (1,926)           1,866              

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (43,756)         (28,136)         (1,524,426)    (899,064)         
- การจา่ยดอกเบีย้และตน้ทนุทางการเงินอ่ืน (128,797)       (138,379)       (4,118,557)    (4,330,382)      

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (172,553)       (166,515)       (5,642,983)    (5,229,446)      
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งบกระแสเงินสด



1434 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 35รายงานงบการเงิน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรบัจากเงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั  - 77,000            -   2,409,615       
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 18,800           -                     601,169        -                  
เงินสดจา่ยส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 (75,493)         (10,000)         (2,414,033)    (312,937)         
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - 223,834         -   7,004,602       
เงินสดจา่ยส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 (680,001)       (386,596)       (21,744,449)  (12,098,022)    
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 14 (8,133)           (500,628)       (260,067)       (15,666,515)    
เงินสดจา่ยส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (780)               - (24,950)          - 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (58)                (1,563)           (1,843)           (48,907)           
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 134                300                4,304             9,374              
ดอกเบีย้รบั 22,257           39,130           711,701        1,224,509       
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบรษัิทยอ่ย 88,971           62,451           2,845,025     1,954,332       
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 160                271                5,011             8,662              

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (634,143)       (495,801)       (20,278,132)  (15,515,287)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 1,246,082     1,169,581     39,846,088   36,600,530     
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 (1,165,231)    (812,953)       (37,260,707)  (25,440,306)    
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - 3,000              - 93,881            
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - (10,684)          - (334,331)         
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 317,000        956,902        10,136,741   29,944,993     
เงินสดจา่ยคืนส  าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 (430,000)       (224,000)       (13,750,153)  (7,009,789)      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 6,000             -                     191,863        -                      
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (6,000)           -                     (191,863)       -                      
เงินสดจา่ยส าหรบัหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (1,092)           (1,115)           (34,907)         (34,904)           
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 25 679,669         - 21,733,830    - 
เงินสดจา่ยคืนหุน้กู้ 25 (129,939)       (170,076)       (4,155,083)    (5,322,314)      
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 26 255,381         - 8,457,636      - 
เงินปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 29 (55,853)         (63,758)         (1,776,071)    (2,029,534)      

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 716,017        846,897        23,197,374   26,468,226     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (90,679)         184,581        (2,723,741)    5,723,493       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (11,383)         2,059             43,925           (120,831)         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 216,119        29,479           6,491,574     888,912          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 114,057        216,119        3,811,758     6,491,574       

ข้อมูลเพิ่มเตมิกระแสเงินสด
รายการทีมิ่ใชเ่งินสดทีมี่สาระส าคญั มีดงันี ้
เจา้หนีอ่ื้นจากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 80 25 2,689 785
ตั๋วเงินรบัจากการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุม่กิจการ 14.1 ข) 151 - 4,727 -

0
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บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดรบัจากเงินทดรองจา่ยแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั  - 77,000            -   2,409,615       
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 18,800           -                     601,169        -                  
เงินสดจา่ยส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 (75,493)         (10,000)         (2,414,033)    (312,937)         
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - 223,834         -   7,004,602       
เงินสดจา่ยส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30 (680,001)       (386,596)       (21,744,449)  (12,098,022)    
เงินสดจา่ยเพ่ือเพ่ิมเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 14 (8,133)           (500,628)       (260,067)       (15,666,515)    
เงินสดจา่ยส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (780)               - (24,950)          - 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ (58)                (1,563)           (1,843)           (48,907)           
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 134                300                4,304             9,374              
ดอกเบีย้รบั 22,257           39,130           711,701        1,224,509       
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากบรษัิทยอ่ย 88,971           62,451           2,845,025     1,954,332       
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 160                271                5,011             8,662              

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (634,143)       (495,801)       (20,278,132)  (15,515,287)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 1,246,082     1,169,581     39,846,088   36,600,530     
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 22 (1,165,231)    (812,953)       (37,260,707)  (25,440,306)    
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - 3,000              - 93,881            
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 30  - (10,684)          - (334,331)         
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 317,000        956,902        10,136,741   29,944,993     
เงินสดจา่ยคืนส  าหรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 (430,000)       (224,000)       (13,750,153)  (7,009,789)      
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 6,000             -                     191,863        -                      
เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั (6,000)           -                     (191,863)       -                      
เงินสดจา่ยส าหรบัหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (1,092)           (1,115)           (34,907)         (34,904)           
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 25 679,669         - 21,733,830    - 
เงินสดจา่ยคืนหุน้กู้ 25 (129,939)       (170,076)       (4,155,083)    (5,322,314)      
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีน 26 255,381         - 8,457,636      - 
เงินปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 29 (55,853)         (63,758)         (1,776,071)    (2,029,534)      

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 716,017        846,897        23,197,374   26,468,226     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (90,679)         184,581        (2,723,741)    5,723,493       
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (11,383)         2,059             43,925           (120,831)         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 216,119        29,479           6,491,574     888,912          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายปี 114,057        216,119        3,811,758     6,491,574       

ข้อมูลเพิ่มเตมิกระแสเงินสด
รายการทีมิ่ใชเ่งินสดทีมี่สาระส าคญั มีดงันี ้
เจา้หนีอ่ื้นจากการซือ้ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 80 25 2,689 785
ตั๋วเงินรบัจากการปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุม่กิจการ 14.1 ข) 151 - 4,727 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัันที่่ 31 ธัันวำคม พ.ศ. 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจำากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียน คือ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำาเนินธุรกิจหลักในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจพลังงาน กลุ่มกิจการประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย มองโกเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำาหนดภายใต้ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ฝา่ยบรหิารของบรษิทักำาหนดสกลุเงินดอลลารส์หรฐัเป็นสกลุเงินทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงาน (Functional Currency) ของบรษิทั และได้นำา
เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในสกลุเงินเหรยีญสหรฐั ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่21 เรือ่งผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งบริษัทได้นำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการในสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกรมพัฒนาธรุกจิการค้าทีก่ำาหนดให ้
บริษัทต้องนำาเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 4.3 ค)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการได้จัดทำาขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำาดับต่อไป

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญและ
การใชดุ้ลยพินจิของผูบ้รหิารซ่ึงจดัทำาขึน้ตามกระบวนการในการนำานโยบายบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผย
เรือ่งการใชดุ้ลยพินจิของผูบ้รหิารหรอืรายการทีมี่ความซับซ้อน และรายการเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีมี่นยัสำาคัญ
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 7
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กลุ่มกิจการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ยกเว้น  
การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่3 เรือ่งการรวมธรุกจิ ซ่ึงกลุม่กจิการนำามาถอืปฏบิตักิอ่นวันทีมี่ผลบงัคับใช ้
ตามที่เปิดเผยในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ 
ต่องบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้น�ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้

การปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิระยะที ่2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มกีารปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

สำาหรับธุรกิจประกันภัย กำาหนดมาตรการผ่อนปรนสำาหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

มาตรการผ่อนปรนที่สำาคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่

-  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการกำาหนดกระแสเงินสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงินหรอืหนีส้นิทางการเงิน 
(รวมถงึหนีส้นิตามสญัญาเชา่) ซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอัตราดอกเบีย้อ้างอิงและเกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้นการกำาหนด
กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวในงบกำาไรขาดทุนทันที ท้ังนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข 
ของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำาหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง  
ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย

-  ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำาหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของ
ความไม่มีประสิทธิผล

TFRS 7 ได้กำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร
-  ความคืบหนา้ของแผนในการเปล่ียนไปใชอั้ตราดอกเบีย้อ้างอิงอ่ืน และวธิกีารบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลงดังกล่าว

ของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

กลุม่กจิการได้มีการจดัประเภทรายการใหม่สำาหรบัตวัเลขทีน่ำามาแสดงเปรยีบเทยีบ สำาหรบัตัว๋เงินรบัจำานวน 0.35 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ที่เคยแสดงรวมในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สุทธิ มาแสดงเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนำาเสนอข้อมูลในงวดบัญชีปัจจุบันของกลุ่มกิจการ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ถือปฏิบัติส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
-  เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

กรอบแนวคิดได้ปรบัปรงุคำานยิามของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ และเกณฑใ์นการรวมสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิในงบการเงิน รวมทัง้ได้อธบิาย
ให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง 
และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ได้ให้คำานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกำาหนดให้การ 
ได้มาซ่ึงธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำาเข้าและกระบวนการที่สำาคัญเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือนำามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทำาใหเ้กดิความสามารถในการสรา้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรงุคำานยิามของ “ผลผลิต” โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิค้าและบรกิาร 
ทีใ่หก้บัลกูค้า และตดัเรือ่งการอ้างอิงความสามารถในการลดตน้ทนุออกไป นอกจากนีย้งัเพ่ิมทางเลอืกการทดสอบการกระจุกตวั
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ เพื่อประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นไม่เป็นธุรกิจ

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที ่7 เรื่องการเปดิเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปล่ียนขอ้กำาหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำาหนดจาก
ธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank Offer Rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำาหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใดๆ นั้น

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำาเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่องนโยบายการบัญชี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำานิยามของ “ความมีสาระสำาคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธบิายถงึการนำาความมีสาระสำาคัญไปประยกุตไ์ด้ชดัเจนขึน้ 
ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 
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ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกจิการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลังวนัทีไ่ด้มาของเงินลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มค้าด้วยสว่นแบง่กำาไรหรอืขาดทนุของ
ผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกจิการในบรษิทัรว่มและการรว่มค้านัน้ซ่ึงรวมถงึสว่นได้เสยีระยะยาวอ่ืน กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้ว่นแบง่ขาดทนุทีเ่กนิกวา่ 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพ่ือชำาระภาระผูกพัน 
แทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

จ) การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำานาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลง
สดัสว่นในบรษิทัยอ่ยกบัราคาตามบญัชขีองสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพ่ิมขึน้ตามสดัสว่นทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
จะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญหรือยังคง 
มีการควบคุมร่วม กำาไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำาไร 
หรือขาดทุน กำาไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญในเงินลงทุนน้ัน เงินลงทุน 
ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบันทึกบญัชเีงินลงทนุและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัสว่นการถอืครองทีเ่หลอือยู ่
เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
ในรายการระหวา่งกลุม่กจิการกบับรษิทัรว่มและการรว่มค้าจะถกูตดัออกตามสดัสว่นทีก่ลุม่กจิการมีสว่นได้เสยีในบรษิทัรว่ม 
และการร่วมค้า ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้น 
จะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

4.2 การรวมธุรกิจ

กลุ่มกจิการถอืปฏิบตัติามวิธซ้ืีอสำาหรบัการรวมธรุกจิท่ีไม่ใชก่ารรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนใหส้ำาหรบั
การซื้อธุรกิจประกอบด้วย มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่ก่อขึ้นเพ่ือจ่ายชำาระให้แก่เจ้าของเดิมและส่วนได้เสีย 
ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ

4. นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

4.1 การบัญชีส�าหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำานาจควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการรับหรือ 
มีสทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ด้รบัการลงทนุ และสามารถใชอ้ำานาจเหนอืผูไ้ด้รบัการลงทนุเพ่ือใหไ้ด้ 
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำานาจ 
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำานาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการรว่มการงานจะถกูจดัประเภทเป็นการดำาเนนิงานรว่มกนัหรอืการรว่มค้า โดยขึน้อยูก่บัสทิธแิละภาระผกูพัน
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

การด�าเนินงานร่วมกัน

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการดำาเนินงานร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนี้สิน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรว่มการงานนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย ์หนีส้นิ รายได้และค่าใชจ่้ายของการดำาเนนิงานรว่มกนั 
และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซ่ึงรายการดังกล่าวจะแสดงรวมกับ
รายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน

การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุน 
ในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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4.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน

รายการทีร่วมในงบการเงินของแตล่ะบรษิทัในกลุม่กจิการถกูวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิหลัก 
ที่แต่ละบริษัทดำาเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงิน 
ที่ใช้ในการดำาเนินงานและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินของบริษัท

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 
เกดิรายการ กำาไรและรายการขาดทนุท่ีเกดิจากการรบัหรอืจา่ยชำาระทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ และทีเ่กดิจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตราตา่งประเทศด้วยอัตราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้ปี ได้บนัทกึไวใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ 

เม่ือมีการรบัรูร้ายการกำาไรหรอืรายการขาดทนุของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงินไวใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในทางตรงข้าม การรับรู้รายการ
กำาไรหรอืรายการขาดทนุของรายการทีไ่ม่เป็นตวัเงินไว้ในกำาไรหรอืขาดทนุ องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่นทัง้หมดของ
กำาไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนด้วย

ค) กลุ่มกิจการ 

กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารดังตอ่ไปนีใ้นการแปลงค่าผลการดำาเนนิงานและฐานะการเงินของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ทีมิ่ใชส่กลุเงิน 
ของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน 

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานงบการเงินตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กลุ่มกิจการจึงจำาเป็นต้องนำาเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้วิธีการแปลงค่า 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 4.3 ค)

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดรวมถงึเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา 

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธรุกจิแตล่ะครัง้ กลุ่มกจิการมีทางเลือกทีจ่ะวดัมูลค่าของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือด้วยมูลค่ายตุธิรรม
หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อ

ผลรวมของมูลค่าสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่าของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอำานาจควบคุมในผูถ้กูซ้ือและมูลค่ายตุธิรรมของสว่นได้เสยี
ในผูไ้ด้รบัการลงทนุซ่ึงถอือยูก่อ่นการรวมธรุกจิ (ในกรณทีีเ่ป็นการรวมธรุกจิจากการทยอยซือ้) ในจำานวนทีเ่กนิกวา่มูลค่ายตุธิรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา 
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

การรวมธุรกิจที่ด�าเนินการส�าเร็จจากการทยอยซื้อ

หากการรวมธุรกิจดำาเนินการสำาเร็จจากการทยอยซ้ือ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซ้ือถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ 
จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ

การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุธิรรมในภายหลงัของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจา่ยและ/หรอืได้รบัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ 
จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกนำามารวมด้วย
มูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำามารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุดที่ต้องจัดทำา 
งบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด ในงบการเงินงวดก่อน 
ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจาก 
วันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา  
และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซ้ือในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ 
ที่ถูกนำามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการ
จะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไป โดยโอนไปยังกำาไรสะสม
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

-  รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไร
ขาดทุน (FVPL) และ

- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย (Amortised Cost)

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สินทรัพย์เท่านั้น

สำาหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
ตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วย FVPL หรือ FVOCI ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย 
FVPL เท่านั้น 

ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซ้ือหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำารายการค้า ซ่ึงเป็น 
วันที่กลุ่มกิจการเข้าทำารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิ
ในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค) การวัดมูลค่า

ในการรบัรูร้ายการเม่ือเริม่แรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงินด้วยมูลค่ายตุธิรรมบวกตน้ทนุการทำารายการ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้
ต้นทุนการทำารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงนิสดตามสัญญาเข้าเงือ่นไข
ของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

-  ราคาทุนตัดจำาหน่าย: สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบ้ียเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงิน 
ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ กำาไรหรือขาดทุนจากการตัดรายการ 
และกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและแสดงรวมอยู่ในรายการกำาไร (ขาดทุน) อื่น และ
กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามลำาดับ ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.5 ลูกหน้ีการค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำานวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำาระซ่ึงเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ลูกหนี้ 
การค้าแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเม่ือเริ่มแรกด้วยจำานวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเง่ือนไขในการได้รับชำาระ ยกเว้นในกรณี 
ที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน  
และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำาระกระแสเงินสดตามสัญญา 

การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4.7 ฉ) 

4.6 สินค้าคงเหลือ อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ถ่านหิน น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ โดยแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ำากว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก ต้นทุนของถ่านหินประกอบด้วยค่าแรงทางตรง  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรงและค่าโสหุย้ในการผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทำาเหมือง ตน้ทนุของน้ำามันและกา๊ซธรรมชาตปิระกอบด้วยราคาซือ้ 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นเพ่ือทำาให้สินค้าคงเหลือนั้น 
พร้อมขายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื่อการเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวช้าของสินค้าคงเหลือ 
โดยพิจารณาเป็นกรณีตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักร

อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุเครื่องจักรล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ ราคาทุนของอะไหล่
และวสัดุเครือ่งจักรคำานวณโดยวธิถีวัเฉล่ียถว่งน้ำาหนกั ตน้ทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง
กับการซื้ออะไหล่และวัสดุเครื่องจักรนั้น เช่น ค่าภาษีอากรและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงิน 
ที่ได้รับคืน อะไหล่และวัสดุเครื่องจักรจะบันทึกเป็นต้นทุนการผลิตในงวดที่มีการใช้งาน

ค่าเผือ่สำาหรบัอะไหล่และวสัดุเครือ่งจักรเกา่ ลา้สมัย หรอืเสือ่มคุณภาพจะตัง้สำารองโดยพิจารณาเป็นกรณตีามเกณฑ์เฉพาะเจาะจง

4.7 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเง่ือนไขของการเป็นเงินต้นและ
ดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการ
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะ 
เกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุม่กจิการพิจารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้ โดยพิจารณาถงึการคาดการณใ์นอนาคตมาประกอบกบั 
ประสบการณใ์นอดีต โดยผลขาดทนุด้านเครดิตทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความนา่จะเป็นของผลขาดทนุด้านเครดิตถวัเฉล่ีย 
ถ่วงนำ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก) โดยจำานวนเงินสด 
ทีค่าดวา่จะไม่ได้รบั หมายถงึผลตา่งระหวา่งกระแสเงินสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงินสดซึง่กลุ่มกจิการคาดวา่จะได้รบั 
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำาหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
-  ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และ 

การคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทกึในกำาไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่นรายการค่าใชจ้า่ย 
ในการบริหาร

4.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำาหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขายเม่ือมูลค่าตามบัญชี 
ที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ีจ่ะจำาหนา่ย) นัน้จะวดัมูลค่าด้วยจำานวนทีต่่ำากวา่ระหวา่งมูลค่าตามบญัชกีบัมูลค่ายตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าสำาหรบัการปรบัลดมูลค่าของสนิทรพัย ์(หรอืกลุม่สนิทรพัยท์ีจ่ะจำาหนา่ย) เพ่ือใหเ้ทา่กบั 
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กำาไรจากการเพ่ิมขึ้นในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู้ได้ไม่เกิน 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพ่ิมมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง 
และไม่ได้มีไว้เพ่ือใช้ในการดำาเนินงานในกลุ่มกิจการถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือพัฒนาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในอนาคตหรือ
ที่ดินที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ที่ดิน 
ที่ถือครองไว้โดยยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต 

กลุ่มกจิการรบัรูมู้ลค่าเริม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุนด้วยวธิรีาคาทนุซึง่รวมถงึตน้ทนุในการทำารายการ และวดัมูลค่า
ภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 

-  มูลค่ายตุธิรรมผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI): สนิทรพัยท์างการเงินทีก่ลุม่กจิการถอืไวเ้พ่ือ ก) รบัชำาระกระแส
เงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพ่ือขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู ้
การเปลีย่นแปลงในมูลค่าของสนิทรพัยท์างการเงินผา่นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน ยกเวน้ 1) รายการขาดทนุ/กำาไรจาก
การด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำานวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลก
เปลี่ยน จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำาไรหรือขาดทุนที่รับรู้
สะสมไวใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนจะถกูโอนจัดประเภทใหม่เขา้กำาไรหรอืขาดทนุและแสดงในรายการกำาไร (ขาดทนุ) อ่ืน 
รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

-  มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL): กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนที่ไม่เข้าเง่ือนไขการ 
วดัมูลค่าด้วยราคาทนุตดัจำาหนา่ยหรอื FVOCI ขา้งตน้ ด้วย FVPL โดยกำาไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการวดัมูลค่ายตุธิรรม
จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน  
ในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

จ) ตราสารทุน

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำาไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรม 
ในกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน (FVOCI) กลุม่กจิการจะไม่โอนจดัประเภทกำาไรหรอืขาดทนุทีร่บัรูส้ะสมดังกลา่วไปยงักำาไรหรอื
ขาดทุนเม่ือมีการตดัรายการเงินลงทนุในตราสารทนุดังกลา่วออกไป ทัง้นี ้เงินปันผลจากเงินลงทนุในตราสารทนุดังกลา่ว
จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการเงินปันผลรับเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกำาไร (ขาดทุน) 
สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ฉ) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทาง 
การเงิน (TFRS 9) ในการรบัรูก้ารด้อยค่าของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นตามประมาณการผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่ 
จะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ในการพิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารได้จดักลุ่มลูกหนีต้ามความเสีย่งด้านเครดิตทีมี่ลักษณะ
ร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำาหนดชำาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะ 
การจ่ายชำาระในอดีต ขอ้มูลผลขาดทนุด้านเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต รวมทัง้ขอ้มูลและปัจจยัในอนาคตทีอ่าจมีผลกระทบ 
ต่อการจ่ายชำาระของลูกหนี้ 

สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General 
Approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกำาหนดให้พิจารณาผลขาดทุน 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมี
นัยสำาคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดเพ่ือการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตก๊าซธรรมชาติหรือต้นทุนในการได้มาในสัดส่วน
ของสินทรัพย์ ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ

ตน้ทนุเพ่ือการขดุเจาะกา๊ซธรรมชาตขิองหลมุสำารวจจะถกูบนัทกึเป็นสนิทรพัยแ์ละจะเปลีย่นเป็นสนิทรพัยข์องโครงการทีพ่บปรมิาณ
สำารองที่พิสูจน์แล้ว เม่ือมีการสำารวจพบปริมาณสำารองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์แต่จะถูกตัดจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน 
ในกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสำารองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์

รายจ่ายสำารวจเพ่ืองานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รวมถึงค่าสำารวจทางธรณีวิทยาในช่วงการสำารวจบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวด 
ที่เกิดในกำาไรหรือขาดทุน 

รายจ่ายเพ่ือการพัฒนา ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่พบปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้วรวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนาที่ไม่ประสบ 
ความสำาเร็จจะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิในผลผลิตก๊าซธรรมชาติคำานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production)  
ตลอดอายุของปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนหลุมสำารวจ การพัฒนา รวมถึงต้นทุน 
ค่ารือ้ถอนอุปกรณก์ารผลติ ยกเวน้โครงการทีย่งัไม่สำาเรจ็คำานวณโดยวธิสีดัสว่นของผลผลิตตลอดอายขุองปรมิาณสำารองทีพิ่สจูนแ์ลว้  
(Proved Reserves) หรอืปรมิาณสำารองทีพิ่สจูนแ์ละพัฒนาสำาเรจ็ (Proved Developed Reserves) กลุม่กจิการรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง
ประมาณการปริมาณสำารองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ปริมาณสำารองท่ีพิสูจน์แล้วและปริมาณสำารองที่พิสูจน์และพัฒนาสำาเร็จคำานวณโดยวิศวกรของกลุ่มกิจการ และข้อมูลที่ได้รับ 
จากผู้ร่วมดำาเนินงาน

ท่อขนส่งก๊าซและอื่น ๆ (Midstream Assets)

ตน้ทุนของสนิทรพัยป์ระกอบด้วย ราคาซ้ือรวมถึงตน้ทนุทางตรงอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการจัดหาสนิทรพัยเ์พ่ือใหส้นิทรพัยอ์ยูใ่นสภาพ
พร้อมใช้งาน ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

สถานีเพิ่มความดันและสถานีก๊าซธรรมชาติ     25 ปี
ท่อขนส่งก๊าซ        40 ปี

4.11 ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม คือ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ และ
หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ของบรษิทัยอ่ย การรว่มค้าหรอืบรษิทัรว่ม ณ วันทีไ่ด้มาซ่ึงบรษิทัยอ่ย การรว่มค้าหรอืบรษิทัรว่ม ค่าความนยิม
ที่เกิดจากการได้มาซ่ึงบริษัทย่อยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการ 
ได้มาซ่ึงเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม และจะถูกทดสอบ
การด้อยค่าโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าหรือบริษัทร่วม 

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปีและแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า 
ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำานวณในกำาไร 
หรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการ 
จะได้รบัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายจ่ายนัน้ และสามารถวดัราคามูลค่าของรา่ยจ่ายนัน้ได้อยา่งนา่เชือ่ถอื ค่าซ่อมแซม
และบำารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเริ่มแรกตามราคาทุน รวมสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไข อาคารและอุปกรณ์ 
จะแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่า การเปลีย่นแปลงในภายหลงัของมูลค่าสิง่ตอบแทนท่ีคาดวา่
จะต้องจ่ายจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม  
เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ 
อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดรายการออก สำาหรับค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษาอ่ืนๆ  
กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อ่ืนคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิด 
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 10 ปี
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายุเหมืองหรือ 5 ปี ถึง 30 ปี

และตามอายุโรงไฟฟ้า 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 ถึง 40 ปี
เครื่องตกแต่ง 3 และ 5 ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้สำานักงาน 3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ 4 และ 5 ปี
อุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี

  

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
ให้เหมาะสม

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคนื มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจาก 
การจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์เพื่อการส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ

ปรมิาณสำารองทีค่าดวา่จะพบ คือ มูลค่าของปรมิาณสำารองซ่ึงกลุ่มกจิการทำาการประเมินมูลค่าเม่ือมีการซ้ือธรุกจิ ปรมิาณสำารอง
ดังกล่าวจะถกูจัดประเภทรวมกบัสนิทรพัยเ์พ่ือการสำารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาตเิม่ือปรมิาณสำารองดังกลา่วได้เปล่ียนประเภทเป็น
ปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้วและทำาการตัดจำาหน่ายซึ่งคำานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ค่าใชจ้า่ยในการสำารวจและพัฒนาเหมืองรอตดับญัชจีะเริม่ตดัจำาหนา่ยเม่ือเริม่ผลิตถ่านหนิในเชงิพาณชิย ์ค่าตดัจำาหนา่ย
ส่วนใหญ่คำานวณโดยใช้วิธีจำานวนหน่วยถ่านหินที่ขุดได้  

จ) ต้นทุนการขุดเพ่ือการเปิดหน้าดิน (Stripping Costs/Overburden Costs)

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนการเปิดหน้าดินสำาหรับการผลิตเป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
ก)  มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนว่า่กจิการจะได้รบัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตทีจ่ะเกดิจากกจิกรรมการเปิดหนา้ดิน
ข)  กิจการสามารถระบุส่วนประกอบของมวลสินแร่ที่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้น
ค)  ตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการเปิดหนา้ดินทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อยา่งนา่เชือ่ถือ

ค่าใชจ่้ายในการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชรีบัรูเ้ริม่แรกตามราคาทนุ และแสดงด้วยราคาทนุหกัค่าตดัจำาหนา่ยสะสม และค่าเผือ่ 
การด้อยค่า (ถ้ามี) โดยค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยใช้วิธีจำานวนหน่วยที่ผลิตได้ (Unit of Production)

ฉ) สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า

สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งได้มาจากการซื้อเงินลงทุนจะต้องตัดจำาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า

ช) สิทธิในสิทธิบัตร

สทิธใินสทิธบิตัรซึง่ได้มาจากการซือ้เงินลงทนุจะตอ้งตดัจำาหนา่ยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย์

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สนิทรพัยท์ีมี่อายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแนช่ดั เชน่ ค่าความนยิม ซ่ึงไม่มีการตดัจำาหนา่ยจะถกูทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำาทกุปี 
สินทรัพย์อ่ืนที่มีการตัดจำาหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่า 
จะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจำานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ซ่ึงถูกจัด
เป็นหนว่ยทีเ่ลก็ทีส่ดุทีส่ามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชส่นิทรพัยท์างการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

4.14 สัญญาเช่า

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุม่กจิการรบัรูส้ญัญาเชา่เม่ือกลุม่กจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่ เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 
โดยค่าเชา่ทีช่ำาระจะปันสว่นเป็นการจ่ายชำาระหนีส้นิและตน้ทนุทางการเงิน โดยตน้ทุนทางการเงินจะรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุตลอด
ระยะเวลาสญัญาเชา่ด้วยอัตราดอกเบีย้คงทีจ่ากยอดหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีค่งเหลอือยู ่กลุม่กจิการคิดค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยส์ทิธิ
การใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยที่หน่วยนั้น 
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิยมเกิดขึ้นและระบุ 
ส่วนงานดำาเนินงานได้

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจำาหนา่ยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนต์ามประมาณการ
แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข) สิทธิในเหมืองถ่านหิน (Mining Property Rights)

สิทธิในเหมืองถ่านหินเกิดจากส่วนของต้นทุนการได้มาซ่ึงกิจการที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ฝ่ายบริหาร 
มีความเหน็วา่ ตน้ทนุการได้มาซ่ึงสงูกวา่มูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธนิีเ้ป็นสว่นทีส่ะทอ้นถงึประโยชนใ์นเชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคตอันเกดิจากการใชเ้หมืองถา่นหนิของบรษิทัยอ่ย มูลค่าสทิธใินเหมืองถา่นหนิตดัจำาหนา่ยโดยใชวิ้ธจีำานวนหนว่ย
ถ่านหินที่ขุดได้

ค) หนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชี (Deferred Unfavourable Contract Liabilities)

หนีส้นิสญัญาขายถา่นหนิรอตดับญัชเีกดิจากการทีก่ลุม่กิจการในฐานะผูซ้ือ้รบัรูห้นีส้นิทีร่ะบไุด้ของผูถ้กูซ้ือ ซ่ึงเป็นสว่นหนึง่
ของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ โดยหนี้สินสัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีเกิดจากมูลค่ายุติธรรม 
ของสญัญาขายถา่นหนิระยะยาวของผูถ้กูซ้ือทีส่งูกวา่มูลค่าของการขายตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาขายถา่นหนิดังกลา่ว หนีส้นิ
สัญญาขายถ่านหินรอตัดบัญชีตัดจำาหน่ายตามจำานวนถ่านหินที่ส่งมอบ

ง) ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนาเหมืองรอตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายในการสำารวจบนัทกึตามพ้ืนทีท่ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน ์ค่าใชจ่้ายเหลา่นีจ้ะประกอบไปด้วยตน้ทนุทางตรงสทุธ ิเชน่ 
คา่สทิธิบัตร คา่ใชจ้า่ยในการสำารวจทางธรณวีทิยาและธรณีฟสิิกส์ และไมร่วมคา่โสหุ้ยทั่วไปและคา่ใชจ้า่ยในการบริหารที่
ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพ้ืนที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการสำารวจจะบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ (ค่าใช้จ่ายใน
การสำารวจรอตัดบัญชี) ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ก)  ตน้ทุนนัน้คาดวา่จะได้รบัคืนเม่ือพ้ืนทีน่ัน้ได้รบัการพัฒนาแลว้เสรจ็และเริม่การทำาเหมือง หรอืจากการขายพ้ืนทีส่ำารวจ และ
ข)  กิจกรรมการสำารวจในพืน้ที่ที่จะก่อให้เกิดประโยชนย์ังไมถ่ึงขั้นที่สามารถประเมนิถึงความมอียู่จริงของปริมาณสำารอง 

ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสำารวจยังดำาเนินอยู่โดยต่อเนื่อง

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าใช้จ่ายในการสำารวจขึ้นอยู่กับความสำาเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจาก 
การทำาเหมืองหรอืจากการขายพ้ืนทีส่ำารวจนัน้ มูลค่าทีค่าดวา่จะได้รบัคืนของแตล่ะพ้ืนทีจ่ะมีการทบทวน ณ วนัสิน้งวด ค่าใชจ่้าย 
ในการสำารวจที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่ถูกยกเลิกสัมปทานหรือพ้ืนที่ที่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
นอ้ยกวา่หรอืจะไม่ได้รบัผลประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิจะตดัจำาหนา่ยเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีมี่การพิจารณาในกำาไรหรอืขาดทนุ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเหมืองและต้นทุนในการพัฒนาพ้ืนที่ก่อนที่จะทำาการผลิต จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีหาก
เข้าเงื่อนไขและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

รายได้ค่าเชา่ตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงาน (สทุธจิากสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ด้จ่ายใหแ้กผู่เ้ชา่) รบัรูด้้วยวธิเีสน้ตรงตลอดชว่งเวลาการใหเ้ชา่ 
กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทนุทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้จากการได้มาซึง่สญัญาเชา่ดำาเนนิงานในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยอ้์างอิง 
และรบัรูต้น้ทนุดังกลา่วเป็นค่าใชจ้า่ยตลอดอายสุญัญาเชา่ โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายได้จากสญัญาเชา่ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ชา่ได้รวมอยู ่
ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

4.15 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน 
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

-  หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้กับกิจการอ่ืน  
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำาระหรอืเล่ือนการชำาระออกไปอยา่งไม่มีกำาหนดได้นัน้ เครือ่งมือทางการเงินนัน้จะจัดประเภท 
เป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำาระนั้นสามารถชำาระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจำานวน
ตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำานวนเงินที่คงที่

-  หากกลุ่มกจิการไม่มีภาระผกูพันตามสญัญาหรอืสามารถเล่ือนการชำาระภาระผกูพันตามสญัญาไปได้ เครือ่งมือทางการเงิน 
ดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกูย้มืจัดประเภทเป็นหนีส้นิหมุนเวยีนเม่ือกลุม่กจิการไม่มีสทิธอัินปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชำาระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สิน 
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุม่กจิการตดัรายการหนีส้นิทางการเงินออกเม่ือภาระผกูพันทีร่ะบใุนสญัญาได้มีการปฏิบตัติามแล้ว หรอืได้มีการยกเลกิไป 
หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สิน 
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายตุธิรรมของหนีส้นิใหม่นัน้ และตดัรายการหนีส้นิทางการเงินนัน้ด้วยมูลค่าตามบญัชทีีเ่หลืออยู ่ 
และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำาไรหรือขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพิจารณาแล้ววา่การตอ่รองเง่ือนไขดังกล่าวไม่เขา้เง่ือนไขของการตดัรายการ กลุม่กจิการจะปรบัปรงุมูลค่า
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original Effective 
Interest Rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำาไรหรือขาดทุนอื่นในกำาไรหรือขาดทุน

กลุม่กจิการปันสว่นสิง่ตอบแทนในสญัญาไปยงัสว่นประกอบของสญัญาทีเ่ป็นการเชา่และสว่นประกอบของสญัญาทีไ่ม่เป็นการเชา่ 
ตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำาหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและ 
ส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกท่ี 
จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น 

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของ 
การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี 
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมี 
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่า ซ่ึงก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงกันในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าซ่ึงกำาหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซ่ึงยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 
จนกระทัง่ดัชนหีรอือัตรานัน้มีผลตอ่การจ่ายชำาระ กลุม่กจิการปรบัปรงุหนีส้นิตามสญัญาเชา่ไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
เมื่อการจ่ายชำาระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย
- จำานวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า 
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำาระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำาสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า 
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก 
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์ 

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้น
คือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำาประกอบด้วย อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์
สำานักงานขนาดเล็ก

กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ท่ีให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่จ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงิน 
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทาง 
การเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย 
ทีจ่ะนำาสนิทรพัยภ์าษเีงินได้ของงวดปัจจุบันมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงินได้
ของงวดปัจจบุนัเกีย่วขอ้งกบัภาษเีงินได้ทีป่ระเมินโดยหนว่ยงานจัดเกบ็ภาษหีนว่ยงานเดียวกนัซ่ึงตัง้ใจจะจ่ายหนีส้นิและสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.18 ผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่งประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ ดังนี้

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชนพ์นกังานระยะสัน้ คือ ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายชำาระภายใน 12 เดือนหลังจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีเชน่ 
ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำาปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งกำาไรและโบนัส และค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบัน
รับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำานวน 
ที่คาดว่าจะต้องจ่าย

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนสำารองเล้ียงชีพซ่ึงกำาหนดให้มีการจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยพนักงานและกลุ่มกิจการ และถูกบริหาร 
โดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพ่ิม 
เม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสำาหรับการให้บริการจากพนักงาน 
ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั กลุ่มกจิการรบัรูเ้งินสมทบดังกลา่วเป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานในกำาไรหรอืขาดทนุเม่ือถงึกำาหนดชำาระ 

นอกจากนี ้กลุม่กจิการจัดใหมี้การสมทบเงินตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานจากการเกษยีณอายตุามทีก่ำาหนดโดยรฐับาลจนี 
โดยหน่วยงานของภาครัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น กลุ่มกิจการไม่มี
ภาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันจากการอนมุานทีจ่ะตอ้งจา่ยผลประโยชนเ์หล่านัน้ในอนาคต กลุม่กจิการรบัรูเ้งินสมทบ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อภาระที่จะจ่ายสมทบให้กับหน่วยงานของภาครัฐเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกจิการจดัใหมี้ผลประโยชนพ์นกังานหลังการเลกิจ้างหรอืเกษยีณอายเุพ่ือจ่ายใหแ้กพ่นกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
และของประเทศที่กลุ่มกิจการมีการดำาเนินงานหรือเม่ืออยู่ครบวาระการทำางานตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มกิจการและพนักงาน  
โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จำานวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทน  

หนี้สินสำาหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน หนีส้ินผลประโยชน์พนกังานเมือ่เกษยีณอายคุำานวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภัยอสิระดว้ยวธิีคดิลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต 
โดยใช้อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์รัฐบาลซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำาหนดของ 
หลักทรัพย์ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำาระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

4.16 ต้นทุนการกู้ยืม

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูย้มืทีกู่ม้าโดยทัว่ไปและทีกู่ม้าเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการได้มา การกอ่สรา้ง หรอืการผลิต 
สินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำาให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำามารวม
เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำาเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุน 
การกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเม่ือการดำาเนินการที่จำาเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพ 
พร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง 

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.17 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำาไรหรือ
ขาดทนุ ยกเวน้สว่นภาษเีงินได้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการทีร่บัรูใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนหรอืรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจ้าของ 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่การนำา
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการคา่ใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำานวนที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายชำาระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดง 
อยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรกต็าม กลุม่กจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงินได้รอการตดับญัชสีำาหรบัผลตา่งชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตกุารณต์อ่ไปนี้

-  การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ 
ต่อกำาไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี 

-  ผลตา่งชัว่คราวของเงินลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และสว่นได้เสยีในการรว่มค้าทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลตา่งชัว่คราวและการกลับรายการผลตา่งชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนว่า่จะไม่เกดิขึน้ 
ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์  
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

สนิทรพัยภ์าษเีงินได้รอการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนว่า่กลุม่กจิการจะมีกำาไรทางภาษเีพียงพอทีจ่ะนำาจำานวน
ผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ 
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จะใช้สิทธิ รวมถึงแนวปฏิบัติในอดีตที่เคยมีกรณีท่ีชำาระด้วยเงินสดมาเป็นเง่ือนไขประกอบการจัดประเภทโครงการว่าจะรับรู้ 
เป็นส่วนของเจ้าของหรือหนี้สิน ทั้งนี้ กลุ่มกิจการจะรับรู้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในกรณีที่มีองค์ประกอบเป็นหนี้สินโดยวัด
มูลค่าของบรกิารทีไ่ด้รบัจากพนกังานและหนีส้นิทีเ่กดิขึน้ด้วยมูลค่ายตุธิรรมของราคาหุน้ ณ วนัทีก่ลุม่กจิการใหห้รอืจำาหนา่ยสทิธิ
ให้แก่พนักงาน และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และวันที่มีการชำาระจนกว่าจะชำาระหนี้สินเสร็จสิ้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมให้รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนสำาหรับงวด

กรณท่ีีกลุ่มกจิการใหส้ทิธซ้ืิอตราสารทุนแกพ่นกังานของบรษิทัยอ่ยในกลุ่มกจิการ จะปฏิบัตเิหมือนเป็นเงินอุดหนนุจากบรษิทัใหญ่ 
กลุม่กจิการตอ้งวดัมูลค่ายตุธิรรมของบรกิารของพนกังาน โดยอ้างอิงกบัมูลค่ายตุธิรรมของตราสารทนุทีอ่อกให ้มูลค่าของตราสารทนุ 
เหล่านั้นต้องวัด ณ วันท่ีให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจะบันทึกเสมือนกับเป็น 
การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเพิ่มส่วนของเจ้าของ

4.20  ประมาณการหนี้สิน

กลุม่กจิการจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิ อันเป็นภาระผกูพันในปัจจบุนัตามกฎหมายหรอืตามขอ้ตกลงทีจั่ดทำาไวอั้นเป็นผลสบืเนือ่ง
มาจากเหตกุารณใ์นอดีต ซึง่การชำาระภาระผกูพันนัน้มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนว่า่จะสง่ผลใหก้ลุ่มกจิการตอ้งสญูเสยีทรพัยากร
ออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำานวนที่ต้องจ่าย

กลุ่มกจิการบนัทกึสำารองค่าฟ้ืนฟูสภาพเหมือง โดยคำานวณจากจำานวนถา่นหนิทีข่ายได้คูณด้วยอัตราสำารองค่าฟ้ืนฟูสภาพเหมือง
ซ่ึงคำานวณโดยนกัธรณวีทิยาของกลุม่กจิการ โดยอัตราสำารองนีค้ำานวณจากประมาณการค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองทัง้หมด
ตลอดอายุของเหมือง กลุ่มกิจการจะทบทวนอัตราสำารองอย่างสม่ำาเสมอและจะมีการปรับอัตราสำารองให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
จริงที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มกจิการบันทกึประมาณการหนีส้นิค่ารือ้ถอนอุปกรณก์ารผลิตกา๊ซธรรมชาต ิเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนท่ีจ่ะเกดิภาระผกูพัน 
อันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจำานวนเงินท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล กลุ่มบริษัทรับรู้
ประมาณการหนี้สินดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันจำานวนประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่สร้างเสร็จพร้อม 
ใชง้าน ซึง่ตน้ทนุดังกล่าวได้รวมเป็นสว่นหนึง่ของสนิทรพัยเ์พ่ือการสำารวจและผลิตกา๊ซธรรมชาต ิและตดัจำาหนา่ยโดยวิธสีดัสว่น
ของผลผลิตของปรมิาณสำารองทีพิ่สจูนแ์ล้ว หรอืปรมิาณสำารองทีพิ่สจูนแ์ละพัฒนาสำาเรจ็ สว่นประมาณการหนีส้นิทีเ่พ่ิมขึน้ทีส่ะทอ้น
ถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซ่ึงเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอยลดลงในแต่ละงวด กลุ่มกิจการรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในกำาไรขาดทุน 
ในงวดที่เกิดขึ้นการประมาณการหนี้สินขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อบังคับต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้

4.21 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่สามารถกำาหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ

ตน้ทนุสว่นเพ่ิมทีเ่กีย่วกบัการออกหุน้ใหม่แสดงเป็นรายการหกัในสว่นของเจ้าของด้วยจำานวนเงินสทุธจิากภาษ ีโดยนำาไปหกัจาก
สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้นดังกล่าว

กำาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ 
ในส่วนของเจ้าของผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำาไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน 
ส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์พนักงานอื่น

ผลประโยชน์พนักงานอื่นของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย อันได้แก่ Long Service Reward และ Long Leave Benefit ได้บันทึก 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน ์กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลง
ข้อสมมติฐาน และ ต้นทุนบริหารในอดีตจะบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนทันที

ผลประโยชน์พนักงานอื่นของบริษัทย่อยในออสเตรเลีย อันได้แก่ การลาหยุดประจำาปี การลาป่วย และ Long Service Leave 
ซ่ึงจ่ายทุกเดือนตามข้อกำาหนดของ Coal Mining Industry (Long Service Leave Funding Corporation) จะบันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

4.19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กลุ่มกิจการดำาเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำาระด้วยตราสารทุน โดยที่กลุ่มกิจการได้รับบริการ 
จากพนักงานเป็นสิ่งตอบแทนสำาหรับตราสารทุน (สิทธิซื้อหุ้น) ที่กลุ่มกิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซื้อหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จำานวนรวมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่าของยุติธรรมของ
สิทธิซื้อหุ้นที่ออกให้โดย

- รวมเงื่อนไขทางการตลาด
-   ไม่รวมผลกระทบของการบรกิารและเง่ือนไขการได้รบัสทิธทิีไ่ม่ใชเ่ง่ือนไขการตลาด (ตวัอยา่งเชน่ ความสามารถทำากำาไร 

การเติบโตของกำาไรตามที่กำาหนดไว้ และพนักงานจะยังเป็นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กำาหนด) และ
-  ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (ตัวอย่างเช่น ข้อกำาหนดในเรื่อง 

การออมของพนักงานหรือการถือหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำาหนด)

เง่ือนไขผลงานทีไ่ม่ใชเ่ง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการบรกิาร จะรวมอยูใ่นขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัจำานวนของสทิธซ้ืิอหุน้ทีค่าดวา่ 
จะได้รับสิทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่กำาหนดไว้ กลุ่มกิจการ 
จะทบทวนการประเมินจำานวนของสิทธิซื้อหุ้นที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด และ
จะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเริ่มแรกในกำาไรหรือขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุงรายการไปยังส่วนของเจ้าของ 
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน

เม่ือมีการใช้สิทธิ กลุ่มกิจการจะออกหุ้นใหม่โดยสิ่งตอบแทนที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการทำารายการทางตรงจะบันทึกไปยัง 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าตามบัญชี) และส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สำาหรบัโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีมี่เง่ือนไขของขอ้ตกลงใหก้ลุม่กจิการสามารถเลอืกได้วา่จะชำาระด้วย
เงินสด กลุม่กจิการตอ้งพิจารณาวา่มีภาระผกูพันในปัจจุบนัทีจ่ะตอ้งชำาระเงินสดหรอืไม่ โดยการพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการที่



57บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1456 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว ในกรณีที่กลุ่มกิจการได้รับสิ่งตอบแทนเกินกว่าบริการที่ให้ กลุ่มกิจการจะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนเกิน 
ดังกล่าวเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มกิจการได้รับสิ่งตอบแทนน้อยกว่าบริการที่ให้ กลุ่มกิจการ
จะรับรู้สิ่งตอบแทนส่วนต่ำาดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญากับลูกค้า

รายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติ

รายได้จากการขายกา๊ซธรรมชาตริบัรูต้ามการโอนกรรมสทิธิซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและตามปรมิาณการขายจรงิ 
ซึ่งรวมค่าภาคหลวงและภาษีแล้ว

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซรับรู้เมื่อมีการให้บริการตามปริมาณที่ขนส่งและวัดมูลค่าตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการขนส่ง

รายได้จากการขนสง่รบัรูเ้ม่ือกลุม่กจิการปฏบัิตติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ (Point in Time) โดยทัว่ไปเม่ือมี
การดำาเนินการที่สำาคัญเสร็จสิ้นและเม่ือมีการโอนการควบคุมหรือบริการท่ีเป็นรายการท่ีไม่มีนัยสำาคัญและรายได้จะรับรู้เม่ือให้
บริการแล้ว

รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา  
โดยที่ไม่ได้คำานึงถึงรอบระยะเวลาการชำาระเงินตามสัญญา

รายได้เงินปันผล

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อเกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น

รายได้ดอกเบี้ยรับ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.23  การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลทีจ่า่ยไปยงัผูถื้อหุน้ของกลุ่มกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนีส้นิในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในรอบระยะเวลาบญัชี
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหว่างกาลจะรับรู้เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

หุ้นทุนซื้อคืน

กรณีที่บริษัทในกลุ่มกิจการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน สิ่งตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุนเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
(สุทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจ้าของของบริษัทจนกว่า 
หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจำาหน่ายออกไปใหม่ เมื่อมีการจำาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้
รับจากการนำาหุ้นทุนซ้ือคืนออกจำาหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องจะแสดง
รวมไว้ในส่วนของเจ้าของ

4.22  การรับรู้รายได้

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายได้สทุธจิากภาษมูีลค่าเพ่ิมซ่ึงกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายได้เม่ือคาดวา่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนท่ีจ่ะได้รบัชำาระ
เมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำาหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น 
แตล่ะภาระทีต่อ้งปฏบิตัทิีแ่ยกตา่งหากจากกนั และตอ้งปันสว่นราคาของรายการของสญัญาดังกลา่วไปยงัแตล่ะภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ
ตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้อง
ปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายได้จากการขายถ่านหิน

กลุม่กจิการรบัรูร้ายได้ค่าขายถา่นหนิ ณ จุดใดจุดหนึง่ของเวลาเม่ือได้โอนการควบคุมในสนิค้าใหแ้กล่กูค้า ณ จดุสง่มอบ ซึง่การโอน 
การควบคุมในสนิค้าเกดิขึน้เม่ือกลุ่มกจิการได้นำาสง่สนิค้าไปยงัจดุหมายทีลู่กค้าได้ระบไุวต้ามสญัญา โดยรายได้จากการขายสนิค้า
ในลักษณะดังกล่าวจะรับรู้ตามราคาของรายการซึ่งคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด

รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้าที่ไม่ได้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำาที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำา ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา
เมื่อได้โอนการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้า ณ จุดส่งมอบ ซึ่งการโอนการควบคุมในสินค้าเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มกิจการได้นำาส่งสินค้า 
ไปยงัจดุหมายทีลู่กค้าได้ระบไุวต้ามสญัญา โดยรายได้จากการขายสนิค้าในลักษณะดังกล่าวจะรบัรูต้ามราคาของรายการซ่ึงคาดวา่ 
จะมีสิทธิได้รับ สุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด

รายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารับรู้โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญา 

รายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าบางสัญญารับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการ 
แก่ลูกค้าแล้วตามสัญญา โดยรายได้ค่าบริการประกอบด้วยรายได้สำาหรับการดำาเนินการในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้า รายได้ค่าบรกิารอ่ืนและรายได้ค่าพลังงานไฟฟ้าทีไ่ด้รบัจากลกูหนีส้ญัญาเชา่การเงินและเกีย่วเนือ่งกบัการใชส้นิทรพัย์
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ในรายการการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward Element) ที่เกี่ยวกับรายการท่ีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ในรายการต้นทุนใน 
การป้องกันความเสี่ยงในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ

ในบางกรณ ีกลุ่มกจิการอาจกำาหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธ ์(รวมถงึค่าสะทอ้นสว่นตา่งของอัตรา
ดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward Points) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ในกรณีนี้ รายการกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สว่นทีมี่ประสทิธผิลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธจ์ะรบัรูใ้นรายการการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด
ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ 

กลุม่กจิการจะโอนจำานวนทีร่บัรูส้ะสมในสว่นของเจา้ของดังกลา่วมายงักำาไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลาเดียวกบัทีก่ลุม่กจิการรบัรู ้
รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำาไรหรือขาดทุน 

เม่ือเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งนัน้สิน้สดุอาย ุหรอืยกเลิก หรอืเม่ือการป้องกนัความเสีย่งดังกล่าวไม่เขา้เง่ือนไข กลุ่มกจิการ
จะจัดประเภทรายการกำาไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของตามเดิม 
จนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการที่คาดการณ์ไมค่าดว่าจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะจัดประเภทรายการกำาไร
หรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของเป็นกำาไรหรือขาดทุนทันที 

การป้องกันความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ

การป้องกนัความเสีย่งในเงินลงทนุสทุธใินการดำาเนนิงานตา่งประเทศมีลักษณะคล้ายกบัการป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด

กำาไรหรือขาดทุนจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้ผลสะสม 
ในส่วนของเจ้าของ สำาหรับกำาไรหรือขาดทุนท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนทันทีและแสดงรวม 
อยู่ในรายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ผลสะสมของกำาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของ
จะถูกโอนไปยังกำาไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มกิจการจำาหน่ายส่วนงานต่างประเทศ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ออกไป

4.25  สัญญาค�้าประกันทางการเงิน

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ำาประกันเม่ือกลุ่มกิจการให้การค้ำาประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 
รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจำานวนที่สูงกว่าระหว่าง

-  จำานวนผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีคำานวณตามข้อกำาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ

-  จำานวนท่ีรับรู้เริ่มแรกหักด้วยรายได้ที่รับรู้ตามการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำาประกันทางการเงินกำาหนดจากมูลค่าปัจจุบันของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสด
ตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชำาระในกรณีที่ไม่มีการค้ำาประกันดังกล่าว หรือการประมาณ
จำานวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกสำาหรับเพื่อโอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป

สญัญาค้ำาประกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงินกูย้มืหรอืค่าใชจ้า่ยค้างจ่ายอ่ืนๆ ทีไ่ม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ายตุธิรรมจะแสดงรวมเป็นสว่นหนึง่ 
ของต้นทุนของเงินลงทุน

4.24  อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ก) อนุพันธ์แฝงและอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

อนพัุนธแ์ฝงทีก่ลุ่มกจิการแยกรบัรูร้ายการ และอนพัุนธท์ีไ่ม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งจะรบัรูเ้ริม่แรกด้วย
มูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือ 
ทางการเงิน

กลุม่กจิการแสดงมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกำาหนดของสญัญา
อนุพันธ์นั้น

ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการสญัญาอนพัุนธเ์ม่ือเริม่แรกด้วยมูลค่ายตุธิรรม ณ วนัทีเ่ขา้ทำาสญัญาและวดัมูลค่าตอ่มาในภายหลัง 
ด้วยมูลค่ายตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน กลุม่กจิการกำาหนดใหส้ญัญาอนพัุนธเ์ป็นเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่ง 
ดังต่อไปนี้
-  การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้

รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) หรือ
-  การป้องกนัความเสีย่งทีเ่กีย่วกบักระแสเงินสดของรายการสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิทีร่บัรูร้ายการแล้ว หรอืรายการทีค่าดการณ ์

ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
- การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำาเนินงานต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ)

ณ วนัทีร่บัรูค้วามสมัพันธข์องการป้องกนัความเสีย่ง กลุม่กจิการมีการจดัทำาเอกสาร 1) ทีร่ะบคุวามสมัพันธท์างเศรษฐกจิ
ระหวา่งเครือ่งมือทีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งและรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง ซ่ึงรวมถงึการเปลีย่นแปลงในกระแสเงินสด
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกัน 
ความเสีย่ง 2) เกีย่วกบัวตัถปุระสงค์ของการบรหิารความเสีย่งและกลยทุธท์ีน่ำามาใชใ้นการจัดการกบัรายการทีมี่ความเสีย่ง 

กลุม่กจิการแสดงมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธท์ีใ่ชป้้องกนัความเสีย่งทัง้จำานวนเป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีน 
ตามวันครบกำาหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มกจิการรบัรูส้ว่นทีมี่ประสทิธผิลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธซ์ึง่มีการกำาหนดและเขา้เง่ือนไขของ
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสำารองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของ และ
รับรู้กำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในกำาไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น 

กลุ่มกิจการใช้สัญญาอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดการณ์ (Forecast Transaction) โดยกลุ่มกิจการเลือกกำาหนดให้
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot Component) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง กำาไร
หรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบนั (Spot Component) สำาหรบัสว่นทีมี่ประสทิธผิลจะรบัรู ้
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

กลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศโดยการนำารายการหุ้นกู้และ 
เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในสกลุเงินบาทมาใชเ้ป็นเครือ่งมือในการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธใินบรษิทัยอ่ย 
ที่มีสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้ดำาเนินงาน โดยอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะสั้น  
ณ วันเริ่มต้นการป้องกันความเสี่ยงถูกกำาหนดให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทย่อยดังกล่าว

กำาไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสะสมในส่วน
ของเจ้าของ กำาไรหรือขาดทุนในส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนทันที ผลสะสมของผลกำาไรหรือขาดทุนในส่วน 
ของเจ้าของต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำาไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจำาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มกิจการใช้นโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศโดยการน ารายการหุ้นกู้และ  
เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในสกุลเงินบาทมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสทุธิในบริษัทย่อย  
ท่ีมีสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินท่ีใช้ด  าเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะสั้น  
ณ วนัเริ่มตน้การป้องกนัความเสี่ยงถกูก าหนดใหเ้ป็นการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในบริษัทย่อยดงักล่าว 
 
ก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของเครื่องมือท่ีใชป้้องกันความเสี่ยงรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และสะสมในส่วนของ
เจา้ของ ก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทันที ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนของ
เจา้ของตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทนุเมื่อมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนัน้ 
 
 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
   

มลูค่าตามบญัชีของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสัน้ ณ วนัเริ่มตน้ 
   การป้องกนัความเสี่ยง  801 ลา้นเหรียญสหรฐั  801 ลา้นเหรียญสหรฐั 
มลูค่าของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสัน้ในสกลุเงินบาท  26,400 ลา้นบาท  26,400 ลา้นบาท 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าตามบญัชีของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
   ท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนตัง้แต่วนัเริ่มตน้ 
   การป้องกนัความเสี่ยง  -  78 ลา้นเหรียญสหรฐั 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าตามบญัชีของหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสัน้ 
   ท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนตัง้แต่ 
   วนัท่ี 1 มกราคม  (89) ลา้นเหรียญสหรฐั - 
การเปลี่ยนแปลงในรายการป้องกันความเสี่ยงส่วนท่ีมีประสิทธิผล 
   ซึ่งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  89 ลา้นเหรียญสหรฐั  (78) ลา้นเหรียญสหรฐั 

 
  

4.26  ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำาเนินงานได้รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำาเสนอให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน  
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานดำาเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน

กจิกรรมของกลุ่มกจิการอาจมีความเสีย่งทางการเงิน ได้แก ่ความเสีย่งจากตลาด (รวมถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ และการเปล่ียนแปลงด้านราคา) ความเสีย่งด้านการใหส้นิเชือ่ 
และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน 
และบริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบต่อการดำาเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการใช้อนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
บางประการที่จะเกิดขึ้น

การบรหิารความเสีย่งดำาเนนิงานโดยฝา่ยบรหิารการเงินสว่นกลางภายใตน้โยบายทีอ่นมัุตโิดยคณะกรรมการของบรษิทั สว่นงาน 
บริหารการเงินของกลุ่มกิจการจะทำาการระบุ ประเมินและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินโดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ 
หน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ 

5.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุม่กจิการมีการดำาเนนิงานระหวา่งประเทศจงึยอ่มมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศโดยเกดิจากสกลุเงิน 
ที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินอินโดนีเซียรูเปีย สกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย  
และสกุลเงินหยวน อันเกี่ยวเนื่องมาจากธุรกรรมการค้า เงินลงทุนสุทธิในการดำาเนินงานในต่างประเทศ และสินทรัพย์
และหนี้สินสุทธิซึ่งเป็นสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการ

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกจิการใชส้ญัญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้และสญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศและอัตราดอกเบีย้เพ่ือป้องกนั
ความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ กลุ่มกจิการกำาหนดนโยบายวา่เง่ือนไขของสญัญาอนพัุนธท์ีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมือ 
ป้องกนัความเสีย่งเงินตราตา่งประเทศจะตอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัความเสีย่งของรายการทีถ่กูป้องกนัความเสีย่งนัน้ 



63บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1462 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 เหรียญสหรัฐ บาท 
อินโดนีเซีย 

รูเปีย เหรียญสหรัฐ บาท 
อินโดนีเซีย 

รูเปีย 
       
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563       
สินทรัพยท์างการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,190 85,400 34,605 155,887 2,565,158 1,039,423 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 3,822 20,043 33,647 114,813 602,022 1,010,661 
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,653 121,481 - 169,792 3,648,923 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 45,950 - - 1,380,205 - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 82,335 645,399 - 2,473,105 19,385,924 - 
       
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 503,045 - - 15,110,000 - 
เจา้หนีก้ารคา้ 2,060 2,265 62,342 61,888 68,028 1,872,559 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 5,644 135,824 - 169,543 4,079,767 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 222,897 175,583 - 6,695,169 5,274,008 - 
หุน้กู ้สทุธิ - 1,450,290 - - 43,562,504 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126,528 490,956 - 3,800,533 14,746,900 - 
       
สินทรัพยอ์นุพันธ ์       
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนั 
 ความเสี่ยงกระแสเงินสด       
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 130,000 - - 3,904,823 - - 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
    และอตัราดอกเบีย้ - 348,248 - - 10,460,350 - 
       
หนีสิ้นอนุพันธ ์       
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินท่ีรบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ       
   - สญัญาซือ้ขายเงินตรา ตา่งประเทศลว่งหนา้ - 65,809 - - 1,976,707 - 

 

 

 
  

ความเสี่ยง

กลุ่มกิจการและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนซึ่งเป็นสกุลเงินที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษัท 
ในกลุ่มกิจการที่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน ซึ่งสรุปเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดังนี้

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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ความเสยีง 

 

 

 

 มวรนิงเรากบง  

 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: พันบาท 

 ฐรัหสญยีรหเ  บาท 

ยีซเนีดโนิอ  

รูเปีย ฐรัหสญยีรหเ  บาท 

ยีซเนีดโนิอ  

รูเปีย 

 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

นิงเรากงาทยพรัทนิส  

ดสนิงเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  10,413 113,883 - 347,997 3,805,943 - 

 12,973 7,250 73,528 433,546 242,287 2,457,297 

 16,908 137,435 - 565,048 4,593,068 - 

 175,959 9,124 - 5,880,520 304,930 - 

 252,970 784,859 - 8,454,232 26,229,926 - 

       

หนีสินทางการเงนิ       

 174,491 592,461 - 5,831,459 19,800,000 - 

 49,550 - - 1,655,956 - - 

 7,065 - 85,262 236,107 - 2,849,436 

 3,807 - - 127,238 - - 

 8,310 147,299 - 277,707 4,922,720 - 

วายะยะรมืยูกนิงเ  นิงเรากนับาถสกาจ ธิทุส  60,000 158,588 - 2,005,194 5,300,000 - 

ธิทุส ูกนุห  - 1,833,339 - - 61,270,000 - 

 81,070 455,363 - 2,709,351 15,218,198 - 

       

ธนัพนุอยพรัทนิส        

 

        

   -  120,000 - - 4,010,388 - - 

   -  

     - 253,153 - - 8,460,350 - 

  



65บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1464 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการ มีดังนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
มลูค่าตามบญัชี - สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 758 25,347   
จ านวนเงินตามสญัญา 120,000 4,010,388 - - 
วนัครบก าหนด  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565  

 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2565 - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  (10,807) (361,170) - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ  
   การปอ้งกนัความเสี่ยง 10,807 361,170 - - 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญออสเตรเลีย  
 ต่อ 0.7203 เหรยีญสหรฐั - - 

    
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
มลูค่าตามบญัชี - สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 11,020 330,996 - - 
จ านวนเงินตามสญัญา 130,000 3,904,823 - - 
วนัครบก าหนด  มกราคม พ.ศ. 2564  

 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 -  
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  10,462 314,251 - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง   (10,462) (314,251) - - 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญออสเตรเลีย  
 ต่อ 0.7607 เหรยีญสหรฐั - - 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
มลูค่าตามบญัชี - สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 758 25,347   
จ านวนเงินตามสญัญา 120,000 4,010,388 - - 
วนัครบก าหนด  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565  

 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2565 - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  (10,807) (361,170) - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ  
   การปอ้งกนัความเสี่ยง 10,807 361,170 - - 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญออสเตรเลีย  
 ต่อ 0.7203 เหรยีญสหรฐั - - 

    
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563    
มลูค่าตามบญัชี - สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 11,020 330,996 - - 
จ านวนเงินตามสญัญา 130,000 3,904,823 - - 
วนัครบก าหนด  มกราคม พ.ศ. 2564  

 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2564 -  
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  10,462 314,251 - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง   (10,462) (314,251) - - 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญออสเตรเลีย  
 ต่อ 0.7607 เหรยีญสหรฐั - - 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 บาท บาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
สินทรัพยท์างการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,031 3,376,449 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 7,250 242,287 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 137,435 4,593,068 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,124 304,930 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 784,859 26,229,926 
   

หนีสิ้นทางการเงนิ   
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 592,461 19,800,000 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 20,665 690,625 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 158,588 5,300,000 
หุน้กู ้สทุธิ 1,833,339 61,270,000 
   

สินทรัพยอ์นุพันธ ์   
ตราสารอนพุนัธท่ี์ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด   
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 253,153 8,460,350 
   

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
สินทรัพยท์างการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,531 2,238,686 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 16,111 483,927 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 121,478 3,648,839 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 644,401 19,355,924 
   

หนีสิ้นทางการเงนิ   
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 503,045 15,110,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 175,583 5,274,008 
หุน้กู ้สทุธิ 1,450,290 43,562,504 
   

สินทรัพยอ์นุพันธ ์   
ตราสารอนพุนัธท่ี์ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด   
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 348,248 10,460,350 
   

หนีสิ้นอนุพันธ ์   
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ   
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 65,809 1,976,707 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 บาท บาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564   
สินทรัพยท์างการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101,031 3,376,449 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 7,250 242,287 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 137,435 4,593,068 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,124 304,930 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 784,859 26,229,926 
   

หนีสิ้นทางการเงนิ   
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 592,461 19,800,000 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 20,665 690,625 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 158,588 5,300,000 
หุน้กู ้สทุธิ 1,833,339 61,270,000 
   

สินทรัพยอ์นุพันธ ์   
ตราสารอนพุนัธท่ี์ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด   
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 253,153 8,460,350 
   

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
สินทรัพยท์างการเงนิ   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 74,531 2,238,686 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 16,111 483,927 
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 121,478 3,648,839 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 644,401 19,355,924 
   

หนีสิ้นทางการเงนิ   
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 503,045 15,110,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 175,583 5,274,008 
หุน้กู ้สทุธิ 1,450,290 43,562,504 
   

สินทรัพยอ์นุพันธ ์   
ตราสารอนพุนัธท่ี์ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด   
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้ 348,248 10,460,350 
   

หนีสิ้นอนุพันธ ์   
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ   
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 65,809 1,976,707 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังท่ีแสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินเหรียญสหรัฐ 
และเงินบาท และระหวา่งเงินเหรยีญออสเตรเลยีและเหรยีญสหรฐั ความอ่อนไหวในกำาไรหรอืขาดทนุตอ่การเปลีย่นแปลงในอัตรา
แลกเปล่ียนสว่นใหญ่มาจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงิน และผลกระทบทีมี่ตอ่องค์ประกอบอ่ืนในสว่นของเจา้ของทีเ่กดิมาจาก 
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และรายการหนี้สินทางการเงินบางรายการที่ถูกกำาหนดไว้เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
ด้านกระแสเงินสด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นไม่มีสาระสำาคัญต่อกลุ่มกิจการ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตารางขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญสหรฐัและ  
เงินบาท และระหว่างเงินเหรียญออสเตรเลียและเหรียญสหรฐั ความอ่อนไหวในก าไรหรือขาดทุนต่อการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน และผลกระทบที่มีต่อองคป์ระกอบอื่นในส่วนของเจา้ของที่เกิดมาจาก
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และรายการหนีสิ้นทางการเงินบางรายการที่ถูกก าหนดไวเ้พื่อป้องกันความเสี่ยง  
ดา้นกระแสเงินสด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินอื่นไม่มีสาระส าคญัต่อกลุม่กิจการ 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัตอ่บาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 69,250 - 2,314,317 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (74,782) - (2,499,210) - 
     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญออสเตรเลียตอ่เหรยีญสหรฐั     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 7,515 5,714 251,134 190,955 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (8,306) (6,315) (277,570) (211,055) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัตอ่บาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 35,447 - 1,064,737 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (38,627) - (1,160,249) - 
     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญออสเตรเลียตอ่เหรยีญสหรฐั     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 1,721 17,790 51,706 534,359 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (1,903) (19,663) (57,148) (590,607) 

 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตารางขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลกัจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเหรียญสหรฐัและ  
เงินบาท และระหว่างเงินเหรียญออสเตรเลียและเหรียญสหรฐั ความอ่อนไหวในก าไรหรือขาดทุนต่อการเปล่ียนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงิน และผลกระทบที่มีต่อองคป์ระกอบอื่นในส่วนของเจา้ของที่เกิดมาจาก
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และรายการหนีสิ้นทางการเงินบางรายการที่ถูกก าหนดไวเ้พื่อป้องกันความเสี่ยง  
ดา้นกระแสเงินสด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงินอื่นไม่มีสาระส าคญัต่อกลุม่กิจการ 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัตอ่บาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 69,250 - 2,314,317 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (74,782) - (2,499,210) - 
     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญออสเตรเลียตอ่เหรยีญสหรฐั     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 7,515 5,714 251,134 190,955 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (8,306) (6,315) (277,570) (211,055) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัตอ่บาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 35,447 - 1,064,737 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (38,627) - (1,160,249) - 
     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญออสเตรเลียตอ่เหรยีญสหรฐั     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 1,721 17,790 51,706 534,359 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (1,903) (19,663) (57,148) (590,607) 

 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
พันเหรียญ

สหรัฐ พันบาท 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
มลูค่าตามบญัชี - หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน  19,366 647,205 19,366 647,205 
จ านวนเงินตามสญัญา 253,153 8,460,350 253,153 8,460,350 
วนัครบก าหนด  มีนาคม พ.ศ. 2565 

 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2569 
 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2569 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมอืปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  (30,628) (1,023,571) (30,628) (1,023,571) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง   30,628 1,023,571 30,628 1,023,571 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญสหรฐั ตอ่  
 31.2500 บาท 

 1 เหรยีญสหรฐั ตอ่  
 31.2500 บาท 

อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (SWAP rate) รอ้ยละ 1.595 - รอ้ยละ 6.390 รอ้ยละ 1.595 - รอ้ยละ 6.390 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
มลูค่าตามบญัชี - สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน สทุธิ 4,971 149,313 4,971 149,313 
จ านวนเงินตามสญัญา 348,248 10,460,350 348,248 10,460,350 
วนัครบก าหนด  เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง  

 เมษายน พ.ศ. 2569 
 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง  
 เมษายน พ.ศ. 2569 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่า ณ ปัจจบุนั (Spot value) คิดลด 
   ของเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  (17,575) (527,910) (17,575) (527,910) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง   17,575 527,910 17,575 527,910 
อตัราแลกเปลี่ยนที่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี  
   (รวมคา่สะทอ้นสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ในสองสกลุ  
   (Forward points)) 

 1 เหรยีญสหรฐั ตอ่  
 30.6318 บาท 

 1 เหรยีญสหรฐั ตอ่  
 30.6318 บาท 

อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (SWAP rate)  รอ้ยละ 4.82  รอ้ยละ 4.82 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการใช้เพื่อบริหารความเส่ียง

กลุ่มกิจการเข้าทำาสัญญาอนุพันธ์ โดยครอบคลุมร้อยละ 15 ของเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร  
(พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 35) โดยอัตราดอกเบีย้คงทีข่องสญัญาอนพัุนธดั์งกล่าวมีอัตรารอ้ยละ 1.17 ถงึรอ้ยละ 3.42 ตอ่ปี (พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 2.62 ถึงร้อยละ 2.78 ต่อปี) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยผันแปรของเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตรา
ร้อยละ 1.55 ถึงร้อยละ 5.85 (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 5.36 ต่อปี)

สัญญาอนุพันธ์จะมีการชำาระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายระหว่าง 90 ถึง 180 วัน ทั้งนี้ วันที่ถึงกำาหนดชำาระตาม
สัญญาอนุพันธ์เป็นวันเดียวกับวันที่ถึงกำาหนดชำาระของดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการ มีดังนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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เครือ่งมอืทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการใชเ้พือ่บริหารความเสีย่ง 
 

กลุม่กิจการเขา้ท าสญัญาอนพุนัธ ์โดยครอบคลมุรอ้ยละ 15 ของเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ผนัแปร (พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 35) โดยอตัราดอกเบีย้คงที่ของสญัญาอนพุนัธด์งักลา่วมีอตัรารอ้ยละ 1.17 ถึงรอ้ยละ 3.42 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 2.62 
ถึงรอ้ยละ 2.78 ต่อปี) และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้ผนัแปรของเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัรารอ้ยละ 1.55 ถึง
รอ้ยละ 5.85 (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.25 ถึงรอ้ยละ 5.36 ต่อปี) 
 

สญัญาอนุพนัธ์จะมีการช าระยอดสุทธิของดอกเบีย้คา้งรบัหรือคา้งจ่ายระหว่าง 90 ถึง 180 วัน ทัง้นี ้วันที่ถึงก าหนดช าระตาม
สญัญาอนพุนัธเ์ป็นวนัเดียวกบัวนัที่ถึงก าหนดช าระของดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้
 

ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
พันเหรียญ

สหรัฐ 
 

พันบาท 
พันเหรียญ

สหรัฐ 
 

พันบาท 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
มลูค่าตามบญัชี - หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน สทุธิ 6,495 217,068 6,430 214,879 
จ านวนเงินตามสญัญา 407,557 13,620,510 376,100 12,569,224 
วนัครบก าหนด  มีนาคม พ.ศ. 2565  

 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2570 
 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2570 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือ     
   ปอ้งกนัความเสี่ยงระหว่างปี 19,432 649,411 19,496 651,601 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง (19,432) (649,411) (19,496) (651,601) 
อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (SWAP rate)  รอ้ยละ 1.17 - รอ้ยละ 3.42  รอ้ยละ 1.17 - รอ้ยละ 3.42 
   

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มลูค่าตามบญัชี - หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน  28,318 850,601 25,927 778,773 
จ านวนเงินตามสญัญา 918,560 27,590,879 827,000 24,840,682 
วนัครบก าหนด  มิถนุายน พ.ศ. 2564  

 ถึง มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 มิถนุายน พ.ศ. 2564  
 ถึง มิถนุายน พ.ศ. 2568 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือ     
   ปอ้งกนัความเสี่ยงระหว่างปี (8,433) (253,297) (7,307) (219,474) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง 8,433 253,297 7,307 219,474 
อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (Swap rate)  รอ้ยละ 2.62 - รอ้ยละ 2.78  รอ้ยละ 2.78 
 

ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการจากการเขา้ท า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ดงัหมายเหตขุอ้ 5.1.1 ก)  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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กลุม่กิจการเขา้ท าสญัญาอนพุนัธ ์โดยครอบคลมุรอ้ยละ 15 ของเงินตน้ของเงินกูย้ืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบีย้ผนัแปร (พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 35) โดยอตัราดอกเบีย้คงที่ของสญัญาอนพุนัธด์งักลา่วมีอตัรารอ้ยละ 1.17 ถึงรอ้ยละ 3.42 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 2.62 
ถึงรอ้ยละ 2.78 ต่อปี) และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้ผนัแปรของเงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัรารอ้ยละ 1.55 ถึง
รอ้ยละ 5.85 (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.25 ถึงรอ้ยละ 5.36 ต่อปี) 
 

สญัญาอนุพนัธ์จะมีการช าระยอดสุทธิของดอกเบีย้คา้งรบัหรือคา้งจ่ายระหว่าง 90 ถึง 180 วัน ทัง้นี ้วันที่ถึงก าหนดช าระตาม
สญัญาอนพุนัธเ์ป็นวนัเดียวกบัวนัที่ถึงก าหนดช าระของดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้
 

ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
พันเหรียญ

สหรัฐ 
 

พันบาท 
พันเหรียญ

สหรัฐ 
 

พันบาท 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
มลูค่าตามบญัชี - หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน สทุธิ 6,495 217,068 6,430 214,879 
จ านวนเงินตามสญัญา 407,557 13,620,510 376,100 12,569,224 
วนัครบก าหนด  มีนาคม พ.ศ. 2565  

 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2570 
 มีนาคม พ.ศ. 2565  
 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2570 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือ     
   ปอ้งกนัความเสี่ยงระหว่างปี 19,432 649,411 19,496 651,601 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง (19,432) (649,411) (19,496) (651,601) 
อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (SWAP rate)  รอ้ยละ 1.17 - รอ้ยละ 3.42  รอ้ยละ 1.17 - รอ้ยละ 3.42 
   

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มลูค่าตามบญัชี - หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน  28,318 850,601 25,927 778,773 
จ านวนเงินตามสญัญา 918,560 27,590,879 827,000 24,840,682 
วนัครบก าหนด  มิถนุายน พ.ศ. 2564  

 ถึง มิถนุายน พ.ศ. 2568 
 มิถนุายน พ.ศ. 2564  
 ถึง มิถนุายน พ.ศ. 2568 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือ     
   ปอ้งกนัความเสี่ยงระหว่างปี (8,433) (253,297) (7,307) (219,474) 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่าของรายการที่ถกูปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงส าหรบัการก าหนดความมีประสิทธิผลของ 
   การปอ้งกนัความเสี่ยง 8,433 253,297 7,307 219,474 
อตัราดอกเบีย้ที่ปอ้งกนัความเสี่ยงส าหรบัปี (Swap rate)  รอ้ยละ 2.62 - รอ้ยละ 2.78  รอ้ยละ 2.78 
 

ผลกระทบจากเครื่องมือปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุม่กิจการจากการเขา้ท า
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ไดเ้ปิดเผยรวมไวใ้นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ดงัหมายเหตขุอ้ 5.1.1 ก)  

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของกลุ่มกิจการจากการ
เข้าทำาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยได้เปิดเผยรวมไว้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังหมายเหตุข้อ 5.1.1 ก)

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

กลุม่กจิการบรหิารความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ โดยตดิตามแนวโนม้ของอัตราดอกเบีย้ในตลาดโลกและประเทศไทย จดัสรร 
เงินกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นอัตราดอกเบีย้คงทีแ่ละอัตราดอกเบีย้ลอยตวั ในสดัสว่นทีส่อดคล้องกบัประเภท
การลงทนุของกลุม่กจิการ รวมถงึมีการใชเ้ครือ่งมือทางการเงินเพ่ือสรา้งทางเลอืกในการจัดหาแหลง่เงินทนุ และการบรหิาร
โครงสรา้งหนีท้ีไ่ปลงทนุใหเ้หมาะสม เชน่ สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ ซ่ึงใชใ้น 
การบริหารสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

สบืเนือ่งจากการปฏริปูอัตราดอกเบีย้อ้างอิง ทำาใหจ้ะมีการยตุกิารใชอั้ตราดอกเบีย้อ้างอิงหลายอัตรารวมถงึอัตราดอกเบีย้ LIBOR 
ซ่ึงสง่ผลตอ่กลุ่มกจิการทีมี่การนำาอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวมาใชเ้ป็นสว่นหนึง่ในการคำานวณอัตราดอกเบีย้ลอยตวั ทัง้นี ้ผูบ้รหิาร 
อยูร่ะหวา่งการหารอืกบัสถาบนัการเงินสำาหรบัสญัญาเงินกูย้มืและเครือ่งมือทางการเงินทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือเปลีย่นแปลงไปใช้
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำาคัญต่อกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ของกลุ่มกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อ 24 และหมายเหตุข้อ 25 ตามลำาดับ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัต่อบาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 62,819 - 2,099,404 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (69,432) - (2,320,394) - 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
อตัราแลกเปลี่ยนเหรยีญสหรฐัต่อบาท     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* 48,576 - 1,459,079 - 
- ลดลงรอ้ยละ 5* (53,138) - (1,596,108) - 
 

*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
 
ข) ความเส่ียงจากกระแสเงนิสดและอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ โดยติดตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ในตลาดโลกและประเทศไทย จดัสรรเงินกูย้ืม
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบีย้คงที่และอัตราดอกเบีย้ลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคลอ้งกับประเภท  
การลงทุนของกลุ่มกิจการ รวมถึงมีการใชเ้ครื่องมือทางการเงินเพื่อสรา้งทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหาร
โครงสรา้งหนีท้ี่ไปลงทุนใหเ้หมาะสม เช่น สญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ ซึ่งใชใ้น  
การบริหารสดัส่วนของอตัราดอกเบีย้คงที่ใหส้อดคลอ้งตอ่แนวโนม้ของสถานการณ ์
 
สืบเน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ท าใหจ้ะมีการยตุิการใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงหลายอตัรารวมถึงอตัราดอกเบีย้ LIBOR  
ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มกิจการที่มีการน าอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในการค านวณอตัราดอกเบีย้ลอยตัว ทัง้นีผู้บ้ริหาร  
อยู่ระหว่างการหารือกับสถาบันการเงินส าหรับสัญญาเงินกู้ยืมและเครื่องมือทางการเงินที่เก่ียวข้องเพื่อเปลี่ยนแปลงไปใช้ 
อัตราดอกเบีย้อา้งอิงอื่น อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญั 
ต่อกลุม่กิจการ 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ของเงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กูข้องกลุ่มกิจการ ณ วันสิน้รอบระยะเวลารายงานไดเ้ปิดเผยไวใ้น  
หมายเหตขุอ้ 24 และหมายเหตขุอ้ 25 ตามล าดบั 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ค) ความเส่ียงด้านราคา

กลุ่มกจิการมีความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาถา่นหนิ ราคาน้ำามันและราคากา๊ซธรรมชาตซ่ึิงเกดิจากการเคล่ือนไหวของ
ราคาในตลาดโลก ในการบรหิารความเสีย่งดังกล่าว กลุ่มกจิการใชส้ญัญาแลกราคาซ้ือขายถา่นหนิ สญัญาแลกราคาซ้ือน้ำามัน  
และสญัญาแลกราคาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาต ิสทิธทิีจ่ะซ้ือและขายกา๊ซธรรมชาต ิและสญัญาแลกราคาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาตเิหลว 
เพื่อป้องกันความผันผวนจากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการ

นอกจากนี ้กลุม่กจิการมีความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาขายไฟฟ้าในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศออสเตรเลยี เนือ่งจาก
ราคาตลาดของค่าไฟฟ้า (Spot Price) ขึน้กบัอุปสงค์และอุปทานในตลาดและปัจจยัอ่ืน เชน่ ราคาของแหลง่เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้น 
การผลิตไฟฟ้า กลุ่มกจิการได้เขา้ทำาสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าล่วงหนา้และสญัญากำาหนดราคาค่าไฟฟ้าคงทีเ่พ่ือคงความสามารถ
ในการสร้างรายได้ของกลุ่มกิจการ

สัญญาที่ส�าคัญ

สัญญาแลกราคาซื้อขายถ่านหิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีสัญญาแลกราคาซ้ือขายถ่านหินซึ่งไม่มีการส่งมอบจริง โดยมีสัญญา 
แลกราคาซื้อขายถ่านหินที่เปิดสถานะไว้จำานวน 105,000 ตัน ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 134.29 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำาหนดภายใน 1 ปี

สัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สิทธิที่จะซื้อและขายก๊าซธรรมชาติ และสัญญาแลกราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการมีสญัญาแลกราคาซ้ือขายกา๊ซธรรมชาตแิละสทิธทิีจ่ะซ้ือและขายกา๊ซธรรมชาต ิ 
ทีเ่ปิดสถานะไวจ้ำานวน 208,050,000 MMBTU ซ่ึงมีราคาเฉลีย่ที ่3.20 เหรยีญสหรฐัตอ่ MMBTU และมีสญัญาแลกราคา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวที่เปิดสถานะไว้จำานวน 3,741,000 บาร์เรล ซึ่งมีราคาเฉลี่ยที่ 25.05 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำาหนดระหว่าง 1 ถึง 2 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

รายการกำาไรหรอืขาดทนุจะมีความอ่อนไหวตอ่การเพ่ิมขึน้หรอืลดลงในค่าใชจ่้ายดอกเบีย้จากเงินกูย้มืทีมี่ลกัษณะเป็นอัตราดอกเบีย้
ลอยตวั ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในอัตราดอกเบีย้ องค์ประกอบอ่ืนในสว่นของเจา้ของจะเปลีย่นแปลงไปซ่ึงเป็นผลมาจาก
การเพ่ิมขึน้หรอืลดลงในมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ทีถ่กูกำาหนดไวเ้พ่ือป้องกนัความเสีย่งด้านกระแสเงินสด

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รายการก าไรหรือขาดทุนจะมีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึน้หรือลดลงในค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมที่มีลักษณะเป็นอัตรา
ดอกเบีย้ลอยตวั ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบีย้ องคป์ระกอบอื่นในส่วนของเจา้ของจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ที่ถกูก าหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้น
กระแสเงินสด 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,269) 645 (81,079) 21,546 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,186 (624) 81,079 (20,867) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,727) 1,064 (81,914) 31,960 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,730 (1,067) 82,009 (32,048) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
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เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (1,871) 645 (62,515) 21,546 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 1,871 (624) 62,515 (20,867) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,058) 989 (61,813) 29,713 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,061 (992) 61,908 (29,807) 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่  
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ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,269) 645 (81,079) 21,546 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,186 (624) 81,079 (20,867) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,727) 1,064 (81,914) 31,960 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,730 (1,067) 82,009 (32,048) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (1,871) 645 (62,515) 21,546 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 1,871 (624) 62,515 (20,867) 
     
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
- อตัราดอกเบีย้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.1* (2,058) 989 (61,813) 29,713 
- อตัราดอกเบีย้ลดลงรอ้ยละ 0.1* 2,061 (992) 61,908 (29,807) 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่  



73บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1472 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

5.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกจิการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสำาคัญของความเสีย่งด้านการใหส้นิเชือ่ กลุ่มกจิการมีนโยบายทีท่ำาใหม่ั้นใจได้วา่ 
การขายสินค้าและการให้บริการนั้นเป็นการขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่มี 
ความเหมาะสม กลุม่กจิการจะทำาสญัญาอนพัุนธท์างการเงินและฝากเงินสดกบัสถาบนัการเงินทีมี่คุณภาพและความนา่เชือ่ถอื 
ที่อยู่ในระดับสูง กลุ่มกิจการมีนโยบายจำากัดวงเงินของธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละราย

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเข้าเง่ือนไขท่ีต้องพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้า 
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
- เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าเผือ่ผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารค้าแสดงในหมายเหตขุอ้ 11 สว่นผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์
ทางการเงินอื่นเป็นจำานวนเงินที่ไม่มีสาระสำาคัญ

5.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสีย่งด้านสภาพคลอ่งอยา่งรอบคอบหมายถงึการดำารงไวซ่ึ้งเงินสดและหลักทรพัยท์ีมี่ตลาดรองรบัอยา่งเพียงพอ 
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทนุทีเ่พียงพอและความสามารถในการปิดฐานะความเสีย่ง สว่นงานบรหิารการเงินของกลุม่กจิการ 
ตัง้เป้าหมายจะดำารงความยดืหยุน่ในการระดมเงินทนุโดยการรกัษาวงเงินสนิเชือ่ใหมี้ความเพียงพอ เน่ืองจากลักษณะทางธรุกจิ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
ก าไรสุทธิก่อน 

ภาษีเงนิได ้

ผลกระทบต่อ 
องคป์ระกอบอ่ืน 

ในส่วนของ 
เจ้าของก่อน 
ภาษีเงนิได ้

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
ดชันีราคาถ่านหิน      
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* - (661) - (22,076) 
- ลดลงรอ้ยละ 5* - 661 - 22,076 
     

ดชันีราคาน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ      
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* (314) (15,169) (10,496) (506,930) 
- ลดลงรอ้ยละ 5* 314 15,169 10,496 506,930 
     

ราคาคา่ขายไฟฟ้าลว่งหนา้     
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* (3,009) (1,657) (100,570) (55,368) 
- ลดลงรอ้ยละ 5* 2,998 1,656 100,206 55,344 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ดชันีราคาถ่านหิน      
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* - (356) - (10,694) 
- ลดลงรอ้ยละ 5* - 356 - 10,694 
     

ดชันีราคาน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ      
- เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5* (13,075) (502) (392,747) (15,083) 
- ลดลงรอ้ยละ 5* 13,264 502 398,420 15,083 
 

*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอืน่คงที ่
  



75บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1474 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี  รวม ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564         
หนีส้ินทางการเงินทีม่ิใช่อนุพันธ ์         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 818,730 - - 818,730 27,361,863 - - 27,361,863 
เจา้หนีก้ารคา้ 2,746 - - 2,746 91,758 - - 91,758 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9,529 - - 9,529 318,442 - - 318,442 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 365,528 1,436,906 197,433 1,999,867 12,215,920 48,021,269 6,598,202 66,835,391 
หุน้กู ้ 128,132 843,518 1,479,663 2,451,313 4,282,163 28,190,291 49,450,204 81,922,658 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,160 1,070 - 2,230 38,793 35,748 - 74,541 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - 14,377 - 14,377 - 480,476 - 480,476 
รวมหนีส้ินทางการเงินท่ีมิใช่อนพุนัธ ์ 1,325,825 2,295,871 1,677,096 5,298,792 44,308,939 76,727,784 56,048,406 177,085,129 
         
หนีส้ินอนุพันธ ์         
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนั 
 ความเสี่ยงกระแสเงินสด         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 3,164 3,532 - 6,696 105,753 118,034 - 223,787 
- สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 2,817 16,286 - 19,103 94,156 544,292 - 638,448 
รวมหนีส้ินอนพุนัธ ์ 5,981 19,818 - 25,799 199,909 662,326 - 862,235 
         
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         
หนีส้ินทางการเงินทีม่ิใช่อนุพันธ ์         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 783,758 - - 783,758 23,541,814 - - 23,541,814 
เจา้หนีก้ารคา้ 6,378 - - 6,378 191,570 - - 191,570 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 4,254 - - 4,254 127,575 - - 127,575 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 448,244 1,283,225 400,321 2,131,790 13,463,960 38,544,359 12,024,491 64,032,810 
หุน้กู ้ 201,201 691,845 1,159,511 2,052,557 6,043,501 20,781,024 34,828,362 61,652,887 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 1,136 2,512 - 3,648 34,110 75,463 - 109,573 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น - - 152 152 - - 4,572 4,572 
รวมหนีส้ินทางการเงินท่ีมิใช่อนพุนัธ ์ 1,444,971 1,977,582 1,559,984 4,982,537 43,402,530 59,400,846 46,857,425 149,660,801 
         
หนีส้ินอนุพันธ ์         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ         
- สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 603 - - 603 18,129 - - 18,129 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนั 
 ความเสี่ยงกระแสเงินสด         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 7,424 18,503 - 25,927 222,983 555,790 - 778,773 
- สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ (2,541) (2,577) (1,140) (6,258) (76,325) (77,400) (34,237) (187,962) 
รวมหนีส้ินอนพุนัธ ์ 5,486 15,926 (1,140) 20,272 164,787 478,390 (34,237) 608,940 

 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม ่าเสมอโดยพิจารณาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และวงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้นอกเหนือจากนี ้กลุ่มกิจการยงัไดท้ าการประมาณการกระแสเงินสดในสกลุเงินหลกัต่าง ๆ  พิจารณา
สินทรพัยท์ี่มีสภาพคลอ่งสงูและคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงิน 

  

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำาเสมอโดยพิจารณาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดและวงเงินสนิเชือ่ทีย่งัไม่ได้เบิกใช ้นอกเหนอืจากนี ้กลุ่มกจิการยงัได้ทำาการประมาณการกระแสเงินสดในสกลุเงินหลักตา่งๆ 
พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงหนีส้ินทางการเงิน และหนีส้ินอนพุนัธท์างการเงินสทุธิ ของกลุ่มกิจการตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา
ซึง่แสดงดว้ยจ านวนเงินตามสญัญาและดอกเบีย้ที่ไม่ไดม้ีการคิดลดกระแสเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี  รวม ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564         
หนีส้ินทางการเงินทีม่ิใช่อนุพันธ ์         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,376,200 - - 1,376,200 45,992,478 - - 45,992,478 
เจา้หนีก้ารคา้ 98,547 - - 98,547 3,293,416 - - 3,293,416 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 455,149 - - 455,149 15,211,044 - - 15,211,044 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 560,676 1,737,171 828,592 3,126,439 18,737,720 58,056,091 27,691,461 104,485,272 
หุน้กู ้ 128,132 843,518 1,479,663 2,451,313 4,282,163 28,190,291 49,450,204 81,922,658 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 26,483 13,341 4,363 44,187 885,073 445,871 145,795 1,476,739 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 235,036 - 235,036 - 7,854,889 - 7,854,889 
รวมหนีส้ินทางการเงินท่ีมิใช่อนพุนัธ ์ 2,645,187 2,829,066 2,312,618 7,786,871 88,401,894 94,547,142 77,287,460 260,236,496 
         

หนีส้ินอนุพันธ ์         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 4,303 9,110 - 13,413 143,817 304,441 - 448,258 
- สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าลว่งหนา้ 4,412 - - 4,412 147,448 - - 147,448 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ - 6,281 - 6,281 - 209,921 - 209,921 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงกระแสเงินสด         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 3,230 3,532 - 6,762 107,943 118,034 - 225,977 
- สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ 2,817 16,286 - 19,103 94,156 544,292 - 638,448 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน 25,374 - - 25,374 847,963 - - 847,963 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 91,156 17,381 - 108,537 3,046,435 580,866 - 3,627,301 
รวมหนีส้ินอนพุนัธ ์ 131,292 52,590 - 183,882 4,387,762 1,757,554 - 6,145,316 
         

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563         
หนีส้ินทางการเงินทีม่ิใช่อนุพันธ ์         
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 832,231 - - 832,231 24,997,816 - - 24,997,816 
เจา้หนีก้ารคา้ 67,425 - - 67,425 2,025,238 - - 2,025,238 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 231,382 - - 231,382 6,950,049 - - 6,950,049 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 720,268 1,967,303 501,602 3,189,173 21,634,753 59,092,090 15,066,665 95,793,508 
หุน้กู ้ 152,791 691,845 1,159,511 2,004,147 4,589,411 20,781,024 35,828,362 61,198,797 
หนีส้ินตามสญัญาเช่า 34,381 10,668 7,036 52,085 1,032,871 320,439 211,338 1,564,648 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - 66,300 152 66,452 - 1,991,462 4,572 1,996,034 
รวมหนีส้ินทางการเงินท่ีมิใช่อนพุนัธ ์ 2,038,478 2,736,116 1,668,301 6,442,895 61,230,138 82,185,015 51,110,937 194,526,090 
         

หนีส้ินอนุพันธ ์         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ         
- สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (296) - - (296) (8,891) - - (8,891) 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ (15,499) 5,170 - (10,329) (465,539) 155,297 - (310,242) 
- สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าลว่งหนา้ (3,074) - - (3,074) (92,335) - - (92,335) 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัการบญัชีปอ้งกนั 
   ความเสี่ยงกระแสเงินสด         
- สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (5,888) (5,131) - (11,019) (176,867) (154,128) - (330,995) 
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 9,750 18,503 - 28,253 292,862 555,790 - 848,652 
- สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ (2,541) (2,577) (1,140) (6,258) (76,325) (77,400) (34,237) (187,962) 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน 10,374 - - 10,374 311,597 - - 311,597 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนั (1,618) - - (1,618) (48,601) - - (48,601) 
รวมหนีส้ินอนพุนัธ ์ (8,792) 15,965 (1,140) 6,033 (264,099) 479,559 (34,237) 181,223 

  

ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้สินทางการเงิน และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินสุทธิ ของกลุ่มกิจการตามระยะเวลาการครบกำาหนด 
ตามสัญญาซึ่งแสดงด้วยจำานวนเงินตามสัญญาและดอกเบี้ยที่ไม่ได้มีการคิดลดกระแสเงินสด
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ก) การจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์

สัญญาอนุพันธ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทุนหวังผลกำาไร กลุ่มกิจการ 
นำาการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตัสิำาหรบัสญัญาอนพัุนธบ์างสญัญา ซ่ึงเขา้เง่ือนไขการเป็นเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 
ในกระแสเงินสดและกำาหนดอัตราสว่นการป้องกนัความเสีย่ง (Hedge Ratio) โดยพิจารณาจากความสมัพันธข์องรายการ
อ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม 
หากสญัญาอนพัุนธใ์ดไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง สญัญาอนพัุนธน์ัน้จะถกูจัดประเภทเป็นรายการถอืไว้
เพื่อค้าสำาหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน 

กลุม่กจิการแสดงมูลค่ายตุธิรรมของสญัญาอนพัุนธเ์ป็นรายการหมุนเวยีนหรอืไม่หมุนเวยีนตามวนัครบกำาหนดของรายการ
ที่มีการป้องกันความเสี่ยง

นโยบายทางบัญชีของกลุ่มกิจการสำาหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4.24 และ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุพันธ์ทางการเงินของกลุ่มกิจการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 6

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น 
ส่วนทีห่มุนเวียน         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทนุ         

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - - - - 26 603 782 18,129 
         
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยง          
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 3,134 - 104,739 - 7,424 - 222,982 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   และอตัราดอกเบีย้ - 855 - 28,571 2,971 - 89,226 - 
รวมส่วนที่หมุนเวียน - 3,989 - 133,310 2,997 8,027 90,008 241,111 
         
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทนุ         

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซือ้หุน้สามญั 120 - 4,012 - - - - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - - - - - - 4 - 
         
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยง         
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 693 3,989 23,169 133,309 - 18,503 - 555,791 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบีย้ - 18,511 - 618,634 4,245 2,245 127,508 67,420 

รวมส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน 813 22,500 27,181 751,943 4,245 20,748 127,512 623,211 
         
รวมอนุพันธท์างการเงนิ 813 26,489 27,181 885,253 7,242 28,775 217,520 864,322 
 
ก) การจัดประเภทสัญญาอนุพนัธ ์

 
สญัญาอนพุนัธม์ีไวเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการป้องกนัความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทนุหวงัผลก าไร กลุ่มกิจการน าการบญัชี
ป้องกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบตัิส  าหรบัสญัญาอนพุนัธบ์างสญัญา ซึ่งเขา้เง่ือนไขการเป็นเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด
และก าหนดอตัราส่วนการป้องกนัความเสี่ยง (Hedge ratio) โดยพิจารณาจากความสมัพนัธข์องรายการอา้งอิงหรือตวัแปรความเสี่ยง
ระหว่างรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยงกบัเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง อย่างไรก็ตามหากสญัญาอนพุนัธใ์ดไม่เขา้เง่ือนไขของ
การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง สญัญาอนพุนัธน์ัน้จะถกูจดัประเภทเป็นรายการถือไวเ้พื่อคา้ส าหรบัการบนัทกึบญัชี และวดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ  
 
กลุ่มกิจการแสดงมลูค่ายุติธรรมของสญัญาอนุพนัธเ์ป็นรายการหมนุเวียนหรือไม่หมนุเวียนตามวนัครบก าหนดของรายการที่มี  
การปอ้งกนัความเสี่ยง 
 
นโยบายทางบญัชีของกลุ่มกิจการส าหรบัการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสดเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.24 และขอ้มลูเพิ่มเติม
เก่ียวกบัอนพุนัธท์างการเงินของกลุม่กิจการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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5.1.4 อนุพันธท์างการเงนิ 
 

กลุม่กิจการมอีนพุนัธท์างการเงินที่แสดงเป็นเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น สินทรัพย ์ หนีสิ้น 
ส่วนทีห่มุนเวียน         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         

สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ 4,038 - 134,999 - - - - - 
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้  300 - 10,029 - 926 603 27,802 18,129 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ 1,549 - 51,778 - 15,484 - 465,102 - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 3,124 - 104,411 - - - - 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าลว่งหนา้ - 4,412 - 147,448 3,074 - 92,335 - 
         
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยง          
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ 2,844 - 95,038 - - - - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 3,199 - 106,928 - 9,750 - 292,861 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   และอตัราดอกเบีย้ - 855 - 28,571 2,971 - 89,225 - 
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 758 - 25,347 - 5,889 - 176,868 - 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน 1,513 25,374 50,566 847,963 - 10,374 - 311,597 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาต ิ 9,988 91,156 333,737 3,046,434 - - - - 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนั - - - - 1,617 - 48,601 - 
รวมส่วนทีห่มุนเวียน 20,990 128,120 701,494 4,281,755 29,961 20,727 899,933 622,587 
         
ส่วนทีไ่มห่มุนเวียน         
อนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         

ใบส าคญัแสดงสิทธก์ารซือ้หุน้สามญั 120 - 4,012 - - - - - 
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ 37,550 - 1,254,882 - - - - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 6,614 - 221,024 - - 4 - 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 6,281 - 209,921 15 5,170 437 155,297 
         
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้อ้งกนัความเสี่ยง         
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ 25,356 - 847,404 - - - - - 
สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ 693 3,989 23,169 133,309 - 18,568 - 557,740 
สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - - - - 5,131 - 154,128 - 
สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
   และอตัราดอกเบีย้ - 18,511 - 618,634 4,245 2,245 127,509 67,421 
สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 17,381 - 580,866 - - - - 
รวมส่วนทีไ่มห่มุนเวยีน 63,719 52,776 2,129,467 1,763,754 9,391 25,983 282,078 780,458 
         
รวมอนุพนัธท์างการเงนิ 84,709 180,896 2,830,961 6,045,509 39,352 46,710 1,182,011 1,403,045 

 
  

5.1.4 อนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการมีอนุพันธ์ทางการเงินที่แสดงเป็นเครื่องมือทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ง) สำารองการป้องกันความเส่ียง

สำารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใช้สำาหรับรับรู้รายการกำาไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผล 
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่นำาการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ

รายการสำารองการป้องกันความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยเครื่องมือป้องกัน 
ความเสี่ยง ดังนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ 

ส ารองการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด 

 
 

สัญญา 
ก าหนดราคา 
ค่าไฟฟ้าคงที ่

 
สัญญา 

แลกเปล่ียน 
ราคาซือ้ 

ก๊าซธรรมชาต ิ

 
 

สัญญา 
แลกเปล่ียน 
ราคาถา่นหนิ 

สัญญา 
แลกเปล่ียน 

เงนิตรา 
ต่างประเทศและ 
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 
       

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - (102) (48,468) (2,232) (50,802) 
บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญา 
    อนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - (11,918) (3,731) 9,395 (6,254) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั 
    ก าไรหรอืขาดทนุ - - 1,264 14,398 (16,197) (535) 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 2,445 (5,082) 1,618 (1,019) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - (8,311) (42,883) (7,416) (58,610) 
บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญา 
    อนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 7,729 (389,473) (212,340) (2,996) 30,557 (566,523) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั 
    ก าไรหรอืขาดทนุ (4,043) 244,781 199,251 15,182 19,337 474,508 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,106) 32,998 2,600 2,633 (5,358) 31,767 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 2,580 (111,694) (18,800) (28,064) 37,120 (118,858) 

 
 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันบาท 

ส ารองการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด 

 
 

สัญญา 
ก าหนดราคา 
ค่าไฟฟ้าคงที ่

 
สัญญา 

แลกเปล่ียน 
ราคาซือ้ 

ก๊าซธรรมชาต ิ

 
 

สัญญา 
แลกเปล่ียน 
ราคาถา่นหนิ 

สัญญา 
แลกเปล่ียน 

เงนิตรา 
ต่างประเทศและ 
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 
       

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - - (3,086) (1,461,469) (67,287) (1,531,842) 
บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญา 
    อนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - - (351,274) (107,177) 281,283 (177,168) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั 
    ก าไรหรอืขาดทนุ - - 39,543 450,571 (506,856) (16,742) 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 71,848 (152,649) 46,082 (34,719) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - - (242,969) (1,270,724) (246,778) (1,760,471) 
บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของสญัญา 
    อนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 253,005 (12,678,803) (6,844,939) (671,623) 1,050,620 (18,891,740) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไปยงั 
    ก าไรหรอืขาดทนุ (129,270) 7,827,390 6,371,477 915,197 618,322 15,603,116 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (37,492) 1,118,619 88,131 89,246 (181,629) 1,076,875 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 86,243 (3,732,794) (628,300) (937,904) 1,240,535 (3,972,220) 
  

ข) การวัดมูลค่ายุติธรรม

สำาหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินนั้น ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุข้อ 6

ค) ความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกจิการพิจารณาความมีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่ง ณ วนัเริม่ตน้ของความสมัพันธป้์องกนัความเสีย่งและ
ตลอดระยะเวลาทีเ่หลืออยู ่เพ่ือพิจารณาถงึความคงอยูใ่นความสมัพันธเ์ชงิเศรษฐกจิของรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง 
และเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำาหรบัการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ กลุม่กจิการเขา้ทำารายการป้องกนัความเสีย่ง เม่ือขอ้กำาหนด
ทีส่ำาคัญของเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งและรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งมีความสอดคลอ้งเขา้คู่กนั และทำาการประเมิน 
เชงิคุณภาพถงึความมีประสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่งดังกลา่ว ในกรณทีีมี่ความเปลีย่นแปลงในสถานการณท์ีก่ระทบ 
ตอ่ขอ้กำาหนดของรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่ง ซ่ึงทำาใหข้อ้กำาหนดทีส่ำาคัญของเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งและรายการ 
ที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical 
Derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล 

ในการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ ความไม่มีประสทิธผิลอาจเกิดจากระยะเวลาการเกดิของ
รายการทีค่าดการณท์ีค่ลาดเคล่ือนไปจากทีค่าดการณไ์ว ้หรอือาจเกดิจากการเปล่ียนแปลงในความเสีย่งด้านเครดิตของ
คู่สัญญา

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มกจิการเขา้ทำาสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ซึง่มีขอ้กำาหนดทีส่ำาคัญคล้ายคลึงกบัขอ้กำาหนดทีส่ำาคัญของรายการท่ีมี 
การป้องกนัความเสีย่ง เชน่ อัตราอ้างอิง วนัทีก่ำาหนดอัตราใหม่ วนัทีถ่งึกำาหนดชำาระ วนัสิน้สดุสญัญา และจำานวนเงินทีก่ำาหนดไว ้
เนือ่งจากกลุ่มกจิการไม่ได้ทำาการป้องกนัความเสีย่งของเงินกูย้มืทัง้หมด ดังนัน้รายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งจึงได้กำาหนด
เป็นสดัสว่นของรายการเงินกูย้มืคงค้าง เทยีบกบัจำานวนเงินทีก่ำาหนดไวข้องสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ และเนือ่งจาก 
ขอ้กำาหนดทีส่ำาคัญของรายการทีมี่การป้องกนัความเสีย่งและเครือ่งมือป้องกนัความเสีย่งความสอดคล้องเขา้คู่กนัตลอด
ปีจึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

กลุ่มกจิการพิจารณาความไม่มีประสทิธผิลของสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ โดยใชว้ธิกีารเดียวกบัการพิจารณาความไม่มี 
ประสทิธผิลของการป้องกนัความเสีย่งของรายการทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศ ซ่ึงความไม่มีประสทิธผิลอาจเกดิจากมูลค่า
เครดิตของคู่สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกับเงินกูย้มื และความตา่งในขอ้กำาหนดทีส่ำาคัญของสญัญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดำารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิการเพ่ือสรา้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้และเป็นประโยชนต์อ่ผูท้ีมี่สว่นได้เสยีอ่ืน และเพ่ือดำารงไวซ่ึ้งโครงสรา้งของทนุทีเ่หมาะสม 
เพ่ือลดต้นทุนของเงินทุนในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุนกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6. มูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับรวมถึงการแสดงมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการตามบัญชีที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย 
ที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี

จ) รายการที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาอนพัุนธท์ีร่บัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุ นอกเหนอืจากจำานวนทีร่บัรูจ้ากการโอนสำารองการป้องกนั
ความเสี่ยงมาจากกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามตารางที่แสดงไว้ในข้อ ง) มีดังนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

ส ารองการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด 

สัญญา
แลกเปล่ียน

เงนิตรา
ต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 

สัญญา
แลกเปล่ียน

เงนิตรา
ต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 
       

ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,123 (6,792) (1,669) 154,404 (204,733) (50,329) 

บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
    สญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุ 
    เบ็ดเสรจ็อื่น (27,824) 6,376 (21,448) (856,310) 205,950 (650,360) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไป
    ยงัก าไรหรอืขาดทนุ 18,786 (13,680) 5,106 583,579 (424,968) 158,611 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,490 1,623 5,113 105,547 49,098 154,645 
ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (425) (12,473) (12,898) (12,780) (374,653) (387,433) 

บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ 
    สญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุ
    เบ็ดเสรจ็อื่น 9,354 2,418 11,772 321,675 53,130 374,805 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไป
    ยงัก าไรหรอืขาดทนุ (4,896) 17,078 12,182 (149,743) 545,352 395,609 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,151 (3,698) 2,453 181,144 (112,672) 68,472 
ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 10,184 3,325 13,509 340,296 111,157 451,453 

 
จ) รายการทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ นอกเหนือจากจ านวนที่รบัรูจ้ากการโอนส ารองการป้องกนัความเสี่ยงมา
จากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นตามตารางที่แสดงไวใ้นขอ้ ง) มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
ก าไรสทุธิจากสญัญาอนพุนัธท์ี่ไม่ไดน้ า 
   การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบตัิซึง่แสดงรวม 
   อยู่ในรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการวดัมลูคา่ 
   เครื่องมือทางการเงิน 29,338 938,219 697 17,427 

     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากสญัญาอนพุนัธท์ี่ไม่ไดน้ า 
   การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบตัิซึง่แสดงรวม 
   อยู่ในรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากกวดัมลูคา่ 
   เครื่องมือทางการเงิน 23,216 727,605 (591) (19,861) 

 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

ส ารองการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงนิสด 

สัญญา
แลกเปล่ียน

เงนิตรา
ต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 

สัญญา
แลกเปล่ียน

เงนิตรา
ต่างประเทศและ
อัตราดอกเบีย้ 

 
 

สัญญา
แลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบีย้ 

 
 

รวม 
ส ารองป้องกนั 

ความเส่ียง 
       

ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,123 (6,792) (1,669) 154,404 (204,733) (50,329) 

บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ
    สญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุ 
    เบ็ดเสรจ็อื่น (27,824) 6,376 (21,448) (856,310) 205,950 (650,360) 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไป
    ยงัก าไรหรอืขาดทนุ 18,786 (13,680) 5,106 583,579 (424,968) 158,611 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,490 1,623 5,113 105,547 49,098 154,645 
ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (425) (12,473) (12,898) (12,780) (374,653) (387,433) 

บวก: การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของ 
    สญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุ
    เบ็ดเสรจ็อื่น 9,354 2,418 11,772 321,675 53,130 374,805 
หกั: การโอนจากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นไป
    ยงัก าไรหรอืขาดทนุ (4,896) 17,078 12,182 (149,743) 545,352 395,609 
หกั: ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,151 (3,698) 2,453 181,144 (112,672) 68,472 
ยอดคงเหลือปลายปี  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 10,184 3,325 13,509 340,296 111,157 451,453 

 
จ) รายการทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
รายการที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาอนพุนัธท์ี่รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ นอกเหนือจากจ านวนที่รบัรูจ้ากการโอนส ารองการป้องกนัความเสี่ยงมา
จากก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นตามตารางที่แสดงไวใ้นขอ้ ง) มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
ก าไรสทุธิจากสญัญาอนพุนัธท์ี่ไม่ไดน้ า 
   การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบตัิซึง่แสดงรวม 
   อยู่ในรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากการวดัมลูคา่ 
   เครื่องมือทางการเงิน 29,338 938,219 697 17,427 

     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากสญัญาอนพุนัธท์ี่ไม่ไดน้ า 
   การบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงมาถือปฏิบตัิซึง่แสดงรวม 
   อยู่ในรายการก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากกวดัมลูคา่ 
   เครื่องมือทางการเงิน 23,216 727,605 (591) (19,861) 

 



83บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1482 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  6 มูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมในแต่ละระดบัรวมถึงการแดงมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัย์และหนีส้ินทางการเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมถึงรายการตามบญัชีที่วดัมลูค่าดว้ยวิธี
ราคาทนุตดัจ าหน่ายที่มลูค่ายตุิธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี 

 งบการเงนิรวม 
  หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
         

สินทรัพยท์างการเงนิ         
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - สญัญาก าหนดราคาค่าไฟฟ้าคงที่ - - 41,588 41,588 - - 1,389,881 1,389,881 
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 300 - 300 - 10,029 - 10,029 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 1,549 - 1,549 - 51,778 - 51,778 
   - ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั 120 - - 120 4,012 - - 4,012 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 758 - 758 - 25,347 - 25,347 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน - 1,513 - 1,513 - 50,566 - 50,566 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 693 - 693 - 23,169 - 23,169 
   - สญัญาก าหนดราคาค่าไฟฟ้าคงที่ - - 28,200 28,200 - - 942,442 942,442 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 9,988 - 9,988 - 333,737 - 333,737 
สินทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ         
   - เงินลงทนุในตราสารหนี ้ - 15,687 - 15,687 - 524,272 - 524,272 
   - เงินลงทนุในตราสารทนุ - - 7,727 7,727 - - 258,239 258,239 
สินทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น         
   - ตั๋วเงินรบั  - 168 - 168 - 5,600 - 5,600 
   - เงินลงทนุในตราสารทนุ 6,400 - 158,024 164,424 213,884 - 5,281,157 5,495,041 
รวมสินทรพัย ์ 6,520 30,656 235,539 272,715 217,896 1,024,498 7,871,719 9,114,113 
  



85บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1484 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 

 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
         

หนีส้ินทางการเงนิ          
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 9,738 - 9,738 - 325,435 - 325,435 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 6,281 - 6,281 - 209,921 - 209,921 
- สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ลว่งหนา้ - 4,412 - 4,412 - 147,448 - 147,448 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยง         
- สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 7,188 - 7,188 - 240,237 - 240,237 
- สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 19,366 - 19,366 - 647,205 - 647,205 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 108,537 - 108,537 - 3,627,300 - 3,627,300 
- สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน - 25,374 - 25,374 - 847,963 - 847,963 
หนีส้ินทางการเงินอื่น         
- หนีส้ินผลตอบแทนพนกังาน 

   (แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนีส้ินหมนุเวียนอื่น) 
 

- 
 

- 
 

3,068 
 

3,068 
 

- 
 

- 
 

102,540 
 

102,540 
- หนีส้ินผลตอบแทนพนกังาน 

   (แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น) 
 

- 
 

- 
 

3,375 
 

3,375 
 

- 
 

- 
 

112,782 
 

112,782 
- หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์(แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่ง 

   ของหนีส้ินหมนุเวียนอื่นและหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น) 
 

- 
 

- 
 

207,533 
 

207,533 
 

- 
 

- 
 

6,935,743 
 

6,935,743 
- สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 

   (แสดงไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของหนีส้ินไมห่มนุเวียน) 
 

- 
 

- 
 

46,562 
 

46,562 
 

- 
 

- 
 

1,556,094 
 

1,556,094 
รวมหนีส้ิน - 180,896 260,538 441,434 - 6,045,509 8,707,159 14,752,668 
  



87บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1486 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

76 

 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวม ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวม 
         

สินทรัพยท์างการเงนิ         
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - - - - - 4 - 4 
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 926 - 926 - 27,802 - 27,802 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 15,499 - 15,499 - 465,539 - 465,539 
   - สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าลว่งหนา้ - 3,074 - 3,074 - 92,335 - 92,335 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 11,020 - 11,020 - 330,996 - 330,996 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 7,216 - 7,216 - 216,734 - 216,734 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายน า้มนั - 1,617 - 1,617 - 48,601 - 48,601 
สินทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ         
   - เงินลงทนุในตราสารหนี ้ - 11,071 - 11,071 - 332,546 - 332,546 
สินทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น         
   - ตั๋วเงินรบั - 346 - 346 - 10,392 - 10,392 
   - เงินลงทนุในตราสารทนุ 4,488 - 148,927 153,415 134,811 - 4,473,332 4,608,143 
รวมสินทรพัย ์ 4,488 50,769 148,927 204,184 134,811 1,524,949 4,473,332 6,133,092 
 
  



89บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1488 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

77 

 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
         

หนีส้ินทางการเงนิ          
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 603 - 603 - 18,129 - 18,129 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ - 5,170 - 5,170 - 155,297 - 155,297 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัปอ้งกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 28,318 - 28,318 - 850,601 - 850,601 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 2,245 - 2,245 - 67,421 - 67,421 
   - สญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหิน - 10,374 - 10,374 - 311,597 - 311,597 
หนีส้ินทางการเงินอื่น         
   - หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์ 
       (แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของหนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น) - - 12,560 12,560 - - 377,266 377,266 
   - สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 
       (แสดงไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของหนีส้นิไม่หมนุเวียนอื่น) - - 42,288 42,288 - - 1,270,200 1,270,200 
รวมหนีส้ิน - 46,710 54,848 101,558 - 1,403,045 1,647,466 3,050,511 

  



91บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1490 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

78 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
         

สินทรัพยท์างการเงนิ         
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - ใบส าคญัแสดงสิทธิการซือ้หุน้สามญั 120 - - 120 4,012 - - 4,012 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัป้องกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 693 - 693 - 23,169 - 23,169 
สนิทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น         
   - เงินลงทนุในตราสารทนุ 4,932 - 2,817 7,749 164,826 - 94,141 258,967 
รวมสินทรพัย ์ 5,052 693 2,817 8,562 168,838 23,169 94,141 286,148 
         
หนีส้ินทางการเงนิ          
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัป้องกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 7,123 - 7,123 - 238,048 - 238,048 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 19,366 - 19,366 - 647,205 - 647,205 
รวมหนีส้ิน - 26,489 - 26,489 - 885,253 - 885,253 
 
  



93บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1492 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

79 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม  ข้อมูลระดับที ่1  ข้อมูลระดับที ่2  ข้อมูลระดับที ่3  รวม 
         

สินทรัพยท์างการเงนิ         
สินทรพัยอ์นพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - - - - - 4 - 4 
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 26 - 26 - 782 - 782 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัป้องกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 7,216 - 7,216 - 216,734 - 216,734 
สนิทรพัยท์างการเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น         
   - เงินลงทนุในตราสารทนุ 3,658 - 2,817 6,475 109,884 - 84,612 194,496 
รวมสินทรพัย ์ 3,658 7,242 2,817 13,717 109,884 217,520 84,612 412,016 
         
หนีส้ินทางการเงนิ          
หนีส้ินอนพุนัธก์ารเงินที่รบัรูด้ว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ         
   - สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 603 - 603 - 18,129 - 18,129 
ตราสารอนพุนัธท์ี่ใชส้  าหรบัป้องกนัความเสี่ยง         
   - สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - 25,927 - 25,927 - 778,773 - 778,773 
   - สญัญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้ - 2,245 - 2,245 - 67,420 - 67,420 
รวมหนีส้ิน - 28,775 - 28,775 - 864,322 - 864,322 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัขัน้มลูค่ายตุิธรรมในระหว่างปี



95บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)1494 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

- ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสำาหรับเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน
-  มูลค่ายตุธิรรมของสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้คำานวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

โดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่สังเกตได้
-  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากำาหนดโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
-  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกราคาซ้ือขายถ่านหิน สัญญาแลกราคาซ้ือขายน้ำามัน สัญญาแลกราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า กำาหนดโดยอ้างอิงจากราคาถ่านหิน ราคาน้ำามัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคา 
ค่าไฟฟ้าล่วงหน้า (Forward Price) ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที่ได้กลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน

-  มูลค่ายตุธิรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตัว๋เงินรบัคำานวณจากกระแสเงินสดตามสญัญา คิดลดด้วยอัตราอ้างอิง
จากราคาตลาดของตราสารหนี้และตั๋วเงินรับที่มีราคาที่สามารถสังเกตได้ของคู่สัญญา

- เทคนิคอ่ืน เช่น การวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหลือ 

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำาดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

(ก) ข้อมูลระดับ 1

มูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีซ้ื่อขายในตลาดทีมี่สภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัทีใ่นงบแสดง
ฐานะการเงิน ราคาเสนอซ้ือขายทีใ่ชส้ำาหรบัสำาหรบัสนิทรพัยท์างการเงินทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ ได้แก ่ราคาปิดทีอ้่างอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ 1 

(ข) ข้อมูลระดับ 2

มูลค่ายตุธิรรมของเครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ได้มีการซือ้ขายในตลาดทีมี่สภาพคล่อง ได้แก ่ตราสารอนพัุนธท์ีมี่การซ้ือขาย 
ในตลาดรองทีไ่ม่ได้มีการจัดตัง้อยา่งเป็นทางการ (Over-the-Counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนคิการประเมินมูลค่า โดยเทคนคิ 
การประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเอง 
มาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้  
เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2
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บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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(ค) ขอ้มลูระดบั 3 
 

มลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินวดัมลูค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าซึง่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูที่สงัเกตไดใ้นตลาด 
 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงการเปลี่ยนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมที่มีสาระส าคญัที่เป็นขอ้มลูระดบั 3  
 

 งบการเงนิรวม 
  

เงนิลงทุนในตราสารทุน 
หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
จากการซือ้สินทรัพย ์

สิทธิขายคืนของส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 

 
สัญญาก าหนดราคาค่าไฟฟ้าคงที ่

 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 174,169 5,251,877 - - - - - - 
ลงทนุเพิ่ม 11,487 359,476 - - - - - - 
จดัประเภทใหม ่ (19,891) (622,464) - - - - - - 
การลดลงของเงินลงทนุ (18,924) (592,197) - - - - - - 
การซือ้บรษัิทยอ่ย - - 19,700 591,731 - -   
การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทยอ่ยและสทิธิขายคนืของ 
   สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
42,288 

 
1,350,978 

- - 

การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (4,419) (138,283) - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงในราคาทนุของสินทรพัย ์ - - (7,140) (223,281) - - - - 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ 6,505 214,923 - 8,816 - (80,778) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 148,927 4,473,332 12,560 377,266 42,288 1,270,200 - - 
ลงทนุเพิ่ม 52,014 1,663,242 - - - - - - 
การลดลงของเงินลงทนุ (2,365) (75,636) - - - - - - 
การรวมธุรกิจ - - - - - - 58,843 1,936,041 
หุน้ทนุซือ้คนืของบรษัิทย่อย - - - - (2,754) (88,994) - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุ 582 18,605 - - - - 8,299 277,368 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (17,947) (573,899) - - - - 3,700 123,639 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูเ้ป็นสว่นหน่ึงในราคาทนุของสินทรพัย ์ - - 194,973 6,234,681 - - - - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมซึง่รบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ - - - - 7,028 237,013 - - 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่ขอ้มลูทางการเงนิ (15,460) 33,752 - 323,796 - 137,875 (1,054) (4,725) 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 165,751 5,539,396 207,533 6,935,743 46,562 1,556,094 69,788 2,332,323 

(ค) ข้อมูลระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมที่มีสาระสำาคัญที่เป็นข้อมูลระดับ 3 
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7. ประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมีการประมาณการทางบญัชแีละใชข้อ้สมมตฐิานท่ีเกีย่วขอ้งกบัเหตกุารณใ์นอนาคต ผลของ
การประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางการบัญชีที่สำาคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยง 
อย่างเป็นสาระสำาคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า ได้แก่

7.1 ปริมาณถ่านหินส�ารอง

กลุ่มกิจการประมาณการปริมาณถ่านหินสำารองจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดในเชิงพาณิชย์ท่ีคาดว่าจะขุดได้ทั้งโครงการจากเหมือง 
โดยกลุ่มกจิการได้ใชผ้ลการศกึษาขอ้มูลทางธรณวีทิยาและตวัอยา่งจากการเจาะสำารวจในการประมาณการปรมิาณถา่นหนิสำารอง 

7.2 ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามนโยบายการบัญชีที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 4.12 มูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รบัคืนของหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสดพิจารณาจากการคำานวณมูลค่าจากการใช ้มูลค่าจากการใชค้ำานวณจากประมาณ
การกระแสเงินสดซ่ึงอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งครอบคลุมอายุการทำาเหมืองของแต่ละเหมืองในแต่ละประเทศ 
และตลอดอายขุองหลุมกา๊ซธรรมชาตแิละมีการประมาณอัตราการคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมตามทีก่ลา่วไว ้
ในหมายเหตุข้อ 19

7.3 ประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้า

ภาษีจ่ายล่วงหน้ารับรู้เป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน กลุ่มกิจการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของภาษีจ่ายล่วงหน้าดังกล่าว  
โดยคำานึงถึงเอกสารหลักฐานที่กลุ่มกิจการมี รวมถึงการประเมินบทบัญญัติภาษี ตลอดจนความสอดคล้องของการจัดการ 
ในการคดัคา้นภาษแีละการอทุธรณ์ภาษี อย่างไรก็ตาม มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้ับคนืของภาษีจา่ยลว่งหน้าขึ้นอยู่กับผลการพจิารณา
และการตัดสินโดยหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องและ/หรือศาลภาษีอากร รายละเอียดของภาษีจ่ายล่วงหน้าที่สำาคัญกล่าวใน
หมายเหตุข้อ 31.5

7.4 ประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำาระหนี้และ
อัตราการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผล 
ตอ่การคำานวณการด้อยค่าบนพ้ืนฐานของขอ้มูลในอดีตของกลุม่กจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ ์
เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในตราสารทุนที่มีสาระสำาคัญ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเข้าซื้อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Goudou Kaisha Aizu Solar Energy (Nari Aizu) ในประเทศญี่ปุ่น จาก Aizu Energy 
Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ โดยเป็นการลงทุนรูปแบบสัญญา Tokumei Kumiai (TK) ในสัดส่วนร้อยละ 100  
ที่ราคา 4,200 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 38.75 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ควบคุมการลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดของสัญญา TK

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำาคัญซึ่งใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงดังต่อไปนี้:

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุในตราสารทนุที่มีสาระส าคญั 
 
เมื่อวนัที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (BRS) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของกลุม่กิจการเขา้ซือ้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Goudou Kaisha Aizu Solar Energy (Nari Aizu) ในประเทศญ่ีปุ่ น จาก Aizu Energy Pte. Ltd. ซึง่เป็นการ
รว่มคา้ของกลุม่กิจการ โดยเป็นการลงทนุรูปแบบสญัญา Tokumei Kumiai (TK) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ที่ราคา 4,200 ลา้นเยน หรือ
เทียบเท่า 38.75 ลา้นเหรียญสหรฐั การลงทนุดงักลา่วถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินเน่ืองจากกลุม่กิจการไม่ไดค้วบคมุการ
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ช่วงของข้อมูล 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
      
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
165,751 

 
148,927 

 
อตัราคดิลด 

 รอ้ยละ 6.86 ถึง 
 รอ้ยละ 15.51 

 รอ้ยละ 6.57 ถึง 
 รอ้ยละ 15.66 

หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์ 207,533 12,560 อตัราคดิลด  รอ้ยละ 5.00  รอ้ยละ 7.00 
สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 46,452 42,288 อตัราคดิลด  รอ้ยละ 8.63 - 
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่  

69,788 
 

- 
ราคาค่าขายไฟฟ้า 

ลว่งหนา้ 
51.14 เหรยีญออสเตรเลยี ต่อ MWh ถึง   
 63.92 เหรยีญออสเตรเลยี ต่อ MWh 

 
- 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงดงัต่อไปนี:้ 
 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
   พันเหรียญสหรัฐ 
 ข้อมูลที ่

ไม่สามารถสงัเกตได ้
 

การเปล่ียนแปลง 
 การเพิม่ขึน้ 
 ของข้อสมมติ 

 การลดลง 
 ของข้อสมมติ 

     
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
อตัราคดิลด 

 
รอ้ยละ 1.00 

 
(11,344) 

 
12,880 

หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์ อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.00 (2,642) 2,702 
สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.00 (5,219) 5,653 
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ ราคาค่าขายไฟฟ้าลว่งหนา้ รอ้ยละ 5.00 (4,666) 4,654 
 
ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่ส  าคัญของล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดซึ่งอา้งอิงจากตน้ทุนการเงินถัวเฉลี่ย 
ของเงินทนุ (Weighted average cost of capital) ซึ่งเป็นไปตามอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัในอตุสาหกรรมส าหรบัช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด และราคาค่าขายไฟฟ้าลว่งหนา้ ซึง่อา้งอิงจากบรษัิทที่ปรกึษาดา้นพลงังาน  
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกิจการ  
 
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการมีคณะท างานที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที่จ  าเป็นต่อการ
รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะท างานนีไ้ด้รายงานตรงต่อผู้อ  านวยการสายการเงิน (CFO) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Goudou Kaisha Aizu Solar Energy (Nari Aizu) ในประเทศญ่ีปุ่ น จาก Aizu Energy Pte. Ltd. ซึง่เป็นการ
รว่มคา้ของกลุม่กิจการ โดยเป็นการลงทนุรูปแบบสญัญา Tokumei Kumiai (TK) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ที่ราคา 4,200 ลา้นเยน หรือ
เทียบเท่า 38.75 ลา้นเหรียญสหรฐั การลงทนุดงักลา่วถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงินเน่ืองจากกลุม่กิจการไม่ไดค้วบคมุการ
ลงทนุดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญา TK 
 
ตารางตอ่ไปนีส้รุปขอ้มลูเชิงปรมิาณเก่ียวกบัขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มีสาระส าคญัซึง่ใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรมระดบั 3 
 
 มูลค่ายุติธรรม  

พันเหรียญสหรัฐ 
ข้อมูลทีไ่ม ่

สามารถสังเกตได ้
 

ช่วงของข้อมูล 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
      
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
165,751 

 
148,927 

 
อตัราคดิลด 

 รอ้ยละ 6.86 ถึง 
 รอ้ยละ 15.51 

 รอ้ยละ 6.57 ถึง 
 รอ้ยละ 15.66 

หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์ 207,533 12,560 อตัราคดิลด  รอ้ยละ 5.00  รอ้ยละ 7.00 
สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 46,452 42,288 อตัราคดิลด  รอ้ยละ 8.63 - 
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่  

69,788 
 

- 
ราคาค่าขายไฟฟ้า 

ลว่งหนา้ 
51.14 เหรยีญออสเตรเลยี ต่อ MWh ถึง   
 63.92 เหรยีญออสเตรเลยี ต่อ MWh 

 
- 

 
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สามารถแสดงดงัต่อไปนี:้ 
 

   การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม 
   พันเหรียญสหรัฐ 
 ข้อมูลที ่

ไม่สามารถสงัเกตได ้
 

การเปล่ียนแปลง 
 การเพิม่ขึน้ 
 ของข้อสมมติ 

 การลดลง 
 ของข้อสมมติ 

     
เงินลงทนุในตราสารทนุที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
   ผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
อตัราคดิลด 

 
รอ้ยละ 1.00 

 
(11,344) 

 
12,880 

หนีส้ินที่อาจเกิดขึน้จากการซือ้สินทรพัย ์ อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.00 (2,642) 2,702 
สิทธิขายคืนของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.00 (5,219) 5,653 
สญัญาก าหนดราคาคา่ไฟฟ้าคงที่ ราคาค่าขายไฟฟ้าลว่งหนา้ รอ้ยละ 5.00 (4,666) 4,654 
 
ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่ส  าคัญของล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดซึ่งอา้งอิงจากตน้ทุนการเงินถัวเฉลี่ย 
ของเงินทนุ (Weighted average cost of capital) ซึ่งเป็นไปตามอตัราผลตอบแทนที่คาดหวงัในอตุสาหกรรมส าหรบัช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด และราคาค่าขายไฟฟ้าลว่งหนา้ ซึง่อา้งอิงจากบรษัิทที่ปรกึษาดา้นพลงังาน  
 
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของกลุ่มกิจการ  
 
ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการมีคณะท างานที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที่จ  าเป็นต่อการ
รายงานในงบการเงิน รวมถึงมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 คณะท างานนีไ้ด้รายงานตรงต่อผู้อ  านวยการสายการเงิน (CFO) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

  

ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ทีส่ำาคัญของลำาดับชัน้ของมูลค่ายตุธิรรมระดับ 3 คือ อัตราคิดลดซ่ึงอ้างอิงจากตน้ทนุการเงินถวัเฉล่ีย
ของเงินทนุ (Weighted Average Cost of Capital) ซ่ึงเป็นไปตามอัตราผลตอบแทนทีค่าดหวงัในอุตสาหกรรมสำาหรบัชว่งระยะเวลา 
ที่กำาหนด และราคาค่าขายไฟฟ้าล่วงหน้า ซึ่งอ้างอิงจากบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน 

ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มกิจการ 

ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการมีคณะทำางานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่จำาเป็น 
ตอ่การรายงานในงบการเงิน รวมถงึมูลค่ายตุธิรรมระดับที ่3 คณะทำางานนีไ้ด้รายงานตรงตอ่ผูอ้ำานวยการสายการเงิน (CFO) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

8. ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้มีการปรับรูปแบบการนำาเสนอข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานให้สอดคล้องกับการดำาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นส่วนงานต่างๆ ดังนี้

-   สว่นงานแหล่งพลังงาน กลุ่มกจิการประกอบธรุกจิผลติและจำาหนา่ยถา่นหนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถึงธรุกจิผลิต
ก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา

-   ส่วนงานผลิตพลังงาน เป็นส่วนงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยกลุ่มกิจการมีส่วนงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ จากเชื้อเพลิงความร้อนทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน

-   ส่วนงานเทคโนโลยีด้านพลังงาน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจยานยนต์ 
ไฟฟ้า ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน และธุรกิจบริหารจัดการระบบการใช้พลังงาน

ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้ทำาการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังของปี พ.ศ.2563 ที่นำามาแสดง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

85 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                    
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย: พันตัน) 1,059 20,065 9,816 1,836 - - - - - - - - - - - - 32,776 (866) 31,910 
                    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 95 2,097 728 164 891 - 191 - - 20 29 - 4 6 67 - 4,292 (168) 4,124 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (86) (912) (677) (163) (410) - (190) - - (21) (11) - (2) (6) (84) - (2,562) 169 (2,393) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 9 1,185 51 1 481 - 1 - - (1) 18 - 2 - (17) - 1,730 1 1,731 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 9% 57% 7% 1% 54% - 1% - - (5%) 62% - 50% 0% (25%) - 40%  42% 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก                    
   เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ - - - 129 - 7 (16) 6 113 - - 5 - - (17) - 227 - 227 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (6) (98) (65) - - - - - - - - - - - (2) - (171) - (171) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (25) (23) (2) (84) - (21) - - (2) (2) - - (12) (14) (63) (248) - (248) 
ค่าภาคหลวง - (247) (47) - - - - - - - - - - - - - (294) - (294) 
ดอกเบีย้รบั 120 3 - - 4 - 5 - - 1 2 - - - 4 115 254 (245) 9 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อน                    
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี 123 818 (84) 128 401 7 (31) 6 113 (2) 18 5 2 (12) (46) 52 1,498 (244) 1,254 

 
  

7.5 ประมาณการที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิได้มาจากการรวมธุรกิจ

การประเมินมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่กดิขึน้จากการรวมธรุกจิซ่ึงได้แก ่สทิธใินสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อาศยั
วธิกีารประเมินมูลค่ายตุธิรรม และขอ้สมมตฐิานซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการใชดุ้ลพินจิทีส่ำาคัญของผูบ้รหิาร ขอ้สมมตฐิานทีส่ำาคัญทีผู่บ้รหิาร
ใช้ในการประเมินมูลค่าซึ่งประกอบด้วยราคาขายต่อหน่วย กำาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า อัตราการเติบโตของกำาไร ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน โครงสร้างการลงทุนในอนาคตและอัตราคิดลด ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 32

7.6 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย

กลุ่มกิจการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย โดยอาศัย  
ขอ้สมมตฐิานซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินจิทีส่ำาคัญของผูบ้รหิาร ขอ้สมมตฐิานทีส่ำาคัญทีผู่บ้รหิารใชใ้นการประมาณการ กระแสเงินสด 
ในอนาคต ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย กำาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน โครงสร้าง
เงินทุน และอัตราคิดลด
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

86 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)                    
                    
ก าไรจากการด าเนินงาน                    
ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี                    1,254 

ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน                   74 
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูค่าเครื่องมือทางการเงิน                   (445) 
อื่นๆ                   (18) 
ดอกเบีย้จ่าย                   (174) 
ภาษีเงินได ้                   (198) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ                   (189) 
ก าไรส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของ                    
   ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่                   304 
                    
สินทรพัยข์องสว่นงาน 65 1,345 2,636 592 1,669 - 365 - - 476 251 - 91 158 49 - 7,697 (29) 7,668 
สินทรพัยท์ี่ไม่สามารถปันสว่นได ้                   3,278 
สินทรพัยร์วม                   10,946 
                    
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้                    
- ณ จดุใดจดุหนึ่ง 95 2,097 728 164 891 - 191 - - 20 29 - 4 6 67 - 4,292 (168) 4,124 
- ตลอดช่วงระยะเวลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 95 2,097 728 164 891 - 191 - - 20 29 - 4 6 67 - 4,292 (168) 4,124 

 
  



105บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14104 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

87 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                    
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย: พันตัน) 1,193 21,193 12,498 1,397 - - - - - - - - - - - - 36,281 (1,614) 34,667 
                    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 84 1,193 698 71 120 - 170 - - - 27 - - - 30 - 2,393 (110) 2,283 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (75) (850) (658) (70) (107) - (135) - - - (10) - - - (28) - (1,933) 111 (1,822) 
ก าไรขั้นต้น 9 343 40 1 13 - 35 - - - 17 - - - 2 - 460 1 461 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 11% 29% 6% 1% 11% - 21% - - - 63% - - - 7% - 19%  20% 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก                    
   เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ - - - 23 - 17 2 - 103 - - 1 - - (11) - 135 - 135 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (6) (68) (66) - - - - - - - - - - - (1) - (141) - (141) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (18) (18) (2) (33) - (16) - - - (1) - - - (12) (55) (155) - (155) 
ค่าภาคหลวง - (136) (47) - - - - - - - - - - - - - (183) - (183) 
ดอกเบีย้รบั 105 3 - - 2 - 4 - - - 2 - - - 5 104 225 (215) 10 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อน                    
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี 108 124 (91) 22 (18) 17 25 - 103 - 18 1 - - (17) 49 341 (214) 127 

 
 
 
  



107บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14106 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

88 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)                    
                    
ก าไรจากการด าเนินงาน                    
ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี                   127 

ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน                   81 
ก าไรสทุธิจากการวดัมลูค่าเครื่องมือทางการเงิน                   23 
ค่าใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ                   (31) 
อื่นๆ                   (35) 
ดอกเบีย้จ่าย                   (173) 
ภาษีเงินได ้                   (9) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ                   (39) 
ขาดทุนส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของ                    
   ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่                   (56) 
                    
สินทรพัยข์องสว่นงาน 36 881 2,866 580 1,312 - 347 - - - 171 - 8 - 35 - 6,236 (21) 6,215 
สินทรพัยท์ี่ไม่สามารถปันสว่นได ้                   3,162 
สินทรพัยร์วม                   9,377 
                    
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้                    
- ณ จดุใดจดุหนึ่ง 84 1,193 698 71 120 - 170 - - - 27 - - - 30 - 2,393 (110) 2,283 
- ตลอดช่วงระยะเวลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 84 1,193 698 71 120 - 170 - - - 27 - - - 30 - 2,393 (110) 2,283 

 
  



109บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14108 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

89 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านบาท 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2564                    
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย: พันตัน) 1,059 20,065 9,816 1,836 - - - - - - - - - - - - 32,776 (866) 31,910 
                    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,078 67,990 23,346 5,290 28,722 - 6,114 - - 674 917 - 121 192 2,142 - 138,586 (5,396) 133,190 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (2,808) (29,380) (21,690) (5,247) (13,157) - (6,114) - - (712) (347) - (67) (195) (2,647) - (82,364) 5,448 (76,916) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 270 38,610 1,656 43 15,565 - - - - (38) 570 - 54 (3) (505) - 56,222 52 56,274 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 9% 57% 7% 1% 54% - 0% - - (6%) 62% - 45% (2%) (24%) - 41%  42% 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก                    
   เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ - - (10) 4,190 - 216 (542) 209 3,607 - - 160 - - (540) - 7,290 - 7,290 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (184) (3,154) (2,092) (12) - - - - - (1) - - - - (63) - (5,506) - (5,506) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (805) (740) (64) (2,684) - (662) - - (58) (48) - (9) (396) (436) (2,047) (7,949) - (7,949) 
ค่าภาคหลวง - (8,036) (1,495) - - - - - - - - - - - - - (9,531) - (9,531) 
ดอกเบีย้รบั 3,846 95 10 2 119 - 146 - - 43 55 - - 1 136 3,696 8,149 (7,871) 278 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อน                    
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี 3,932 26,710 (2,671) 4,159 13,000 216 (1,058) 209 3,607 (54) 577 160 45 (398) (1,408) 1,649 48,675 (7,819) 40,856 
 
 

  



111บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14110 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

90 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านบาท 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)                    
                    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อน                    
ดอกเบีย้จ่ายและภาษี                   40,856 

ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน                   2,332 
ขาดทนุสทุธิจากการวดัมลูค่าเครื่องมือทางการเงิน                   (14,646) 
อื่นๆ                   (621) 
ดอกเบีย้จ่าย                   (5,576) 
ภาษีเงินได ้                   (6,372) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ                   (6,121) 
ก าไรส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของ                    
   ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่                   9,852 
                    
สินทรพัยข์องสว่นงาน 2,158 44,936 88,091 19,770 55,791 - 12,186 - - 15,893 8,401 - 3,037 5,282 1,667 - 257,212 (965) 256,247 
สินทรพัยท์ี่ไม่สามารถปันสว่นได ้                   109,552 
สินทรพัยร์วม                   365,799 
                    
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้                    
- ณ จดุใดจดุหนึ่ง 3,078 67,990 23,346 5,290 28,722 - 6,114 - - 674 917 - 121 192 2,142 - 138,586 (5,396) 133,190 
- ตลอดช่วงระยะเวลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 3,078 67,990 23,346 5,290 28,722 - 6,114 - - 674 917 - 121 192 2,142 - 138,586 (5,396) 133,190 

 
 

  



113บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14112 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

91 

               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านบาท 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                    
ปริมาณการขายถ่าน (หน่วย: พันตัน) 1,193 21,193 12,498 1,397 - - - - - - - - - - - - 36,281 (1,614) 34,667 
                    
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,666 37,300 21,828 2,209 3,721 - 5,297 - - - 835 - - - 918 - 74,774 (3,442) 71,332 
ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ (2,365) (26,601) (20,596) (2,174) (3,312) - (4,232) - - - (316) - - - (847) - (60,443) 3,453 (56,990) 
ก าไรขั้นต้น 301 10,699 1,232 35 409 - 1,065 - - - 519 - - - 71 - 14,331 11 14,342 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 11% 29% 6% 2% 11% - 20% - - - 62% - - - 8% - 19%  20% 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จาก                    
   เงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ - - 8 732 - 542 76 - 3,217 - - 34 - - (370) - 4,239 - 4,239 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (166) (2,143) (2,071) (11) - - - - - - - - - - (46) - (4,437) - (4,437) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร - (608) (565) (68) (1,028) - (503) - - - (35) - (4) - (351) (1,718) (4,880) 1 (4,879) 
ค่าภาคหลวง - (4,243) (1,466) - - - - - - - - - - - - - (5,709) - (5,709) 
ดอกเบีย้รบั 3,281 93 3 1 50 - 115 - - - 76 - - - 156 3,254 7,029 (6,730) 299 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อน                    
   ดอกเบีย้จ่ายและภาษี 3,416 3,798 (2,859) 689 (569) 542 753 - 3,217 - 560 34 (4) - (540) 1,536 10,573 (6,718) 3,855 

 
 
 
 
  



115บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14114 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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               งบการเงนิรวม 
               หน่วย: ล้านบาท 
    ส่วนงานแหล่งพลังงาน        ส่วนงานผลติพลังงาน      
    ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาติ    พลังงานความร้อน   พลังงานหมุนเวียน    การตัด  
 

ไทย 
อินโด 
นีเซีย 

ออส 
เตรเลีย 

 สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 
และมองโกเลีย 

สหรัฐ 
อเมริกา ไทย 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น ลาว 
สหรัฐ 

อเมริกา 

สาธารณรัฐ 
ประชาชน

จีน ญี่ปุ่ น เวียดนาม 
ออส 

เตรเลีย 

ส่วนงาน
เทคโนโลยี

ด้านพลังงาน 

ส านักงาน
ใหญ่ 

และอื่น ๆ รวม 

 บัญช ี
 รายการ 
ระหว่างกัน รวม 

                    
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่                    
   31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)                    
                    
ก าไรจากการด าเนินงาน                    
ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี                   3,855 

ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน                   2,543 
ก าไรสทุธิจากการวดัมลูค่าเครื่องมือทางการเงิน                   711 
ค่าใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ                   (985) 
อื่นๆ                   (1,004) 
ดอกเบีย้จ่าย                   (5,420) 
ภาษีเงินได ้                   (269) 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ                   (1,217) 
ขาดทุนส าหรับปี-ส่วนทีเ่ป็นของ                    
   ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่                   (1,786) 
                    
สินทรพัยข์องสว่นงาน 1,092 26,461 86,074 17,410 39,408 - 10,431 - - - 5,151 - 237 - 1,072 - 187,336 (623) 186,713 
สินทรพัยท์ี่ไม่สามารถปันสว่นได ้                   94,935 
สินทรพัยร์วม                   281,648 
                    
ประเภทของการรบัรูร้ายได:้                    
- ณ จดุใดจดุหนึ่ง 2,666 37,300 21,828 2,209 3,721 - 5,297 - - - 835 - - - 918 - 74,774 (3,442) 71,332 
- ตลอดช่วงระยะเวลา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 2,666 37,300 21,828 2,209 3,721 - 5,297 - - - 835 - - - 918 - 74,774 (3,442) 71,332 

 

ทัง้นี ้กลุม่กิจการน าเสนอรายไดต้ามภมูิศาสตรซ์ึง่แสดงตามประเทศที่เป็นผูข้ายสินคา้ โดยกลุม่กิจการไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก รายหนึ่งรายใดที่เป็นสาระส าคญั ทัง้นี ้กลุม่กจิการนำาเสนอรายได้ตามภูมิศาสตรซ่ึ์งแสดงตามประเทศทีเ่ป็นผูข้ายสนิค้า โดยกลุ่มกจิการไม่มีรายได้จากลูกค้าภายนอก รายหนึง่รายใดทีเ่ป็นสาระสำาคัญ



117บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14116 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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 มวรนิงเรากบง  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง  

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฐรัหสญยีรหเนัพ  ทาบนัพ  ฐรัหสญยีรหเนัพ  ทาบนัพ  
     

นิงเรากงาทยพรัทนิส      

สินทรัพยทางการเงนิอนืทีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจาํหนาย     

ดสนงิเาทเบยีทเรากยาระลแดสนิงเ  730,456 21,940,785 216,119 6,491,574 

 248,754 7,471,862 16,111 483,927 

 156 4,676 - - 

 1,104 33,166 440,517 13,231,852 

 - - 1,269 38,123 

 61,130 1,836,164 18,800 564,697 

 123,398 3,706,491 455 13,661 

 35,435 1,064,348 - - 

 20,888 627,400 2,283,094 68,577,510 

 41,450 1,245,047 297 8,917 
     

สินทรัพยทางการเงินทวัีดมูลคาดวย FVPL     

 11,071 332,546 - - 
     

สินทรัพยทางการเงนิทวัีดมูลคาดวย FVOCI     

 346 10,392 - - 

นุทราสารตนในุทงลนิงเ  153,415 4,608,143 6,475 194,496 
     

ธนัพนุอยพรัทนิส      

FVPL) 19,473 584,895 - - 

 19,879 597,116 7,242 217,520 

     

หนีสินทางการเงิน     

หนีสินทางการเงินอนืทวัีดมูลคาดวยราคาทุนตัดจาํหนาย     

 827,518 24,856,241 779,045 23,400,240 

 67,425 2,025,238 6,378 191,570 

 - - 1,005 30,201 

 25,336 761,023 22,248 668,255 

วายะยะรมืยูกนิงเ นิงเรากนับาถสกาจ  ธิทุส  2,905,672 87,277,964 1,992,266 59,841,890 

ธิทุส ูกนุห  1,650,116 49,564,678 1,650,116 49,564,678 

 335,135 10,066,442 5,255 157,843 

 83,926 2,520,908 2,439 73,222 
     

หนีสินทางการเงินอนืทวัีดมูลคาดวย FVPL     

 12,560 377,266 - - 

 42,288 1,270,200 - - 
     

หนีสินอนุพันธ     

FVPL) 5,773 173,426 603 18,128 

 40,937 1,229,619 28,172 846,194 

 

  

9. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางเงิน ดังต่อไปนี้

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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9 สินทรัพยทางการเงนิและหนีสินทางการเงนิ 
 

  
 

 มวรนิงเรากบง  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง  

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ฐรัหสญยีรหเนัพ  ทาบนัพ  ฐรัหสญยีรหเนัพ  ทาบนัพ  
     

นิงเรากงาทยพรัทนิส      

สินทรัพยทางการเงนิอนืทวัีดมูลคา ยานหาํจดัตนุทาคารยวด      

ดสนิงเาทเบยทีเรากยาระลแดสนิงเ  1,184,361 39,581,234 114,057 3,811,758 

 472,940 15,805,596 7,250 242,287 

 2,068 69,096 523,165 17,484,116 

 - - 1,497 50,025 

 69,260 2,314,662 74,603 2,493,217 

 222,651 7,440,983 91 3,035 

 31,337 1,047,306 - - 

 16,664 556,903 3,035,195 101,435,898 

 71,263 2,381,613 245 8,195 
     

สินทรัพยทางการเงนิทวัีดมูลคาดวย FVPL     

 15,687 524,272 - - 

นุทราสารตนในุทงลนิงเ  7,727 258,239 - - 
     

สินทรัพยทางการเงนิทวัีดมูลคาดวย FVOCI     

 168 5,600 - - 

นุทราสารตนในุทงลนิงเ  164,424 5,495,041 7,749 258,967 
     

ธนัพนุอยพรัทนิส      

FVPL) 43,557 1,455,700 120 4,012 

 41,152 1,375,261 693 23,169 
    

หนีสนิทางการเงนิ     

หนีสนิทางการเงนิอนืทวัีดมูลคาดวยราคาทุนตัดจาํหนาย     

 1,173,907 39,231,861 812,461 27,152,378 

 98,547 3,293,416 2,746 91,758 

 - - 784 26,202 

 33,228 1,110,469 26,419 882,906 

วายะยะรมืยูกนิงเ นิงเรากนับาถสกาจ  ธิทุส  2,787,252 93,149,702 1,862,202 62,234,622 

ธิทุส ูกนุห  2,030,976 67,875,016 2,030,976 67,875,016 

 51,341 1,715,801 2,095 70,036 

 419,512 14,020,364 9,529 318,442 

 17,481 584,229 1,206 40,205 
     

หนีสนิทางการเงนิอนืทวัีดมูลคาดวย FVPL     

 6,443 215,322 - - 

 207,533 6,935,743 - - 

 46,562 1,556,094 - - 
     

หนีสนิอนุพนัธ     

FVPL) 20,431 682,804 - - 

 160,465 5,362,705 26,489 885,253 
  



119บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14118 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

11. ลูกหนี้การค้า สุทธิ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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11 ลูกหนีก้ารค้า สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ลกูหนีก้ารคา้บคุคลภายนอก 477,968 255,326 15,973,648 7,669,279 7,250 16,111 242,287 483,927 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (5,028) 
 

(6,572) (168,052) 
 

(197,417) - 
 

- - 
 

- 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 472,940 248,754 15,805,596 7,471,862 7,250 16,111 242,287 483,927 
 
ลกูหนีก้ารคา้สามารถวิเคราะหอ์ายหุนีท้ี่คา้งช าระไดด้งันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ลกูหนีก้ารคา้ที่อยู่ในก าหนดช าระ 453,620 231,420 15,159,936 6,951,249 7,250 15,303 242,287 459,670 
ลกูหนีก้ารคา้ที่คา้งช าระมีดงันี ้         
- ไม่เกิน 3 เดือน 15,036 13,235 502,510 397,531 - 808 - 24,257 
- มากกว่า 3 เดือนแตไ่ม่เกิน  
      6 เดือน 640 1,667 21,395 50,066 - - - - 
- มากกว่า 6 เดือนแตไ่ม่เกิน  
      12 เดือน 3,571 2,154 119,341 64,691 - - - - 
- มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 5,101 6,850 170,466 205,742 - - - - 
รวมลกูหนีก้ารคา้ 477,968 255,326 15,973,648 7,669,279 7,250 16,111 242,287 483,927 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (5,028) (6,572) (168,052) (197,417) - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 472,940 248,754 15,805,596 7,471,862 7,250 16,111 242,287 483,927 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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11 ลูกหนีก้ารค้า สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ลกูหนีก้ารคา้บคุคลภายนอก 477,968 255,326 15,973,648 7,669,279 7,250 16,111 242,287 483,927 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (5,028) 
 

(6,572) (168,052) 
 

(197,417) - 
 

- - 
 

- 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 472,940 248,754 15,805,596 7,471,862 7,250 16,111 242,287 483,927 
 
ลกูหนีก้ารคา้สามารถวิเคราะหอ์ายหุนีท้ี่คา้งช าระไดด้งันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ลกูหนีก้ารคา้ที่อยู่ในก าหนดช าระ 453,620 231,420 15,159,936 6,951,249 7,250 15,303 242,287 459,670 
ลกูหนีก้ารคา้ที่คา้งช าระมีดงันี ้         
- ไม่เกิน 3 เดือน 15,036 13,235 502,510 397,531 - 808 - 24,257 
- มากกว่า 3 เดือนแตไ่ม่เกิน  
      6 เดือน 640 1,667 21,395 50,066 - - - - 
- มากกว่า 6 เดือนแตไ่ม่เกิน  
      12 เดือน 3,571 2,154 119,341 64,691 - - - - 
- มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป 5,101 6,850 170,466 205,742 - - - - 
รวมลกูหนีก้ารคา้ 477,968 255,326 15,973,648 7,669,279 7,250 16,111 242,287 483,927 
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (5,028) (6,572) (168,052) (197,417) - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้ สทุธิ 472,940 248,754 15,805,596 7,471,862 7,250 16,111 242,287 483,927 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์อายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีทุนตัดจำาหน่ายมีมูลค่า 
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นหุ้นกู้ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 25

สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการกำาไร/(ขาดทุน)ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีมีดังนี้

10. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืนเม่ือทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทประจำามีอัตราดอกเบ้ีย 
อยู่ที่ร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 2.02 ต่อปี และร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 6.12 ต่อปี (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.02 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อป ี
และร้อยละ 0.15 ถึงร้อยละ 6.00 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทประจำามีอายุสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

95 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยวิธีทุนตดัจ าหน่ายมีมลูค่าใกลเ้คียงกบั
มลูค่ายตุิธรรม ยกเวน้หุน้กู ้ซึง่มลูค่ายตุิธรรมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตขุอ้ 25 
 
สินทรัพยท์างการเงนิทีรั่บรู้ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 
รายการทีร่บัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 

 
รายการก าไร/(ขาดทนุ)ที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัปีมีดงันี ้

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564     
ก าไร/(ขาดทนุ)ที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (26,984) (753,938) 308 10,964 
รบัรูเ้งินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 
ที่วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ในก าไรหรอืขาดทนุจาก 
เงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 8,541 273,817 160 5,011 

     
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563     
ขาดทนุที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (1,157) (40,022) (1,889) (56,976) 
รบัรูเ้งินปันผลรบัจากเงินลงทนุในตราสารทนุ 
ที่วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ในก าไรหรอืขาดทนุจาก 
เงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1,794 55,722 271 8,662 

 
  10 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

เงินสดในมือ 1,074 559 35,883 16,796 16 19 525 565 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม 959,078 583,621 32,052,281 17,530,293 114,041 216,100 3,811,233 6,491,009 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 224,209 146,276 7,493,070 4,393,696 - - - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด 1,184,361 730,456 39,581,234 21,940,785 114,057 216,119 3,811,758 6,491,574 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทประจ ามีอัตราดอกเบีย้อยู่ที่ 
รอ้ยละ 0.13 ถึงรอ้ยละ 2.02 ต่อปี และรอ้ยละ 0.01 ถึงรอ้ยละ 6.12 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 0.02 ถึงรอ้ยละ 1.00 ต่อปี และรอ้ยละ 0.15 
ถึงรอ้ยละ 6.00 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทประจ ามีอายสุามเดือนนบัจากวนัที่ไดม้า 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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ที่วดัมลูค่าดว้ย FVOCI ในก าไรหรอืขาดทนุจาก 
เงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1,794 55,722 271 8,662 

 
  10 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

เงินสดในมือ 1,074 559 35,883 16,796 16 19 525 565 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
เมื่อทวงถาม 959,078 583,621 32,052,281 17,530,293 114,041 216,100 3,811,233 6,491,009 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 224,209 146,276 7,493,070 4,393,696 - - - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด 1,184,361 730,456 39,581,234 21,940,785 114,057 216,119 3,811,758 6,491,574 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝากธนาคารประเภทประจ ามีอัตราดอกเบีย้อยู่ที่ 
รอ้ยละ 0.13 ถึงรอ้ยละ 2.02 ต่อปี และรอ้ยละ 0.01 ถึงรอ้ยละ 6.12 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 0.02 ถึงรอ้ยละ 1.00 ต่อปี และรอ้ยละ 0.15 
ถึงรอ้ยละ 6.00 ต่อปี) เงินฝากธนาคารประเภทประจ ามีอายสุามเดือนนบัจากวนัที่ไดม้า 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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121บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14120 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย มีดังนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญาเงินกูโ้ครงการ (Project Finance) ของการรว่มค้า กลุม่กจิการ 
ตอ้งใชเ้งินลงทนุในการรว่มค้าสองแหง่ซ่ึงมีมูลค่าตามราคาทนุจำานวน 370.82 ลา้นเหรยีญสหรฐั ไปวางเป็นหลักทรพัยค้์ำาประกนั
กับสถาบันการเงินสำาหรับเงินกู้ยืมของการร่วมค้าดังกล่าว 

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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  14 าคมวรรากะลแมวรทษิัรบะลแยอยทษิัรบนในุทงลนิงเ  
 

าคมวรรากะลแมวรทษัิรบนในุทงลนิงเ   

 

  มวรนิงเรากบง ( ยสีเดไนวสีธิวมาต ) 

 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

ณ วันท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

มวรทัษิรบ      

ทษิัรบ   10,414 3,063 348,023 92,000 

Durapower Holdings Pte. Ltd.  34,174 34,174 1,142,103 1,026,498 

FOMM Corporation  19,020 21,162 635,650 635,650 

Global Engineering Co., Ltd. 9,949 11,071 332,480 332,527 

Port Kembla Coal Terminal Ltd.  86 90 2,876 2,716 

ดักาํจ ดาอะส พีีพีอีจ ทษิัรบ  359 400 12,000 12,000 

ดักาํจ นีรก ดนอยีบ ทษิัรบ  8,977 - 300,000 - 

 
    

าคมวรราก      

 ดักาํจ รอวเาพเ พีีซลอแีบ ทษิัรบ  182,202 202,722 6,089,170 6,089,170 

Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 48,320 48,320 1,614,862 1,451,404 

Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 308,933 308,933 10,324,501 9,279,443 

Shanxi Luguang Power Co., Ltd. 71,203 69,687 2,379,602 2,093,182 

Hongsa Power Company Limited 391,759 435,879 13,092,534 13,092,534 

Phu Fai Mining Company Limited 25 28 836 836 

Aura Land Development Pte. Ltd. 2,791 3,106 93,290 93,290 

Aizu Energy Pte. Ltd. 11,505 32,370 384,484 972,304 

Sunseap Group Pte. Ltd. - 173,742 - 5,218,720 

Hokkaido Solar Estate G.K. 1,807 2,011 60,396 60,396 

Digital Energy Solutions Corporation - 169 - 5,087 

PT. Nusantara Timur Unggul 491 491 16,403 14,742 

Nakoso IGCC Management Co., Ltd 80,443 - 2,688,394 - 

EVOLT Technology Co.,Ltd 2,693 - 90,000 - 

นุทาคารมาตาคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเ  1,185,151 1,347,418 39,607,604 40,472,499 

บวก  นใยีสเดไนวส าคมวรรากะลแมวรทษิัรบ สะสม 460,302 342,532 15,383,286 10,288,694 

รวม าคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเ  1,645,453 1,689,950 54,990,890 50,761,193 

 

31  .ศ.พ มคาวนัธ 2564 พ.ศ. 2563 Project finance) งอตรากจกิมุลก าคมวรรากงอข

นุทงลนิงเชใ 370.82 นาล ฐัรหสญยีรหเ  

วาลกงัดาคมวรรากงอขมืยูกนิงเบัรหาํสนิงเราก    

12. สินค้าคงเหลือ สุทธิ

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  12 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ถ่านหิน 100,035 85,362 3,343,160 2,564,033 8,553 8,928 285,837 268,172 
น า้มนั 3,514 7,646 117,438 229,664 - - - - 
ก๊าซธรรมชาติ 2,991 2,878 99,947 86,447 - - - - 
อื่น ๆ 330 422 11,017 12,676 - - - - 
ถ่านหินระหว่างทาง 19,500 9,637 651,704 289,468 - - - - 
รวม 126,370 105,945 4,223,266 3,182,288 8,553 8,928 285,837 268,172 
หกั คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวชา้ 
    ของถ่านหิน (7,583) (4,069) (253,415) (122,212) (3,854) (3,854) (128,810) (115,771) 
 คา่เผื่อการลดลงของมลูค่า 
    น า้มนั (1,953) (487) (65,277) (14,632) - - - - 
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 116,834 101,389 3,904,574 3,045,444 4,699 5,074 157,027 152,401 
 
  13 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 59,076 33,695 1,974,327 1,012,106 4,535 4,651 151,564 139,702 
เงินทดรองจ่ายทางธุรกิจ 14,660 42,815 489,951 1,286,034 34 169 1,146 5,080 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 20,108 14,644 672,003 439,875 1,350 1,478 45,112 44,382 
ภาษีเงินไดจ้่ายลว่งหนา้ 4,092 648 136,744 19,449 155 343 5,188 10,312 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัใน 
การใช ้(หมายเหตขุอ้ 14.1 ฉ) 

 
161,412 

 
74,014 

 
5,394,381 

 
2,223,164 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนีอ้ื่น 46,579 48,282 1,556,651 1,450,261 57 455 1,889 13,662 
ลกูหนี ้Long Service Leave 

Funding ตามขอ้ก าหนด 
ของ Coal Mining Industry  
ในประเทศออสเตรเลีย 49,374 

 
55,293 1,650,083 1,660,828 - 

 
- - - 

อื่น ๆ 2,736 1,059 91,423 31,790 - - - - 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 358,037 270,450 11,965,563 8,123,507 6,131 7,096 204,899 213,138 
 
 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลกูหนีอ้ื่น 46,579 48,282 1,556,651 1,450,261 57 455 1,889 13,662 
ลกูหนี ้Long Service Leave 

Funding ตามขอ้ก าหนด 
ของ Coal Mining Industry  
ในประเทศออสเตรเลีย 49,374 

 
55,293 1,650,083 1,660,828 - 

 
- - - 

อื่น ๆ 2,736 1,059 91,423 31,790 - - - - 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 358,037 270,450 11,965,563 8,123,507 6,131 7,096 204,899 213,138 
 
 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  12 สินค้าคงเหลือ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
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ก๊าซธรรมชาติ 2,991 2,878 99,947 86,447 - - - - 
อื่น ๆ 330 422 11,017 12,676 - - - - 
ถ่านหินระหว่างทาง 19,500 9,637 651,704 289,468 - - - - 
รวม 126,370 105,945 4,223,266 3,182,288 8,553 8,928 285,837 268,172 
หกั คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวชา้ 
    ของถ่านหิน (7,583) (4,069) (253,415) (122,212) (3,854) (3,854) (128,810) (115,771) 
 คา่เผื่อการลดลงของมลูค่า 
    น า้มนั (1,953) (487) (65,277) (14,632) - - - - 
สินคา้คงเหลือ สทุธิ 116,834 101,389 3,904,574 3,045,444 4,699 5,074 157,027 152,401 
 
  13 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
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123บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14122 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนที่มีสาระสำาคัญในระหว่างปี

ก) การเพ่ิมเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บรษิทัลงทนุเพ่ิมในบรษิทั บา้นปู เนก็ซ์ จำากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัตามสดัสว่นการลงทนุเดิมจำานวน 236 ล้านบาท 
หรือเทียบเท่า 7.54 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทชำาระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำานวน

ข) การปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทเข้าทำาสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท บ้านปู มิเนอรัล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ทางตรงของบริษัท เพื่อขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ใน BP Overseas Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ทางตรงของบริษัทอีกแห่งหนึ่งในราคา 4,726.72 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 151.03 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทได้รับ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินในจำานวนเท่ากับราคาขาย โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี และครบกำาหนดชำาระ 
ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2569 ทัง้นี ้บรษิทัรบัรูผ้ลตา่งระหวา่งราคาซ้ือขายและราคาตามบญัชขีองเงินลงทนุดังกลา่วจำานวน 
21.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการในระหว่างปี

ค) การจัดประเภทเงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย

งบการเงินรวม 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการจัดประเภทรายการเงินลงทุนใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการร่วมค้า เป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายด้วยมูลค่าตามบัญชีจำานวน 172.05 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นมูลค่าที่ต่ำากว่าราคาขาย 
หกัตน้ทนุในการขาย เนือ่งจากผูบ้รหิารประเมินวา่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนใ่นการขายเงินลงทนุนี ้และเป็นไปตามเกณฑ ์
การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ทั้งนี้ กลุ่มกิจการได้ดำาเนินการขายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (หมายเหตุ 33.3) 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

100 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในบรษัิทย่อย มีดงันี ้
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวธิีราคาทุน) 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,489,582 1,954,274 74,779,817 58,929,179 
การเพ่ิมเงินลงทนุ 8,133 500,628 260,067 15,666,515 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - (25) - (808) 
การปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุม่กิจการ - 41,965 - 1,312,902 
การจ าหน่ายเงินลงทนุภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั (129,491) (7,260) (4,140,739) (228,818) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ - - 8,246,662 (899,153) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 2,368,224 2,489,582 79,145,807 74,779,817 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่มสีาระส าคญัในระหวา่งปี 
 

ก) การเพ่ิมเงินลงทนุ 
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

บริษัทลงทนุเพิ่มในบริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามสดัส่วนการลงทุนเดิมจ านวน 236 ลา้นบาท หรือ
เทียบเท่า 7.54 ลา้นเหรียญสหรฐั บรษัิทช าระคา่หุน้ดงักลา่วแลว้ทัง้จ านวน 
 

ข) การปรบัโครงสรา้งเงินลงทนุในกลุม่กิจการ 
 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กับบริษัท ป้านปู มิเนอรลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ
บริษัท เพ่ือขายสดัส่วนการลงทนุรอ้ยละ 25 ใน BP Overseas Development Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัทอีกแห่ง
หนึ่งในราคา 4,726.72 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 151.03 ลา้นเหรียญสหรฐั บริษัทไดร้บัตั๋วสญัญาใชเ้งินในจ านวนเท่ากบัราคาขาย 
โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ต่อปี และครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ทัง้นี ้บริษัทรบัรูผ้ลต่าง
ระหว่างราคาซือ้ขายและราคาตามบญัชีของเงินลงทนุดงักล่าวจ านวน 21.54 ลา้นเหรียญสหรฐั ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการในระหวา่งปี 

 

ค) การจดัประเภทเงนิลงทนุเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 
 

งบการเงนิรวม  
 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการเงินลงทนุใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการรว่มคา้ เป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายดว้ยมลูค่าตามบญัชีจ านวน 172.05 ลา้นเหรยีญสหรฐั ซึ่งเป็นมลูค่าท่ีต ่ากวา่ราคาขายหกัตน้ทนุในการขาย เน่ืองจากผูบ้รหิาร
ประเมินว่ามีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในการขายเงินลงทนุนี ้และเป็นไปตามเกณฑก์ารจดัประเภทสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขาย ทัง้นี ้กลุม่กิจการไดด้  าเนินการขายเงินลงทนุดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 (หมายเหต ุ33.3)   
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทนุในบรษัิทย่อย มีดงันี ้
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวธิีราคาทุน) 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,489,582 1,954,274 74,779,817 58,929,179 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทนุที่มสีาระส าคญัในระหวา่งปี 
 

ก) การเพ่ิมเงินลงทนุ 
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

บริษัทลงทนุเพิ่มในบริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามสดัส่วนการลงทุนเดิมจ านวน 236 ลา้นบาท หรือ
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทเขา้ท าสญัญาซือ้ขายหุน้กับบริษัท ป้านปู มิเนอรลั จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของ
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ค) การจดัประเภทเงนิลงทนุเป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไวเ้พื่อขาย 
 

งบการเงนิรวม  
 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการจดัประเภทรายการเงินลงทนุใน Sunseap Group Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการรว่มคา้ เป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไว้
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เพื่อขาย ทัง้นี ้กลุม่กิจการไดด้  าเนินการขายเงินลงทนุดงักลา่วเสรจ็สิน้แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 (หมายเหต ุ33.3)   

นอกจากนี ้บรษิทัยอ่ยแหง่หนึง่ในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ในการรว่มค้าแหง่หนึง่ได้เป็นผูค้้ำาประกันเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ซึ่งมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำานวน 534 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า 84 ล้านเหรียญสหรัฐ ของการร่วมค้า 
ดังกล่าว

เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงได้ดังนี้ 

14.1 การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มีดังนี้

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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31 พ มคาวนัธ .ศ. 2564 นวนาํจ  534 นวยหนาล  าทเบยีทเอืรห  84 นาล ฐัรหสญยีรหเ  วาลกงัดาคมวรรากงอข  
 

ยอยทษัิรบนในุทงลนิงเ    
 

  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง ( นุทาคารีธิวมาต ) 

 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

ณ วันท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอยทัษิรบ      

 ูปนาบ ทษิัรบ ดักาํจ ลัรอนเนิม  102,434 102,434 3,423,345 3,076,830 

BP Overseas Development Co., Ltd. 388,472 517,963 12,982,706 15,558,109 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  687,198 687,198 22,966,067 20,641,416 

 7,787 7,787 260,256 233,913 

ดักาํจ ีจอโีบ ทษิัรบ  991,454 991,454 33,134,285 29,780,395 

 4,110 3,518 137,342 105,661 

 ดักาํจ ซก็นเ ูปนาบ ทษิัรบ  185,769 178,228 6,208,386 5,353,456 

Banpu Vietnam Limited Liability Company 1,000 1,000 33,420 30,037 

ยอยทษัิรบนในุทงลนิงเมวร  2,368,224 2,489,582 79,145,807 74,779,817 
 

14.1 การเปลียนแปลงในเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการรวมคา 
 

 
 

  มวรนิงเรากบง ( ยีสเดไนวสีธิวมาต ) 

 หนวย: ฐัรหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ปีนตอืลหเงคดอย  1,689,950 1,493,705 50,761,193 45,041,190 

นุทงลนิงเ  97,237 85,829 3,109,360 2,685,897 

าคมวรรากนในุทงลนิงเดลราก  (17,593) - (562,569) - 

าคมวรรากกาจบัรลผนปันิงเดไยาร  (69,596) (72,681) (2,225,488) (2,274,467) 

นป็เาคมวรรากนในุทงลนิงเกาจนุทงลนิงเทภเะรปดัจราก

 

 

(172,048) 

 

- 

 

(5,501,596) 

 

- 

บวก  าคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเกาจรไาํกงบแนวส  227,137 135,335 7,290,188 4,238,649 

 )นุทดาข( รไาํกงบแนวส      

   มวรทษิัรบนใ และ าคมวรราก ปีงาวหะรนใ      

-  รไาํก ( นุทดาข ) นุทราสารตนในุทงลนิงเาคลูมดัวรากกาจ  (10,819) 4,969 (309,927) 148,060 

-  31,344 (11,506) 934,787 (343,103) 

- นางกันพนชยโะรปลผนัพกูผะราภงอขมหใาคลูมดัวราก  (962) (3) (34,574) - 

-  (129,197) 54,302 1,529,516 1,264,967 

ปียาลปอืลหเงคดอย  1,645,453 1,689,950 54,990,890 50,761,193 

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

ณ วันท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอยทัษิรบ      

 ูปนาบ ทษิัรบ ดักาํจ ลัรอนเนิม  102,434 102,434 3,423,345 3,076,830 

BP Overseas Development Co., Ltd. 388,472 517,963 12,982,706 15,558,109 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  687,198 687,198 22,966,067 20,641,416 

 7,787 7,787 260,256 233,913 

ดักาํจ ีจอโีบ ทษิัรบ  991,454 991,454 33,134,285 29,780,395 

 4,110 3,518 137,342 105,661 

 ดักาํจ ซก็นเ ูปนาบ ทษิัรบ  185,769 178,228 6,208,386 5,353,456 

Banpu Vietnam Limited Liability Company 1,000 1,000 33,420 30,037 

ยอยทษัิรบนในุทงลนิงเมวร  2,368,224 2,489,582 79,145,807 74,779,817 
 

14.1 การเปลียนแปลงในเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการรวมคา 
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ปีนตอืลหเงคดอย  1,689,950 1,493,705 50,761,193 45,041,190 

นุทงลนิงเ  97,237 85,829 3,109,360 2,685,897 

าคมวรรากนในุทงลนิงเดลราก  (17,593) - (562,569) - 

าคมวรรากกาจบัรลผนปันิงเดไยาร  (69,596) (72,681) (2,225,488) (2,274,467) 

นป็เาคมวรรากนในุทงลนิงเกาจนุทงลนิงเทภเะรปดัจราก

 

 

(172,048) 

 

- 

 

(5,501,596) 
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บวก  าคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเกาจรไาํกงบแนวส  227,137 135,335 7,290,188 4,238,649 

 )นุทดาข( รไาํกงบแนวส      

   มวรทษิัรบนใ และ าคมวรราก ปีงาวหะรนใ      

-  รไาํก ( นุทดาข ) นุทราสารตนในุทงลนิงเาคลูมดัวรากกาจ  (10,819) 4,969 (309,927) 148,060 

-  31,344 (11,506) 934,787 (343,103) 

- นางกันพนชยโะรปลผนัพกูผะราภงอขมหใาคลูมดัวราก  (962) (3) (34,574) - 
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บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 
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 ูปนาบ ทษิัรบ ดักาํจ ลัรอนเนิม  102,434 102,434 3,423,345 3,076,830 

BP Overseas Development Co., Ltd. 388,472 517,963 12,982,706 15,558,109 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  687,198 687,198 22,966,067 20,641,416 

 7,787 7,787 260,256 233,913 

ดักาํจ ีจอโบี ทษิัรบ  991,454 991,454 33,134,285 29,780,395 

 4,110 3,518 137,342 105,661 
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าคมวรรากกาจบัรลผนปันิงเดไยาร  (69,596) (72,681) (2,225,488) (2,274,467) 

นป็เาคมวรรากนในุทงลนิงเกาจนุทงลนิงเทภเะรปดัจราก

 

 

(172,048) 

 

- 

 

(5,501,596) 

 

- 

บวก  าคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเกาจรไาํกงบแนวส  227,137 135,335 7,290,188 4,238,649 

 )นุทดาข( รไาํกงบแนวส      

   มวรทษิัรบนใ และ าคมวรราก ปีงาวหะรนใ      
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)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  687,198 687,198 22,966,067 20,641,416 

 7,787 7,787 260,256 233,913 

ดักาํจ ีจอโบี ทษิัรบ  991,454 991,454 33,134,285 29,780,395 

 4,110 3,518 137,342 105,661 
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14.1 การเปลียนแปลงในเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและการรวมคา 
 

 
 

  มวรนิงเรากบง ( ยีสเดไนวสีธิวมาต ) 

 หนวย: ฐัรหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ปีนตอืลหเงคดอย  1,689,950 1,493,705 50,761,193 45,041,190 
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นป็เาคมวรรากนในุทงลนิงเกาจนุทงลนิงเทภเะรปดัจราก

 

 

(172,048) 

 

- 

 

(5,501,596) 

 

- 

บวก  าคมวรรากะลแมวรทษิัรบนในุทงลนิงเกาจรไาํกงบแนวส  227,137 135,335 7,290,188 4,238,649 
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   มวรทษิัรบนใ และ าคมวรราก ปีงาวหะรนใ      
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

จ) รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

นอกจากนี้ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้นำา Standby letters of credit ที่ออก
โดยธนาคารในนามของบรษิทัยอ่ยของบรษิทัจำานวน 1,600 ลา้นบาท หรอืเทยีบเท่า 47.17 ล้านเหรยีญสหรฐั และจำานวน 
22 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปวางเป็นหลักประกันกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของ Hongsa Power Company Limited (พ.ศ. 2563 
จำานวน 1,600 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 53.27 ล้านเหรียญสหรัฐ และจำานวน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม  
กลุ่มกิจการประเมินว่าไม่มีหนี้สินทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากภาระค้ำาประกันดังกล่าว

ฉ) ข้อจำากัดที่เป็นสาระสำาคัญ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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จ) รายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
 

 หน่วย: ล้านเหรยีญสหรัฐ หน่วย: ล้านบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  5.68  6.23  181.78  195.05 
Hongsa Power Company Limited  19.38  11.39  619.74  356.41 
Phu Fai Mining Company Limited  2.57  6.72  82.24  210.42 
Shanxi Gaohe Energy Company Limited  22.30  48.30  713.18  1,511.47 
Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd.  1.89  -  60.06  - 
Aizu Energy Pte. Ltd  17.54  -  560.89  - 
Global Engineering Co., Ltd.  0.24  0.04  7.60  1.12 
รวมรายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้  69.60  72.68  2,225.49  2,274.47 
 

นอกจากนี ้บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทไดน้ า Standby letters of credit ที่ออกโดย
ธนาคารในนามของบริษัทย่อยของบริษัทจ านวน 1,600 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 47.17 ล้านเหรียญสหรัฐ และจ านวน  
22 ลา้นเหรียญสหรัฐ ไปวางเป็นหลักประกันกับเจา้หนีเ้งินกู้ยืมของ Hongsa Power Company Limited (พ.ศ. 2563 จ านวน 
1,600 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 53.27 ลา้นเหรียญสหรฐั และจ านวน 22 ลา้นเหรียญสหรฐั) อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการประเมินว่า
ไม่มีหนีส้ินทางการเงินที่จะเกิดขึน้จากภาระค า้ประกนัดงักลา่ว 

 

ฉ) ขอ้จ ากดัที่เป็นสาระส าคญั 
 

 หน่วย: ล้านเหรยีญสหรัฐ หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้  าหรบั 
   วงเงินค า้ประกนัเงินกูย้ืมของบรษัิทย่อยใน 
   สาธารณรฐัประชาชนจีน (1) 6 3 194 90 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้  าหรบั 
   หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารของ 
   บรษัิทย่อยในประเทศออสเตรเลีย (1) 161,406 74,011 5,394,187 2,223,074 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้  าหรบั 
   หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารของ 
   บรษัิทย่อยในประเทศออสเตรเลีย (2) 10,378 - 346,848 - 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชข้องบรษัิทย่อย 
   ในอินโดนีเซียในการปิดเหมืองของบรษัิทย่อย (2) 32,266 29,701 1,078,317 892,119 
 204,056 103,715 6,819,546 3,115,283 

 
(1) แสดงอยู่ในสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
(2) แสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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จ) รายไดเ้งินปันผลรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 
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   บรษัิทย่อยในประเทศออสเตรเลีย (1) 161,406 74,011 5,394,187 2,223,074 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชส้  าหรบั 
   หนงัสือค า้ประกนัจากธนาคารของ 
   บรษัิทย่อยในประเทศออสเตรเลีย (2) 10,378 - 346,848 - 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดัในการใชข้องบรษัิทย่อย 
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(1) แสดงอยู่ในสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
(2) แสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  

(1) แสดงอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   
(2) แสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ง) การซื้อเงินลงทุน

งบการเงินรวม - เงินลงทุนในการร่วมค้า

Banpu Power Investment Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุ่มกจิการ ได้ซ้ือหุน้สามัญใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. 
(NIMCO) ที่สัดส่วนร้อยละ 33.50 โดย NIMCO ถือหุ้นร้อยละ 40 ในโรงไฟฟ้า Nakoso Integrated Gasification  
Combined Cycle ขนาด 543 เมกะวตัต ์ในจงัหวดัฟุกชุมิะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีมูลค่าการลงทนุจำานวน 8,630.94 ล้านเยน 
หรอืเทยีบเทา่ประมาณ 78.02 ลา้นเหรยีญสหรฐั กลุ่มกจิการจดัประเภทเงินลงทนุใน NIMCO เป็นเงินลงทนุในการรว่มค้า

กลุ่มกจิการได้ดำาเนนิการคำานวณหามูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด้มาและปันสว่นตน้ทนุการรวมธรุกจิเสรจ็สิน้แลว้  
โดยรายละเอียดของการลงทุนแสดงได้ดังนี้

สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า

งบการเงินรวม - เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 
ในบรษิทั บยีอนด์กรนี จำากดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย และดำาเนนิธรุกจิผูแ้ทนจำาหนา่ย Club Car (รถไฟฟ้า
อเนกประสงค์) โดยมีมูลค่าการลงทุนจำานวน 300 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 8.84 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจการมีสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทดังกล่าว กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมและได้ชำาระค่าหุ้นแล้วทั้งจำานวน 

งบการเงินรวม - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Temple Generation Intermediate 
Holdings, LLC ซ่ึงเป็นบริษัทที่ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ขนาดกำาลัง 
การผลติ 768 เมกะวตัต ์ในรฐัเทก็ซัส ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมีมูลค่าสิง่ตอบแทนทีใ่ชใ้นการซือ้รวมเป็นจำานวนเงินท้ังสิน้ 
440.96 ล้านเหรยีญสหรฐั การเขา้ซ้ือหุน้ดังกล่าวถอืเป็นการซือ้สนิทรพัยเ์นือ่งจากมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยร์วมทีถ่กูซ้ือ
เกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงรับรู้รายการจากการซื้อสินทรัพย์
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำานวน 452.93 ล้านเหรียญสหรัฐ (หมายเหตุ 15) และส่วนที่เหลือรับรู้เป็นสินทรัพย์และ
หนี้สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ง) การซือ้เงินลงทนุ 
 

งบการเงนิรวม - เงนิลงทนุในการร่วมคา้ 
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ลา้นเหรยีญสหรฐั กลุม่กิจการจดัประเภทเงินลงทนุใน NIMCO เป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมโดยสรุป 
 

 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
   31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

รายได ้ 2,096,720 1,192,606 67,047,034 37,321,050 212,167 175,930 6,784,497 5,505,511 
         

ก าไรก่อนภาษี 621,394 72,555 19,870,380 2,270,514 101,058 130,490 3,231,538 4,083,515 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (145,741) (34,725) (4,660,372) (1,086,676) (1,789) (9,602) (57,203) (300,491) 
ก าไรหลงัภาษีจาก 
การด าเนินงานต่อเน่ือง 475,653 

 
37,830 15,210,008 

 
1,183,838 99,269 120,888 3,174,335 

 
3,783,024 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (13,645) (6,184) (436,340) (193,509) 109,494 22,566 3,501,289 706,177 
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม 462,008 31,646 14,773,668 990,329 208,763 143,454 6,675,624 4,489,201 
         

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส่วนที่เป็นของ 
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 151,759 

 
8,180 4,852,809 

 
255,975 21,994 43,117 703,290 

 
1,349,301 

         

เงินปันผลจ่ายใหก้บัสว่นไดเ้สีย 
   ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 35,090 

 
21,292 1,162,812 

 
661,114 13,159 12,249 422,843 

 
390,871 

 
งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป 
 

 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 678,608 235,464 21,699,916 7,368,540 
การจ่ายภาษีเงินได ้ (60,891) (62,721) (1,947,118) (1,962,772) 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 617,717 172,743 19,752,798 5,405,768 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (24,683) (44,837) (789,291) (1,403,116) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (134,189) (55,178) (4,290,975) (1,726,724) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 458,845 72,728 14,672,532 2,275,928 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 231,459 159,209 6,952,357 4,800,788 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด 
   และรายการเทยีบเท่าเงินสด 666 (478) 1,467,259 (124,359) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 690,970 231,459 23,092,148 6,952,357 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 690,970 231,459 23,092,148 6,952,357 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

104 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมโดยสรุป 
 

 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
   31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

รายได ้ 2,096,720 1,192,606 67,047,034 37,321,050 212,167 175,930 6,784,497 5,505,511 
         

ก าไรก่อนภาษี 621,394 72,555 19,870,380 2,270,514 101,058 130,490 3,231,538 4,083,515 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (145,741) (34,725) (4,660,372) (1,086,676) (1,789) (9,602) (57,203) (300,491) 
ก าไรหลงัภาษีจาก 
การด าเนินงานต่อเน่ือง 475,653 

 
37,830 15,210,008 

 
1,183,838 99,269 120,888 3,174,335 

 
3,783,024 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (13,645) (6,184) (436,340) (193,509) 109,494 22,566 3,501,289 706,177 
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม 462,008 31,646 14,773,668 990,329 208,763 143,454 6,675,624 4,489,201 
         

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส่วนที่เป็นของ 
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคมุ 151,759 

 
8,180 4,852,809 

 
255,975 21,994 43,117 703,290 

 
1,349,301 

         

เงินปันผลจ่ายใหก้บัสว่นไดเ้สีย 
   ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 35,090 

 
21,292 1,162,812 

 
661,114 13,159 12,249 422,843 

 
390,871 

 
งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป 
 

 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 678,608 235,464 21,699,916 7,368,540 
การจ่ายภาษีเงินได ้ (60,891) (62,721) (1,947,118) (1,962,772) 
เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 617,717 172,743 19,752,798 5,405,768 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (24,683) (44,837) (789,291) (1,403,116) 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (134,189) (55,178) (4,290,975) (1,726,724) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 458,845 72,728 14,672,532 2,275,928 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 231,459 159,209 6,952,357 4,800,788 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด 
   และรายการเทยีบเท่าเงินสด 666 (478) 1,467,259 (124,359) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 690,970 231,459 23,092,148 6,952,357 
 
  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมโดยสรุป

งบกระแสเงินสดรวมโดยสรุป

14.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระส�าคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยที่มีสาระสำาคัญ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 14.6

14.3 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรายที่มสี่วนไดเ้สียที่ไม่มีอำานาจควบคุมที่มีสาระสำาคญั
ต่อกลุ่มกิจการ จำานวนที่เปิดเผยแสดงด้วยจำานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

งบแสดงฐานะการเงินรวมโดยสรุป

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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14.2 เงนิลงทุนในบรษัิทยอยทมีีสาระสาํคัญ 

 

31  

 

 

ประเทศที 

นยีบเะทดจ  

 

ญัมาสนุหงอขนวสดัส  

ทถืีอโดยกลุมก ิจการ 

ารตัอ รอยละ 

สัดสวนของหุนสามัญทถืีอ

โดย ยีสเดไนวส ทไีมมี 

มุคบวคจานาํอ  

ารตัอ รอยละ 

ทษัริบ  จัดตงั จิกรธุงาทะณษกัล   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. 

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีซเนีดโนิอ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  
 67.13  67.13  32.87  32.87 

Banpu Australia Co., Pty Ltd.  

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  
 100.00  100.00 - - 

ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  (มหาชน) 

ยอยทษิัรบะลแ  

ไทย นในุทงล จกิรุธ นางงัลพ  
 78.66  78.66  21.34  21.34 

Banpu North America Corporation  

ยอยทษิัรบะลแ  

ากิรมเอฐัรหส  นในุทงล กาซธรรมชาติ 
 100.00  100.00 - - 

 

 อขุตหเยามหนใวไยผเดปิเดไรากจกิมุลกงอขยอยทษิัรบงอขดยีอเะลยาร 14.6 

 

14.3 สวนไดเสียทไีมมีอาํนาจควบคุม  

 

ยอยทษัิรบงอขปรุสยดโนิงเรากงาทลูมอขงดสแงาลนาดดยีอเะลยาร ยาระลตแ

 

 

ปรุสยดโมวรนิงเรากะนาฐงดสแบง  

 
 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. บริษัท บานปู เพาเวอร จาํก ัด (มหาชน) 

 ฐรัหสญยีรหเนัพ :ยวนห  ทาบนัพ :ยวนห  ฐรัหสญยีรหเนัพ :ยวนห  ทาบนัพ :ยวนห  

ณ วันท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

นยวีเนุมหยพัรทนิส  988,717 419,940 33,042,818 12,613,785 295,708 250,309 9,882,516 7,518,569 

 (365,435) (207,300) (12,212,805) (6,226,689) (328,193) (135,398) (10,968,162) (4,066,978) 

ธิทุสนยีวเนุมหยพัรทนิสมวร  623,282 212,640 20,830,013 6,387,096 (32,485) 114,911 (1,085,646) 3,451,591 
         

นยีวเนุมหมไยพัรทนิส  678,214 738,691 22,665,845 22,188,144 1,966,324 1,536,894 65,714,349 46,163,826 

 (98,406) (105,041) (3,288,727) (3,155,128) (428,473) (117,123) (14,319,516) (3,518,027) 

ธิทุสนยีวเนุมหมไยพัรทนิสมวร  579,808 633,650 19,377,118 19,033,016 1,537,851 1,419,771 51,394,833 42,645,799 
         

ธิทุสยพัรทนิส  1,203,090 846,290 40,207,131 25,420,112 1,505,366 1,534,682 50,309,187 46,097,390 
         

ยีสเดไนวสงอขมสะสดอย          

    384,043 267,118 12,834,675 8,023,454 330,772 355,125 11,054,367 10,666,924 

 

  

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31  .ศ.พ มคาวนธั 2564 
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14.2 เงนิลงทุนในบรษัิทยอยทมีีสาระสาํคัญ 

 

31  

 

 

ประเทศที 

นยีบเะทดจ  

 

ญัมาสนุหงอขนวสดัส  

ทถืีอโดยกลุมก ิจการ 

ารตัอ รอยละ 

สัดสวนของหุนสามัญทถืีอ

โดย ยีสเดไนวส ทไีมมี 

มุคบวคจานาํอ  

ารตัอ รอยละ 

ทษัริบ  จัดตงั จิกรธุงาทะณษกัล   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. 

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีซเนีดโนิอ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  
 67.13  67.13  32.87  32.87 

Banpu Australia Co., Pty Ltd.  

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  
 100.00  100.00 - - 

ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  (มหาชน) 

ยอยทษิัรบะลแ  

ไทย นในุทงล จกิรุธ นางงัลพ  
 78.66  78.66  21.34  21.34 

Banpu North America Corporation  

ยอยทษิัรบะลแ  

ากิรมเอฐัรหส  นในุทงล กาซธรรมชาติ 
 100.00  100.00 - - 

 

 อขุตหเยามหนใวไยผเดปิเดไรากจกิมุลกงอขยอยทษิัรบงอขดยีอเะลยาร 14.6 

 

14.3 สวนไดเสียทไีมมีอาํนาจควบคุม  

 

ยอยทษัิรบงอขปรุสยดโนิงเรากงาทลูมอขงดสแงาลนาดดยีอเะลยาร ยาระลตแ

 

 

ปรุสยดโมวรนิงเรากะนาฐงดสแบง  

 
 PT Indo Tambangraya Megah Tbk. บริษัท บานปู เพาเวอร จาํก ัด (มหาชน) 

 ฐรัหสญยีรหเนัพ :ยวนห  ทาบนัพ :ยวนห  ฐรัหสญยีรหเนัพ :ยวนห  ทาบนัพ :ยวนห  

ณ วันท ี31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

นยวีเนุมหยพัรทนิส  988,717 419,940 33,042,818 12,613,785 295,708 250,309 9,882,516 7,518,569 

 (365,435) (207,300) (12,212,805) (6,226,689) (328,193) (135,398) (10,968,162) (4,066,978) 

ธิทุสนยีวเนุมหยพัรทนิสมวร  623,282 212,640 20,830,013 6,387,096 (32,485) 114,911 (1,085,646) 3,451,591 
         

นยีวเนุมหมไยพัรทนิส  678,214 738,691 22,665,845 22,188,144 1,966,324 1,536,894 65,714,349 46,163,826 

 (98,406) (105,041) (3,288,727) (3,155,128) (428,473) (117,123) (14,319,516) (3,518,027) 

ธิทุสนยีวเนุมหมไยพัรทนิสมวร  579,808 633,650 19,377,118 19,033,016 1,537,851 1,419,771 51,394,833 42,645,799 
         

ธิทุสยพัรทนิส  1,203,090 846,290 40,207,131 25,420,112 1,505,366 1,534,682 50,309,187 46,097,390 
         

ยีสเดไนวสงอขมสะสดอย          

    384,043 267,118 12,834,675 8,023,454 330,772 355,125 11,054,367 10,666,924 

 

  



129บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14128 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

14.5 เงินลงทุนในการร่วมค้า

รายละเอียดด้านล่างแสดงเงินลงทุนในการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญต่อกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรงในเงินลงทุน
ในการร่วมค้าและมีสัดส่วนของส่วนได้เสียตามสัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในหุ้นสามัญ 

สัญญาระหวา่งผู้ถือหุ้นของการร่วมคา้ของกลุม่กจิการมกีารกำาหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ทางการเงินและการดำาเนนิงานในกจิกรรมเชงิเศรษฐกจิตา่งๆ ตอ้งได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้หรอืตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทกุฝา่ย 
ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนของกลุ่มกิจการที่มีต่อการร่วมค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 31.2

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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14.5 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงเงินลงทนุในการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการไดถื้อหุน้ทางตรงในเงินลงทนุใน
การรว่มคา้และมีสดัส่วนของสว่นไดเ้สียตามสดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในหุน้สามญั  
 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
 ประเทศที่   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีนจัดตัง้ ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดมูลค่า อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
      

บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า วิธีสว่นไดเ้สีย 50.00 50.00 
Hongsa Power Company Limited ลาว รบัสมัปทานการผลิตไฟฟ้า วิธีสว่นไดเ้สีย 40.00 40.00* 
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน วิธีสว่นไดเ้สีย 45.00 45.00* 

 
สัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการมีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
ทางการเงินและการด าเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่าง ๆ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้หรอืตวัแทนของผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 
ดงันัน้กลุม่กิจการจงึจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้ 
 
ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการร่วมค้า 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: ล้านเหรยีญสหรัฐ หน่วย: ล้านบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

หนงัสือค า้ประกนั 2 2 68 68 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุของกลุม่กิจการที่มีตอ่การรว่มคา้เปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 31.2 
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14.5 เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงเงินลงทนุในการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ โดยกลุ่มกิจการไดถื้อหุน้ทางตรงในเงินลงทนุใน
การรว่มคา้และมีสดัส่วนของสว่นไดเ้สียตามสดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในหุน้สามญั  
 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย 
 ประเทศที่   พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีนจัดตัง้ ลักษณะธุรกิจ วิธีการวัดมูลค่า อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
      

บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า วิธีสว่นไดเ้สีย 50.00 50.00 
Hongsa Power Company Limited ลาว รบัสมัปทานการผลิตไฟฟ้า วิธีสว่นไดเ้สีย 40.00 40.00* 
Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน วิธีสว่นไดเ้สีย 45.00 45.00* 

 
สัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ของการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการมีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
ทางการเงินและการด าเนินงานในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจต่าง ๆ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้หรอืตวัแทนของผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 
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บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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 บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (3,573) 35,525 (114,263) 1,111,701 
การจ่ายดอกเบีย้ (5,148) (7,418) (164,632) (232,130) 
การจ่ายภาษีเงินได ้ (2,775) (8,776) (88,751) (274,644) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (11,496) 19,331 (367,646) 604,927 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (502,002) 13,691 (16,052,562) 428,442 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 524,563 (71,496) 16,774,009 (2,237,362) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 11,065 (38,474) 353,801 (1,203,993) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 72,212 110,855 2,169,033 3,342,710 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสด 
   และรายการเทยีบเท่าเงินสด (4,436) (169) 112,020 30,316 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 78,841 72,212 2,634,854 2,169,033 
 
14.4 เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 

 
กลุม่กิจการมีส่วนไดเ้สียในบรษัิทรว่มที่แตล่ะรายไม่มีสาระส าคญั ซึง่ไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย ดงันี ้
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
มลูค่าตามบญัชีรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษัิทรว่ม     
   ที่แตล่ะรายไม่มสีาระส าคญั 58,310 58,484 1,948,709 1,756,678 
     
มลูค่ารวมของสว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ในบรษัิทรว่ม     
   ขาดทนุจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (12,605) (9,494) (406,722) (298,343) 
   ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (3,836) 52 50,327 6,263 
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (16,441) (9,442) (356,395) (292,080) 
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

 
1
 
c
m

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

108 

 พันบาท 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy  
 Co., Ltd. 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,629,952 4,385,275 4,984,993 4,641,309 2,572,900 572,534 
เงินฝากสถาบนัการเงินส ารองเพื่อการช าระคืน 
   เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ 

 
- 

 
- 

 
2,893,727 

 
2,416,174 

 
1,454,493 

 
624,606 

สว่นของลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงินที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
549,037 

 
571,923 

 
6,601,210 

 
5,645,274 

 
- 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  6,574,815 3,966,589 7,764,038 6,851,274 18,868,243 3,114,340 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 9,753,804 8,923,787 22,243,968 19,554,031 22,895,636 4,311,480 
       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  8,150,866 7,679,418 70,141,004 70,596,987 - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 2,762,794 2,579,216 4,394,854 4,278,561 22,322,277 19,916,557 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ - - - - 22,647,539 21,917,849 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2,708,396 4,480,142 15,467,084 13,832,434 1,153,662 2,287,269 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,622,056 14,738,776 90,002,942 88,707,982 46,123,478 44,121,675 
       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
1,665,850 

 
1,529,832 

 
7,556,981 

 
6,860,894 

 
1,398,083 

 
460,346 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,004,496 1,412,074 3,049,352 2,720,456 19,320,277 13,312,849 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 3,670,346 2,941,906 10,606,333 9,581,350 20,718,360 13,773,195 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 10,818,638 11,461,131 49,643,567 55,209,871 349,101 - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1,016,866 1,233,830 1,405,785 1,725,727 2,747,560 2,780,044 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 11,835,504 12,694,961 51,049,352 56,935,598 3,096,661 2,780,044 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,870,010 8,025,696 50,591,225 41,745,065 45,204,093 31,879,916 
 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 พันบาท 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy  
 Co., Ltd. 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,629,952 4,385,275 4,984,993 4,641,309 2,572,900 572,534 
เงินฝากสถาบนัการเงินส ารองเพื่อการช าระคืน 
   เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ 

 
- 

 
- 

 
2,893,727 

 
2,416,174 

 
1,454,493 

 
624,606 

สว่นของลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงินที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
549,037 

 
571,923 

 
6,601,210 

 
5,645,274 

 
- 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  6,574,815 3,966,589 7,764,038 6,851,274 18,868,243 3,114,340 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 9,753,804 8,923,787 22,243,968 19,554,031 22,895,636 4,311,480 
       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  8,150,866 7,679,418 70,141,004 70,596,987 - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 2,762,794 2,579,216 4,394,854 4,278,561 22,322,277 19,916,557 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ - - - - 22,647,539 21,917,849 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2,708,396 4,480,142 15,467,084 13,832,434 1,153,662 2,287,269 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 13,622,056 14,738,776 90,002,942 88,707,982 46,123,478 44,121,675 
       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
1,665,850 

 
1,529,832 

 
7,556,981 

 
6,860,894 

 
1,398,083 

 
460,346 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2,004,496 1,412,074 3,049,352 2,720,456 19,320,277 13,312,849 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 3,670,346 2,941,906 10,606,333 9,581,350 20,718,360 13,773,195 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สทุธิ 10,818,638 11,461,131 49,643,567 55,209,871 349,101 - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1,016,866 1,233,830 1,405,785 1,725,727 2,747,560 2,780,044 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 11,835,504 12,694,961 51,049,352 56,935,598 3,096,661 2,780,044 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,870,010 8,025,696 50,591,225 41,745,065 45,204,093 31,879,916 
 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำาหรับการร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปสำาหรับการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นจำานวน 
ที่แสดงอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้าดังกล่าว) ซ่ึงได้ปรับปรุง 
ด้วยรายการปรับปรุงที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและการปรับปรุงเกี่ยวกับ 
ความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับการร่วมค้า 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มลูทางการเงินแบบสรุปส าหรบัการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัต่อกลุม่กิจการ ขอ้มลูที่เปิดเผยเป็นจ านวนที่แสดง
อยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้ดังกล่าว) ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการ
ปรบัปรุงที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมและการปรบัปรุงเก่ียวกบัความแตกตา่ง
ของนโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการและการรว่มคา้ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป  
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 
บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power 
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd. 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,694 145,995 149,162 154,519 76,987 19,061 
เงินฝากสถาบนัการเงินส ารองเพื่อการช าระคืน 
   เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ 

 
- 

 
- 

 
86,587 

 
80,440 

 
43,522 

 
20,794 

สว่นของลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงินที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
16,428 

 
19,041 

 
197,523 

 
187,943 

 
- 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  196,733 132,055 232,318 228,094 564,581 103,683 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 291,855 297,091 665,590 650,996 685,090 143,538 
       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  243,893 255,664 2,098,780 2,350,326 - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 82,669 85,868 131,504 142,443 667,934 663,065 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ - - - - 677,667 729,694 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 81,041 149,154 462,811 460,512 34,520 76,148 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 407,603 490,686 2,693,095 2,953,281 1,380,121 1,468,907 
       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
49,846 

 
50,931 

 
226,122 

 
228,414 

 
41,834 

 
15,326 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 59,979 47,011 91,244 90,570 578,107 443,214 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 109,825 97,942 317,366 318,984 619,941 458,540 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 323,718 381,566 1,485,449 1,838,056 10,446 - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 30,427 41,077 42,064 57,453 82,213 92,554 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 354,145 422,643 1,527,513 1,895,509 92,659 92,554 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 235,488 267,192 1,513,806 1,389,784 1,352,611 1,061,351 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับการร่วมค้า 
 
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มลูทางการเงินแบบสรุปส าหรบัการรว่มคา้ที่มีสาระส าคญัต่อกลุม่กิจการ ขอ้มลูที่เปิดเผยเป็นจ านวนที่แสดง
อยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้ดังกล่าว) ซึ่งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการ
ปรบัปรุงที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมและการปรบัปรุงเก่ียวกบัความแตกตา่ง
ของนโยบายการบญัชีของกลุม่กิจการและการรว่มคา้ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป  
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 
บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power 
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd. 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

สินทรัพยห์มุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,694 145,995 149,162 154,519 76,987 19,061 
เงินฝากสถาบนัการเงินส ารองเพื่อการช าระคืน 
   เงินกูย้ืมและดอกเบีย้ 

 
- 

 
- 

 
86,587 

 
80,440 

 
43,522 

 
20,794 

สว่นของลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงินที่ถึง 
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
16,428 

 
19,041 

 
197,523 

 
187,943 

 
- 

 
- 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  196,733 132,055 232,318 228,094 564,581 103,683 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 291,855 297,091 665,590 650,996 685,090 143,538 
       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
ลกูหนีภ้ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  243,893 255,664 2,098,780 2,350,326 - - 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 82,669 85,868 131,504 142,443 667,934 663,065 
สิทธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ - - - - 677,667 729,694 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 81,041 149,154 462,811 460,512 34,520 76,148 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 407,603 490,686 2,693,095 2,953,281 1,380,121 1,468,907 
       

หนีสิ้นหมุนเวียน       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 

 
49,846 

 
50,931 

 
226,122 

 
228,414 

 
41,834 

 
15,326 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 59,979 47,011 91,244 90,570 578,107 443,214 
รวมหนีส้ินหมนุเวียน 109,825 97,942 317,366 318,984 619,941 458,540 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สทุธิ 323,718 381,566 1,485,449 1,838,056 10,446 - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 30,427 41,077 42,064 57,453 82,213 92,554 
รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 354,145 422,643 1,527,513 1,895,509 92,659 92,554 
       

สินทรัพยสุ์ทธิ 235,488 267,192 1,513,806 1,389,784 1,352,611 1,061,351 
 
  



133บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14132 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

110 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในการรว่มคา้  
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

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

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่1 มกราคม 267,192 251,824 1,389,784 1,178,700 1,061,351 1,065,611 
ก าไรส าหรบัปี 13,529 34,082 267,138 243,165 317,264 48,245 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (34,124) (6,530) (94,664) (3,608) 23,558 54,827 
เงินปันผลจ่าย (11,109) (12,184) (48,452) (28,473) (49,562) (107,332) 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 235,488 267,192 1,513,806 1,389,784 1,352,611 1,061,351 
       
สัดส่วนในเงนิลงทุนในการร่วมค้าของ 
   กลุ่มกิจการ 50% 50% 40% 40% 45% 45% 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 117,744 133,596 605,522 555,914 608,675 477,608 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกลุเงิน 
   ในการด าเนินงานของการรว่มคา้ - - 21,188 65,307 - 

 
- 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 117,744 133,596 626,710 621,221 608,675 477,608 
 
 พันบาท 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

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

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่1 มกราคม 8,025,696 7,593,482 41,745,065 35,542,505 31,879,916 32,132,416 
ก าไรส าหรบัปี 432,700 1,084,107 8,536,386 7,587,222 10,273,461 1,509,804 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (238,386) (251,893) 1,830,054 (480,837) 4,635,555 1,596,522 
เงินปันผลจ่าย (350,000) (400,000) (1,520,280) (903,825) (1,584,839) (3,358,826) 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 7,870,010 8,025,696 50,591,225 41,745,065 45,204,093 31,879,916 
       
สัดส่วนในเงนิลงทุนในการร่วมค้าของ 
   กลุ่มกิจการ 50% 50% 40% 40% 45% 45% 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 3,935,005 4,012,848 20,236,490 16,698,026 20,341,842 14,345,962 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกลุเงิน 
   ในการด าเนินงานของการรว่มคา้ - - 708,087 1,961,655 - - 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 3,935,005 4,012,848 20,944,577 18,659,681 20,341,842 14,345,962 
 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

110 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในการรว่มคา้  
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

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

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่1 มกราคม 267,192 251,824 1,389,784 1,178,700 1,061,351 1,065,611 
ก าไรส าหรบัปี 13,529 34,082 267,138 243,165 317,264 48,245 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (34,124) (6,530) (94,664) (3,608) 23,558 54,827 
เงินปันผลจ่าย (11,109) (12,184) (48,452) (28,473) (49,562) (107,332) 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 235,488 267,192 1,513,806 1,389,784 1,352,611 1,061,351 
       
สัดส่วนในเงนิลงทุนในการร่วมค้าของ 
   กลุ่มกิจการ 50% 50% 40% 40% 45% 45% 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 117,744 133,596 605,522 555,914 608,675 477,608 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกลุเงิน 
   ในการด าเนินงานของการรว่มคา้ - - 21,188 65,307 - 

 
- 

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 117,744 133,596 626,710 621,221 608,675 477,608 
 
 พันบาท 

 บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

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

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่1 มกราคม 8,025,696 7,593,482 41,745,065 35,542,505 31,879,916 32,132,416 
ก าไรส าหรบัปี 432,700 1,084,107 8,536,386 7,587,222 10,273,461 1,509,804 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (238,386) (251,893) 1,830,054 (480,837) 4,635,555 1,596,522 
เงินปันผลจ่าย (350,000) (400,000) (1,520,280) (903,825) (1,584,839) (3,358,826) 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 7,870,010 8,025,696 50,591,225 41,745,065 45,204,093 31,879,916 
       
สัดส่วนในเงนิลงทุนในการร่วมค้าของ 
   กลุ่มกิจการ 50% 50% 40% 40% 45% 45% 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 3,935,005 4,012,848 20,236,490 16,698,026 20,341,842 14,345,962 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสกลุเงิน 
   ในการด าเนินงานของการรว่มคา้ - - 708,087 1,961,655 - - 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 3,935,005 4,012,848 20,944,577 18,659,681 20,341,842 14,345,962 
 

  

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 
บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 448,999 445,353 649,913 626,436 1,145,587 594,784 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (389,220) (374,683) (277,353) (244,426) (510,520) (370,224) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (853) (747) (2,175) (2,106) (192,972) (133,221) 
ดอกเบีย้รบั 392 827 2,123 2,599 1,893 700 
ดอกเบีย้จ่าย (15,882) (19,901) (108,166) (125,653) (9,548) (8,412) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (19,864) (28,832) (19,893) - (117,176) (35,382) 
       

ก าไรส าหรับปี 13,529 34,082 267,138 243,165 317,264 48,245 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (34,124) (6,530) (94,664) (3,608) 23,558 54,827 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (20,595) 27,552 172,474 239,557 340,822 103,072 
       

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้า 11,109 12,184 48,452 28,473 49,562 107,332 
 

 พันบาท 

 
บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 
       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14,357,682 13,936,738 20,782,341 19,603,498 36,632,560 18,612,986 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (12,446,135) (11,725,217) (8,868,950) (7,648,982) (16,324,950) (11,585,686) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (27,276) (23,381) (69,560) (65,891) (6,170,704) (4,168,936) 
ดอกเบีย้รบั 12,535 25,876 67,882 81,340 60,530 21,893 
ดอกเบีย้จ่าย (507,860) (622,764) (3,458,826) (3,932,162) (305,318) (263,234) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (635,195) (902,252) (636,107) - (3,746,950) (1,107,219) 
       

ก าไรส าหรับปี 432,700 1,084,107 8,536,386 7,587,222 10,273,461 1,509,804 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (238,386) (251,893) 1,830,054 (480,837) 4,635,555 1,596,522 
ก าไรเบด็เสร็จรวม 194,314 832,214 10,366,440 7,106,385 14,909,016 3,106,326 
       

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้า 350,000 400,000 1,520,280 903,825 1,584,839 3,358,826 
 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

109 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 
 
 พันเหรียญสหรัฐ 

 
บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 448,999 445,353 649,913 626,436 1,145,587 594,784 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (389,220) (374,683) (277,353) (244,426) (510,520) (370,224) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (853) (747) (2,175) (2,106) (192,972) (133,221) 
ดอกเบีย้รบั 392 827 2,123 2,599 1,893 700 
ดอกเบีย้จ่าย (15,882) (19,901) (108,166) (125,653) (9,548) (8,412) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (19,864) (28,832) (19,893) - (117,176) (35,382) 
       

ก าไรส าหรับปี 13,529 34,082 267,138 243,165 317,264 48,245 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (34,124) (6,530) (94,664) (3,608) 23,558 54,827 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (20,595) 27,552 172,474 239,557 340,822 103,072 
       

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้า 11,109 12,184 48,452 28,473 49,562 107,332 
 

 พันบาท 

 
บริษัท บีแอลซีพ ี 
เพาเวอร ์จ ากัด 

Hongsa Power  
Company Limited 

Shanxi Gaohe Energy 
 Co., Ltd. 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564 
       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 14,357,682 13,936,738 20,782,341 19,603,498 36,632,560 18,612,986 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (12,446,135) (11,725,217) (8,868,950) (7,648,982) (16,324,950) (11,585,686) 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (27,276) (23,381) (69,560) (65,891) (6,170,704) (4,168,936) 
ดอกเบีย้รบั 12,535 25,876 67,882 81,340 60,530 21,893 
ดอกเบีย้จ่าย (507,860) (622,764) (3,458,826) (3,932,162) (305,318) (263,234) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (635,195) (902,252) (636,107) - (3,746,950) (1,107,219) 
       

ก าไรส าหรับปี 432,700 1,084,107 8,536,386 7,587,222 10,273,461 1,509,804 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (238,386) (251,893) 1,830,054 (480,837) 4,635,555 1,596,522 
ก าไรเบด็เสร็จรวม 194,314 832,214 10,366,440 7,106,385 14,909,016 3,106,326 
       

เงนิปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของการร่วมค้า 350,000 400,000 1,520,280 903,825 1,584,839 3,358,826 
 



135บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14134 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

112 

   สัดส่วนการลงทนุทางตรง 
 ประเทศที ่  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
     

 - PT. Indominco Mandiri (IMM) อินโดนีเซีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - PT. Kitadin (KTD) อินโดนีเซีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) อินโดนีเซีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
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บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  
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 มวรนิงเรากบง  

 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

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

าคมวรรากนใยีสเดไนวสงอขมวรชีญับมาตาคลูม  

    234,015 399,041 7,820,756 11,986,024 

าคมวรรากนใ )นุทดาข( รไาํกงบแนวสงอขมวราคลูม      

   รไาํก   )นุทดาข(  (16,646) 8,811 (557,052) 280,637 

    (82,659) (37,560) (1,337,440) (1,298,149) 

 มวรจ็รสเด็บเนุทดาข  (99,305) (28,749) (1,894,492) (1,017,512) 

 

14.6 นางรากมวรรากะลแมวรทษัิรบะลแยอยทษัิรบงอขดยีอเะลยาร   

 
   งรตงาทนุทงลรากนวสดัส  

 ประเทศท ี  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ทัษิรบ  นยีบเะทดจ  จิกรธุงาทะณษกัล  ะลยอรารตัอ  ะลยอรารตัอ  
     

กลุมทถืีอหุนทางตรง     

ดักาํจ ลัรอนเนมิ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถจกิรุธนในุทงละลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

BP Overseas Development Co., Ltd. สยชีเิรอม  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  75.00(6) 100.00 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  78.66 78.66 

ดักาํจ จีอโบี ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

  ดักาํจ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 ไทย านฒัพะลแยัจิว  100.00 100.00 

ดักาํจ ซก็นเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  50.00(5) 50.00(5) 

Banpu Vietnam Limited Liability Company มานดยีวเ  าฟฟไะลแนิหนาถจกิรุธรากดัจราหิรบ  100.00 100.00 

     

กลุมทถืีอหุนทางออม     

บริษัท บานปู มินเนอรัล จาํก ัด     

 มวรทษิัรบ      

ยอยทษิัรบ      

1) ดักาํจ สลซเ ลคโ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถาค  100.00 100.00 

2)  ไทย นุทงลรากาษกึศะลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

3) Banpu Coal Investment Company Limited ยอยทษิัรบะลแ  สยชีเิรอม  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

4) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  

และ  

รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

 - PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)  

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีซเีนดโนิอ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  67.13 67.13 

      

      

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  
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กลุมทถืีอหุนทางตรง     

ดักาํจ ลัรอนเนมิ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถจกิรุธนในุทงละลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

BP Overseas Development Co., Ltd. สยชีเิรอม  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  75.00(6) 100.00 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  78.66 78.66 

ดักาํจ จีอโบี ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

  ดักาํจ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 ไทย านฒัพะลแยัจิว  100.00 100.00 

ดักาํจ ซก็นเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  50.00(5) 50.00(5) 

Banpu Vietnam Limited Liability Company มานดยีวเ  าฟฟไะลแนิหนาถจกิรุธรากดัจราหิรบ  100.00 100.00 

     

กลุมทถืีอหุนทางออม     

บริษัท บานปู มินเนอรัล จาํก ัด     

 มวรทษิัรบ      

ยอยทษิัรบ      

1) ดักาํจ สลซเ ลคโ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถาค  100.00 100.00 

2)  ไทย นุทงลรากาษกึศะลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

3) Banpu Coal Investment Company Limited ยอยทษิัรบะลแ  สยชีเิรอม  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

4) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  

และ  

รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

 - PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)  

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีซเีนดโนิอ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  67.13 67.13 

      

      

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  
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การรวมคาทแีตละรายไมมีสาระสาํคัญ 

 

 

 

 

 มวรนิงเรากบง  

 หนวย: ฐรัหสญยีรหเนัพ  หนวย: ทาบนัพ  

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

าคมวรรากนใยีสเดไนวสงอขมวรชีญับมาตาคลูม  

    234,015 399,041 7,820,756 11,986,024 

าคมวรรากนใ )นุทดาข( รไาํกงบแนวสงอขมวราคลูม      

   รไาํก   )นุทดาข(  (16,646) 8,811 (557,052) 280,637 

    (82,659) (37,560) (1,337,440) (1,298,149) 

 มวรจ็รสเด็บเนุทดาข  (99,305) (28,749) (1,894,492) (1,017,512) 

 

14.6 นางรากมวรรากะลแมวรทษัิรบะลแยอยทษัิรบงอขดยีอเะลยาร   

 
   งรตงาทนุทงลรากนวสดัส  

 ประเทศท ี  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ทัษิรบ  นยีบเะทดจ  จิกรธุงาทะณษกัล  ะลยอรารตัอ  ะลยอรารตัอ  
     

กลุมทถืีอหุนทางตรง     

ดักาํจ ลัรอนเนมิ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถจกิรุธนในุทงละลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

BP Overseas Development Co., Ltd. สยชีเิรอม  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  75.00(6) 100.00 

)นชาหม( ดักาํจ รอวเาพเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  78.66 78.66 

ดักาํจ จีอโบี ทษิัรบ  ไทย นางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

  ดักาํจ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 ไทย านฒัพะลแยัจิว  100.00 100.00 

ดักาํจ ซก็นเ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  50.00(5) 50.00(5) 

Banpu Vietnam Limited Liability Company มานดยีวเ  าฟฟไะลแนิหนาถจกิรุธรากดัจราหิรบ  100.00 100.00 

     

กลุมทถืีอหุนทางออม     

บริษัท บานปู มินเนอรัล จาํก ัด     

 มวรทษิัรบ      

ยอยทษิัรบ      

1) ดักาํจ สลซเ ลคโ ูปนาบ ทษิัรบ  ไทย นิหนาถาค  100.00 100.00 

2)  ไทย นุทงลรากาษกึศะลแนิหนาถยานหาํจ  100.00 100.00 

3) Banpu Coal Investment Company Limited ยอยทษิัรบะลแ  สยชีเิรอม  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

4) Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  

และ  

รปโคงิส  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  50.00(2) 50.00(2) 

 - PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM)  

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีซเีนดโนิอ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  67.13 67.13 

      

      



137บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14136 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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   สัดส่วนการลงทนุทางตรง 
 ประเทศที ่  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
     

 - Centennial Newstan Pty. Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Charbon Coal Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Coalex Pty Ltd. และบรษัิทย่อย ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Clarence Coal Investments Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Clarence Coal Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Clarence Colliery Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Hartley Valley Coal Company Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Centennial Clarence Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Ivanhoe Coal Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Powercoal Employee Entitlements Company Pty 

Ltd. 
ออสเตรเลีย บรกิารบ านาญพนกังาน 100.00 100.00 

 - Centennial Drilling Services Pty Ltd. ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Springvale Joint Venture ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 - Angus Place Joint Venture ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00 100.00 
 บรษัิทรว่ม     
 - Port Kembla Coal Terminal Ltd. ออสเตรเลีย ใหบ้รกิารท่าเรอืขนถา่ย 16.66 16.66 
 การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
 - Charbon Joint Venture ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 95.00(1) 95.00(1) 
 - Clarence Joint Venture ออสเตรเลีย ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 85.00(1) 85.00(1) 

การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
- Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 45.00(1) 45.00(1) 
     
บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)     
ซึง่มีบรษัิทย่อย บรษัิทรว่มและการรว่มคา้ ดงันี ้     
บรษัิทย่อย     
1) บรษัิท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั 
 ซึง่มีบรษัิทย่อยและการรว่มคา้ ดงันี ้

ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00 

 บรษัิทย่อย     
 - บรษัิท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00 100.00 
 การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
 - บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั ไทย ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 50.00(1) 50.00(1) 

2) Banpu Power International Limited ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้ มอรเิชียส ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 
 - Banpu Power Investment Co., Ltd. 

ซึง่มีบรษัิทย่อยและการรว่มคา้ ดงันี ้
สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 

 บรษัิทย่อย     
 - Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 100.00 100.00 
 - Zouping Peak Pte. Ltd. และบรษัิทย่อย สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 
 - Zouping Peak CHP Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 70.00 70.00 
 - Pan-Western Energy Corporation LLC 

ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้
หมู่เกาะเคยแ์มน ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 

 - Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 87.92(3) 87.92(3) 
 - Banpu Investment (China) Ltd. ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้ สาธารณรฐัประชาชนจีน ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 100.00 
 - Banpu Power Trading (Shandong) Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า - 100.00 
 - Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 12.08(3) 12.08(3) 
 - Banpu Power Trading (Hebei) Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ซือ้และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า - 100.00 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท บานปู จาํก ัด (มหาชน) 

บอกะรปุตหเยามห งบ รากจิกะาพฉเนิงเรากบงะลแมวรนิงเราก  
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   งรตงาทนุทงลรากนวสดัส  

 ประเทศท ี  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ทัษิรบ  นยีบเะทดจ  จิกรธุงาทะณษกัล  ะลยอรารตัอ  ะลยอรารตัอ  
     

BP Overseas Development Co., Ltd.     

     

Asian American Coal Inc. ยอยทษิัรบะลแ   นิจรอวเชิติรบะากเูมห  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

ยอยทษิัรบ      

-  Banpu Singapore Pte. Ltd  ยอยทษิัรบะลแ .  รปโคงิส  นิหนาถาค  100.00 100.00  
- Banpu Australia Co. Pty Ltd. ยอยทษิัรบะลแ  ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - AFE Investments Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Banpu Australia Resources Pty. Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Banpu Energy Australia Pty Ltd.  ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Airly Solar Pty Limited ยีลเรตเสออ   นทแดทนางงัลพจกิรุธ  100.00 100.00 

 - Banpu Energy Hold Trust  ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  80.00(7) - 

 - FS NSW Project No. 1 HT Pty Ltd ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 - 

 - FS NSW Project No. 1 Hold Trust ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 - 

 - Manildra Prop Hold Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 - 

 - Manildra Hold Trust ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 - 

 - Banpu Energy Holding Pty Ltd ยีลเรตเสออ  นทแดทนางงัลพจกิรุธนในุทงล  100.00 - 

 - Centennial Coal Co., Ltd.  

  

ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 ยอยทษิัรบ      

 - Centennial Wallarah Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Centennial Inglenook Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Coal Services and  

Marketing Pty Ltd.  

ยีลเรตเสออ  ดาลตรากะลแยาขรากนาดรากิรบหใ  100.00 100.00 

 - Centennial Northern Coal Services Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถงอืมหเาํทรากิรบ  100.00 100.00 

 - Centennial Airly Pty Ltd.  ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Berrima Coal Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Angus Place Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Coal Infrastructure Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Fassifern Pty Ltd. ยอยทษิัรบะลแ  ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Powercoal Pty Ltd. ยอยทษิัรบะลแ  ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Elcom Collieries Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Huntley Colliery Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Mandalong Pastoral Management Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผจกิรุธนในุทงล  100.00 100.00 

 - Collieries Superannuation Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นางกันพจ็นหเาํบรากิรบ  100.00 100.00 

 - Powercoal Superannuation Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นางกันพจ็นหเาํบรากิรบ  100.00 100.00 

 - Centennial Northern Mining Services Pty Ltd. ยีลเรตเสออ   100.00 100.00 

 - Centennial Mandalong Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Mannering Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Munmorah Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Myuna Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Springvale Holdings Pty Ltd. 

ยอยทษิัรบะลแ  

ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Centennial Springvale Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Boulder Mining Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Springvale Coal Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถยานหาํจะลแติลผ  100.00 100.00 

 - Springvale Coal Sales Pty Ltd. ยีลเรตเสออ  นิหนาถาค  100.00 100.00 

      



139บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14138 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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   สัดส่วนการลงทนุทางตรง 
 ประเทศที ่  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
     

บริษัท บ้านปู เน็กซ ์จ ากัด (6)     
ซึง่มีบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ดงันี ้     
บรษัิทย่อย     
1) BPIN Investment Co. Ltd. ซึง่มีบริษัทรว่ม ดงันี ้ มอรเิชียส ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 

 - Durapower Holdings Pte. Ltd. สิงคโปร ์ ธุรกิจจดัเก็บพลงังาน 47.68 47.68 
2) BRE Singapore Pte.Ltd. ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้ สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 

 - BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company เวียดนาม ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 
 - El Wind Mui Dinh Ltd. เวียดนาม ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 - 

3) Banpu Japan K.K.และบรษัิทยอ่ย ญ่ีปุ่ น ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 
     -  Digital Energy Solutions Corporation ญ่ีปุ่ น ซือ้และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 - 

4) Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. 
 ซึง่มีบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ดงันี ้

สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 

 บรษัิทย่อย     
 - Banpu Power Trading GK ญ่ีปุ่ น ซือ้และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 100.00 
 - Banpu Renewable Australia Pty Limited 

ซึง่มีบรษัิทรว่ม ดงันี ้
ออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 - 

 - Banpu Energy Hold Trust ออสเตรเลีย ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 20.00(7) - 
 บรษัิทรว่ม     
 - Global Engineering Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น โรงไฟฟ้าเสมือนและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 19.82 19.90 
 การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
 - Digital Energy Solutions Corporation ญ่ีปุ่ น ซือ้และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า - 49.00(1) 

5) BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. 
 ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้

สาธารณรฐัประชาชนจีน ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 

 - Anqiu Huineng Renewable Energy Co.,Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Weifang Tian’en Jinshan Comprehensive Energy  
Co., Ltd. 

สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Dongping County Haoyuan Solar Power Generation Co., 
Ltd. 

สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Anqiu County Hui'en PV Technology Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Jiaxing Deyuan Energy-saving Technology Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Feicheng Xingyu Solar Power PV Technology Co., Ltd สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

 - Jiangsu Jixin Electric Power Co., Ltd สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทติย ์

100.00 100.00 

6) บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์กรนี ลีสซิ่ง จ ากดั ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังานและเช่าลสีซิ่ง 100.00 100.00 
7) Banpu NEXT Ecoserve Company Limited ไทย ธุรกิจการจดัการพลงังาน 100.00 - 
8) Banpu Renewable Australia Pty Limited ออสเตรเลีย ธุรกิจพลงังานทดแทน - 100.00 
     
     
     
 
 
 

    

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จ�ากัด (5)

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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   สัดส่วนการลงทนุทางตรง 
 ประเทศที ่  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 
     

 การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
 - Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd. สาธารณรฐัประชาชนจีน ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ 30.00(1) 30.00(1) 
 - Nakoso IGCC Management Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 33.50 - 

3) บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 
4) Banpu Power US Corporation ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 - 

 - BKV-BPP Power LLC ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 50.00(8) - 
 - Temple Generation Intermediate Holdings II, LLC 

ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้
สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 100.00 - 

 - Temple Generation I, LLC สหรฐัอเมรกิา ผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 100.00 - 
บรษัิทรว่ม     
5) PT. ITM Banpu Power อินโดนีเซีย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน - 30.00 
6) บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด 50.00(5) 50.00(5) 
การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
7) Hongsa Power Company Limited ลาว รบัสมัปทานการผลิตไฟฟ้า 40.00(1) 40.00(1) 
8) Phu Fai Mining Company Limited ลาว รบัสมัปทานการท าเหมอืงถ่านหิน 37.50(1) 37.50(1) 

-      
บริษัท บโีอจี จ ากัด     
ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้         
Banpu North America Corporation ซึง่มีบริษัทย่อย ดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 

 - BKV Corporation ซึง่มีบรษัิทย่อย และการรว่มคา้ ดงันี ้ สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 96.30 96.30 
 บรษัิทย่อย     
 - Kalnin Ventures, LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 
 - BKV Oil & Gas Capital Partners L.P., 

ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้
สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 

 - BKV Chaffee Corners, LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 
 - BKV Chelsea, LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 
 - BKV Operating, LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 
 - BKV Barnett, LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 100.00 100.00 
 การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้     
 - BKV-BPP Power LLC สหรฐัอเมรกิา ลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้า 50.00(8) - 

     
บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริง่ เซอรวิ์สเซส จ ากัด         
ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้     
บรษัิท บา้นป ูเอนเนอรจี์ เซอรว์ิสเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั  
ซึง่มีการรว่มการงาน ดงันี ้

ไทย ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 100.00 100.00 

 - Aura Land Development Pte. Ltd. สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00(1) 75.00(1) 
 - Hokkaido Solar Estate G.K. ญ่ีปุ่ น ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 60.00(1) 60.00(1) 

     
บริษัท บ้านปู อินโนเวช่ัน แอนด ์เวนเจอรส์ จ ากัด     
ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้     
Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd. 
ซึง่มีบรษัิทย่อย ดงันี ้

สิงคโปร ์ วิจยัและพฒันา 100.00 100.00 

 - Banpu Innovation & Ventures LLC สหรฐัอเมรกิา วิจยัและพฒันา 100.00 100.00 
     
     

บริษัท บีโอจี จ�ากัด

บริษัท บ้านปู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด

บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จ�ากัด
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

สัดส่วนที่ถือหุ้นโดยกลุ่มกิจการ

(1)  สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของการร่วมค้าของกลุ่มกิจการมีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ รวมทั้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดำาเนินงานในกิจกรรม 
เชิงเศรษฐกิจต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

(2)  กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่านบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
50 และ Banpu Coal Investment Company Limited ในสัดส่วนร้อยละ 50 

(3)  กลุม่กจิการมีเงินลงทนุใน Tangshan Banpu Heat & Power  Co., Ltd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน โดยถอืผา่น Banpu Investment (China) Ltd. ในสดัสว่น
ร้อยละ 12.08 และ Pan-Western Energy Corporation LLC ในสัดส่วนร้อยละ 87.92 

(4)  PT. ITM Bhinneka Power (เดิมชื่อ PT. ITM Banpu Power) ถูกถือหุ้นโดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. ในสัดส่วนร้อยละ 70 และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 30 

(5)   กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำากัดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 50 และถือผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด 
(มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50

(6)  กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน BP Overseas Development Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 75 และถือผ่านบริษัท บ้านป ู
มินเนอรัล จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 

(7)  กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Banpu Energy Hold Trust ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Energy Australia Pty Ltd. ร้อยละ 80 และถือผ่าน 
Banpu Renewable Australia Pty Limited ในสัดส่วนร้อยละ 20

(8)  กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน BKV-BPP Power LLC ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Power US Corporation ร้อยละ 50 และ Banpu North 
America Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 50

หุ้นบุริมสิทธิถือโดยกลุ่มกิจการ

(9)  กลุ่มกจิการมีเงินลงทนุในบรษิทั เออรเ์บนิ โมบลิิตี ้เทค จำากดั โดยถอืผา่นหุน้บรุมิสทิธทิีมี่สทิธใินการออกเสยีงและสทิธใินเงินปันผลเทยีบเทา่หุน้สามัญในสดัสว่นรอ้ยละ 39.74 
ของทุนจดทะเบียน (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 30.66 ของทุนจดทะเบียน)

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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สัดส่วนการลงทนุทางตรง 
ประเทศที ่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

บริษัท จดทะเบยีน ลักษณะทางธุรกิจ อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 

บรษัิทรว่ม 
9) บรษัิท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากดั ไทย ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 39.74(9) 30.66(9) 
10) FOMM Corporation ญ่ีปุ่ น ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 21.45 21.45 
11) บรษัิท บียอนด ์กรนี จ ากดั ไทย ธุรกิจผูแ้ทนจ าหน่ายรถไฟฟ้าเอนกประสงค ์ 30.00 - 
12) PT. ITM Bhinneka Power (เดิมช่ือ PT. ITM Banpu Power) อินโดนีเซีย ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 30.00(4) - 
13) บรษัิท จีอีพีพี สะอาด จ ากดั ไทย ธุรกิจบรหิารจดัการขยะ 25.00 25.00 
การรว่มการงาน - ประเภทการรว่มคา้ 
14)  Aizu Energy Pte. Ltd. สิงคโปร ์ ลงทนุในธุรกิจพลงังานทดแทน 75.00(1) 75.00(1) 
15) บรษัิท อีโวลท ์เทคโนโลยี จ ากดั ไทย ธุรกิจบรหิารจดัการสถานีประจไุฟฟ้า 

   ยานยนตไ์ฟฟ้า 
15.79(1) - 

สดัส่วนที่ถือหุน้โดยกลุม่กิจการ 
(1) สญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ของการรว่มคา้ของกลุ่มกิจการมีการก าหนดโครงสรา้งการบริหารจดัการ รวมทัง้การตดัสินใจเชิงกลยทุธท์างการเงินและการด าเนินงาน

ในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตา่ง ๆ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้หรอืตวัแทนของผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย ดงันัน้กลุม่กิจการจงึจดัประเภทเป็นเงินลงทนุในการรว่มคา้
(2) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่านบริษัท บา้นปู มินเนอรลั จ ากัด 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 และ Banpu Coal Investment Company Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 50
(3) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Tangshan Banpu Heat & Power  Co., Ltd. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Investment (China) 

Ltd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 12.08 และ Pan-Western Energy Corporation LLC ในสดัสว่นรอ้ยละ 87.92
(4) PT. ITM Bhinneka Power (เดิมช่ือ PT. ITM Banpu Power) ถูกถือหุน้โดย PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 และบริษัท บา้นปู 

เน็กซ ์จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 30
(5) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัท บา้นปู เน็กซ ์จ ากัดในสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือโดยตรงในสัดส่วนรอ้ยละ  50 และถือผ่านบริษัท 

บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นรอ้ยละ 50
(6) กลุม่กิจการมีเงินลงทนุใน BP Overseas Development Co., Ltd. ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของทนุจดทะเบียน โดยถือโดยตรงในสดัสว่นรอ้ยละ 75 และถือผ่าน

บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 25
(7) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน Banpu Energy Hold Trust ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Energy Australia Pty Ltd. รอ้ยละ 80 

และถือผ่าน Banpu Renewable Australia Pty Limited ในสดัสว่นรอ้ยละ 20
(8) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน BKV-BPP Power LLC ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยถือผ่าน Banpu Power US Corporation รอ้ยละ 50 และ 

Banpu North America Corporation ในสดัสว่นรอ้ยละ 50

หุน้บรุิมสิทธิถือโดยกลุม่กิจการ 
(9) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากัด โดยถือผ่านหุน้บุริมสิทธิที่มีสิทธิในการออกเ สียงและสิทธิในเงินปันผลเทียบเท่าหุน้สามัญ

ในสดัสว่นรอ้ยละ 39.74 ของทนุจดทะเบียน (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 30.66 ของทนุจดทะเบียน)
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  15 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์      
    และโรงไฟฟ้า      
   อาคาร และส่วนประกอบโรงไฟฟ้า      
   ส่ิงปลูกสร้าง และสินทรัพยเ์พือ่การส ารวจ      
  ส่วนปรับปรุง และส่วน และผลิตก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร และท่อขนส่งก๊าซ เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 48,168 183,807 313,960 3,038,801 31,390 29,291 7,222 51,852 3,704,491 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (128,529) (200,127) (1,376,460) (19,890) (24,170) (5,453) - (1,754,629) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 48,168 55,278 113,833 1,662,341 11,500 5,121 1,769 51,852 1,949,862 

          

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ 48,168 55,278 113,833 1,662,341 11,500 5,121 1,769 51,852 1,949,862 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - - - (6,195) - - - - (6,195) 
ซือ้สนิทรพัย ์ 3,392 468 9,511 714,302 4,891 1,536 4,823 32,350 771,273 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี (919) - (287) (190) (191) (88) - - (1,675) 
โอนเปลี่ยนประเภทสนิทรพัย ์ 619 9,937 13,041 26,518 (5,395) 1,045 83 (46,146) (298) 
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้า่ย - - (113) (1,601) (36) (16) - (1,091) (2,857) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน 4,290 (449) 5,765 80,556 (3) 41 76 672 90,948 
ค่าเสื่อมราคา - (4,554) (12,155) (197,378) (2,852) (2,095) (1,127) - (220,161) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 55,550 60,680 129,595 2,278,353 7,914 5,544 5,624 37,637 2,580,897 
          

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 55,550 193,738 345,800 3,976,392 30,348 31,571 11,642 37,637 4,682,678 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (133,058) (216,205) (1,698,039) (22,434) (26,027) (6,018) - (2,101,781) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 55,550 60,680 129,595 2,278,353 7,914 5,544 5,624 37,637 2,580,897   

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ 
    เครื่องจักรและอุปกรณ ์      
    และโรงไฟฟ้า      
   อาคาร และส่วนประกอบโรงไฟฟ้า      
   ส่ิงปลูกสร้าง และสินทรัพยเ์พือ่การส ารวจ      
  ส่วนปรับปรุง และส่วน และผลิตก๊าซธรรมชาติ เครื่องตกแต่งและ เครื่องมือ  สินทรัพย ์  
 ทีดิ่น ทีดิ่น ปรับปรุงอาคาร และทอ่ขนสง่กา๊ซ เครื่องใช้ส านักงาน เครื่องใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ 55,550 60,680 129,595 2,278,353 7,914 5,544 5,624 37,637 2,580,897 
ซือ้สนิทรพัย ์ 20 - 149 220,161 858 1,430 2,230 48,797 273,645 
เพิ่มขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย  
   (หมายเหต ุ14.1 ง)) 1,030 - - 

 
451,707 47 142 - - 452,926 

เพิ่มขึน้จากการซือ้ธุรกิจ 2,309 - 15 191,078 21 46 - - 193,469 
เพิ่มขึน้จากการปรบัมลูค่ายตุิธรรมของหนีส้นิ 
   ที่อาจเกิดขึน้จาการซือ้สินทรพัย ์(หมายเหต ุ6) - - - 

 
194,973 - - - - 194,973 

จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี (4,263) - (3) (9,785) (205) - (50) - (14,306) 
โอนเปลี่ยนประเภทสนิทรพัย ์ - 5,012 3,050 62,954 513 256 62 (25,658) 46,189 
ตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้า่ย - - (392) (833) (134) (91) 17 (931) (2,364) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน (2,341) 2 1,727 (32,281) (35) (132) (161) (936) (34,157) 
ค่าเสื่อมราคา - (5,172) (12,150) (251,334) (2,569) (2,069) (1,853) - (275,147) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 52,305 60,522 121,991 3,104,993 6,410 5,126 5,869 58,909 3,416,125 
          
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทนุ 52,305 197,464 350,537 4,984,217 29,675 32,486 13,136 58,909 5,718,729 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (136,942) (228,546) (1,879,224) (23,265) (27,360) (7,267) - (2,302,604) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 52,305 60,522 121,991 3,104,993 6,410 5,126 5,869 58,909 3,416,125   
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันบาท 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์      
    และโรงไฟฟ้า      
   อาคาร และส่วนประกอบโรงไฟฟ้า      
   ส่ิงปลูกสร้าง และสินทรัพยเ์พือ่การส ารวจ      
  ส่วนปรับปรุง และส่วน และผลิตก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร และท่อขนส่งก๊าซ  เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 1,452,460 5,542,509 9,467,163 91,632,018 946,537 883,255 217,775 1,563,565 111,705,282 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (3,875,651) (6,034,650) (41,505,720) (599,804) (728,858) (164,458) - (52,909,141) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 1,452,460 1,666,858 3,432,513 50,126,298 346,733 154,397 53,317 1,563,565 58,796,141 
          

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  1,452,460 1,666,858 3,432,513 50,126,298 346,733 154,397 53,317 1,563,565 58,796,141 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี - - - (186,803) - - - - (186,803) 
ซือ้สินทรพัย ์ 106,150 14,655 297,619 22,353,131 153,071 48,077 150,934 1,012,353 24,135,990 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี (28,750) - (8,984) (5,960) (5,960) (2,763) - - (52,417) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ 19,369 310,958 408,092 829,837 (168,833) 32,703 2,597 (1,444,067) (9,344) 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - - (3,525) (50,090) (1,137) (506) - (34,142) (89,400) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน 119,336 (27,300) 147,303 1,545,408 3,097 180 (2,662) 32,801 1,818,163 
คา่เส่ือมราคา - (142,522) (380,372) (6,176,710) (89,240) (65,572) (35,263) - (6,889,679) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 1,668,565 1,822,649 3,892,646 68,435,111 237,731 166,516 168,923 1,130,510 77,522,651 
          

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 1,668,565 5,819,340 10,386,820 119,439,286 911,565 948,306 349,680 1,130,510 140,654,072 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (3,996,691) (6,494,174) (51,004,175) (673,834) (781,790) (180,757) - (63,131,421) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 1,668,565 1,822,649 3,892,646 68,435,111 237,731 166,516 168,923 1,130,510 77,522,651 
  



149บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14148 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

121 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันบาท 
    เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์      
    และโรงไฟฟ้า      
   อาคาร และส่วนประกอบโรงไฟฟ้า      
   ส่ิงปลูกสร้าง และสินทรัพยเ์พือ่การส ารวจ      
  ส่วนปรับปรุง และส่วน และผลิตก๊าซธรรมชาติ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร และท่อขนส่งก๊าซ เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  1,668,565 1,822,649 3,892,646 68,435,111 237,731 166,516 168,923 1,130,510 77,522,651 
ซือ้สินทรพัย ์ 654 - 4,753 7,040,108 27,447 45,742 71,312 1,560,394 8,750,410 
เพิ่มขึน้จากการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 
   (หมายเหต ุ14.1 ง)) 32,936 - - 

 
14,444,280 1,503 4,541 - - 14,483,260 

เพิ่มขึน้จากการซือ้ธุรกิจ 73,822 - 490 6,110,113 663 1,482 11 - 6,186,581 
เพิ่มขึน้จากการปรบัมลูค่ายตุิธรรมของหนีส้นิ 
   ที่อาจเกิดขึน้จาการซือ้สินทรพัย ์(หมายเหต ุ6) - - - 

 
6,234,681 - - - - 6,234,681 

จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี (136,328) - (80) (312,910) (6,554) (15) (1,605) - (457,492) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ - 160,262 97,531 2,013,089 16,392 8,195 1,983 (820,465) 1,476,987 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - - (12,548) (26,651) (4,273) (2,919) 547 (29,764) (75,608) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน 108,381 205,129 482,659 7,867,686 23,461 13,928 14,205 128,042 8,843,491 
คา่เส่ือมราคา - (165,393) (388,508) (8,036,944) (82,159) (66,150) (59,247) - (8,798,401) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 1,748,030 2,022,647 4,076,943 103,768,563 214,211 171,320 196,129 1,968,717 114,166,560 
          
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทนุ 1,748,030 6,599,241 11,714,926 166,572,021 991,730 1,085,672 439,004 1,968,717 191,119,341 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,576,594) (7,637,983) (62,803,458) (777,519) (914,352) (242,875) - (76,952,781) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 1,748,030 2,022,647 4,076,943 103,768,563 214,211 171,320 196,129 1,968,717 114,166,560 
  



151บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14150 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

122 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 
   อาคาร       
   ส่ิงปลูกสร้าง       
  ส่วนปรับปรุง และส่วน เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณโ์รงงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          

ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 2,028 2,680 3,781 13,203 5,771 283 849 290 28,885 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,588) (2,181) (13,159) (4,326) (252) (673) - (23,179) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 2,028 92 1,600 44 1,445 31 176 290 5,706 
          

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  2,028 92 1,600 44 1,445 31 176 290 5,706 
ซือ้สินทรพัย ์ - - 17 - 705 19 - 644 1,385 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี - - - - (1) - - - (1) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ - - 696 - 156 6 - (858) - 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - - - - - - - (3) (3) 
คา่เส่ือมราคา - (27) (287) (40) (683) (10) (117) - (1,164) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 2,028 65 2,026 4 1,622 46 59 73 5,923 
          

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 2,028 2,669 4,494 2,777 6,571 267 595 73 19,474 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (2,604) (2,468) (2,773) (4,949) (221) (536) - (13,551) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 2,028 65 2,026 4 1,622 46 59 73 5,923 
  



153บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14152 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

123 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 
   อาคาร       
   ส่ิงปลูกสร้าง       
  ส่วนปรับปรุง และส่วน เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณโ์รงงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  2,028 65 2,026 4 1,622 46 59 73 5,923 
ซือ้สินทรพัย ์ - - 15 - 95 3 - - 113 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี - - - - (3) - - - (3) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ - - 6 - 1 - - (7) - 
คา่เส่ือมราคา - (4) (368) (1) (598) (14) (37) - (1,022) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 2,028 61 1,679 3 1,117 35 22 66 5,011 
          

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทนุ 2,028 1,380 4,468 885 5,619 138 360 66 14,944 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,319) (2,789) (882)  (4,502) (103) (338) - (9,933) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 2,028 61 1,679 3 1,117 35 22 66 5,011 



155บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14154 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

124 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันบาท 
   อาคาร       
   ส่ิงปลูกสร้าง       
  ส่วนปรับปรุง และส่วน เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณโ์รงงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          

ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 61,153 80,820 114,008 398,117 174,011 8,544 25,586 8,769 871,008 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (78,034) (65,771) (396,847) (130,426) (7,605) (20,267) - (698,950) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 61,153 2,786 48,237 1,270 43,585 939 5,319 8,769 172,058 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  61,153 2,786 48,237 1,270 43,585 939 5,319 8,769  172,058 
ซือ้สินทรพัย ์ - - 541 - 22,065 582 - 20,143 43,331 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี - - - - (47) - - - (47) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ - - 21,783 - 4,870 190 - (26,843) - 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - - - - - - - (84) (84) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน (237) 23 (722) 44 (390) (22) 127 239 (938) 
คา่เส่ือมราคา - (847) (8,987) (1,213) (21,382) (321) (3,669) - (36,419) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 60,916 1,962 60,852 101 48,701 1,368 1,777 2,224 177,901 
          
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563          
ราคาทนุ 60,916 80,167 134,993 83,395 197,359 8,001 17,870 2,224 584,925 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (78,205) (74,141) (83,294) (148,658) (6,633) (16,093) - (407,024) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 60,916 1,962 60,852 101 48,701 1,368 1,777 2,224 177,901 
  



157บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14156 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้นำาสินทรัพย์ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิรวมจำานวน 771.84 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า 121.27 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปจดจำานองและจำานำาเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(พ.ศ. 2563 จำานวน 391.68 ล้านหยวน หรือเทียบเท่า 60.23 ล้านเหรียญสหรัฐ) ดังที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 31.2 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันบาท 
   อาคาร       
   ส่ิงปลูกสร้าง       
  ส่วนปรับปรุง และส่วน เคร่ืองจักรและ เคร่ืองตกแต่งและ เคร่ืองมือ  สินทรัพย ์  
 ทีด่นิ ทีด่นิ ปรับปรุงอาคาร อุปกรณโ์รงงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
          
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  60,916 1,962 60,852 101 48,701 1,368 1,777 2,224 177,901 
ซือ้สินทรพัย ์ - - 471 - 3,039 98 - - 3,608 
จ าหน่ายสินทรพัย ์ราคาตามบญัชี - - - - (100) - - - (100) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ - - 194 - 17 - - (211) - 
ตดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่าย - - (3) - - - - - (3) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน          
   จากการแปลงค่างบการเงิน 6,860 215 6,353 9 4,756 138 147 241 18,719 
คา่เส่ือมราคา - (134) (11,752) (44) (19,106) (451) (1,177)  (32,664) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 67,776 2,043 56,115 66 37,307 1,153 747 2,254 167,461 
          
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564          
ราคาทนุ 67,776 46,133 149,311 29,562 187,787 4,597 12,041 2,254 499,461 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (44,090) (93,196) (29,496) (150,480) (3,444) (11,294) - (332,000) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ 67,776 2,043 56,115 66 37,307 1,153 747 2,254 167,461 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่กิจการไดน้ าสินทรพัยซ์ึง่มีราคาตามบญัชีสทุธิรวมจ านวน 771.84 ลา้นหยวน หรอืเทียบเท่า 121.27 ลา้นเหรียญสหรฐั ไปจดจ านองและจ าน าเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบรษัิทย่อยในสาธารณรฐัประชาชนจีน (พ.ศ. 2563 จ านวน 391.68 ลา้นหยวน หรอืเทียบเท่า 60.23 ลา้นเหรียญสหรฐั) ดงัที่ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตขุอ้ 24 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ ดงัที่ไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตขุอ้ 31.2
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

17. ค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี สุทธิ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช ้     
- อสงัหาริมทรพัย ์ 4,987 156,069 1,044 32,684 
- เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 4,947 154,804 - - 
- ยานพาหนะ 22,969 718,781 63 1,983 
รวม 32,903 1,029,654 1,107 34,667 
     

การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใชร้ะหวา่งปี 39,894 1,248,405 233 7,310 
     

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 39,116 1,224,086 1,115 34,904 
     

ดอกเบีย้จา่ย (รวมอยู่ในตน้ทนุทางการเงิน) 3,173 97,747 177 5,530 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 480 15,001 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยม์ีมลูค่าต ่า     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 3 87 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) (72) (2,252) - - 
 

  17 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญช ีสุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

สว่นที่หมนุเวียน     
- ค่าใชจ้่ายในการขดุดินและพฒันารอตดับญัชี 78,475 64,505 2,622,612 1,937,535 
 78,475 64,505 2,622,612 1,937,535 
สว่นที่ไม่หมนุเวียน      
- ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี 803,832 886,310 26,863,969 26,622,175 
- ค่าใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี 85,015 129,284 2,841,210 3,883,323 
 888,847 1,015,594 29,705,179 30,505,498 
รวมค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี  
   และการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี สทุธิ 

 
967,322 

 
1,080,099 

 
32,327,791 

 
32,443,033 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช ้     
- อสงัหาริมทรพัย ์ 4,987 156,069 1,044 32,684 
- เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 4,947 154,804 - - 
- ยานพาหนะ 22,969 718,781 63 1,983 
รวม 32,903 1,029,654 1,107 34,667 
     

การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ิทธิการใชร้ะหวา่งปี 39,894 1,248,405 233 7,310 
     

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 39,116 1,224,086 1,115 34,904 
     

ดอกเบีย้จา่ย (รวมอยู่ในตน้ทนุทางการเงิน) 3,173 97,747 177 5,530 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 480 15,001 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยม์ีมลูค่าต ่า     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) 3 87 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) (72) (2,252) - - 
 

  17 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญช ีสุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

สว่นที่หมนุเวียน     
- ค่าใชจ้่ายในการขดุดินและพฒันารอตดับญัชี 78,475 64,505 2,622,612 1,937,535 
 78,475 64,505 2,622,612 1,937,535 
สว่นที่ไม่หมนุเวียน      
- ค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี 803,832 886,310 26,863,969 26,622,175 
- ค่าใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี 85,015 129,284 2,841,210 3,883,323 
 888,847 1,015,594 29,705,179 30,505,498 
รวมค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี  
   และการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี สทุธิ 

 
967,322 

 
1,080,099 

 
32,327,791 

 
32,443,033 

 
  

16. สัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า มีดังต่อไปนี้

รายการที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  16 สัญญาเช่า 
 
มลูค่าตามบญัชีของรายการที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

อสงัหาริมทรพัย ์ 39,373 37,576 1,315,845 1,128,674 2,304 3,366 77,005 101,085 
อปุกรณ ์ 14,262 15,577 476,634 467,900 - - - - 
ยานพาหนะ 12,238 18,383 408,997 552,167 5 64 156 1,931 
รวมสินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 65,873 71,536 2,201,476 2,148,741 2,309 3,430 77,161 103,016 
         
หนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ         
   ส่วนหมนุเวียน 25,806 33,482 862,422 1,005,696 1,073 1,001 35,873 30,080 
   ส่วนไม่หมนุเวียน 25,535 17,474 853,379 524,876 1,022 2,378 34,163 71,414 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ 51,341 50,956 1,715,801 1,530,572 2,095 3,379 70,036 101,494 
 
รายการที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุและกระแสเงินสดที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช ้     
- อสงัหาริมทรพัย ์ 4,333 138,544 1,061 33,933 
- เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 7,984 255,305 - - 
- ยานพาหนะ 21,043 672,882 60 1,906 
รวม 33,360 1,066,731 1,121 35,839 
     

การเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัยส์ิทธิการใชร้ะหว่างปี 27,946 893,640 - - 
     

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 35,116 1,122,916 1,092 34,907 
     

ดอกเบีย้จ่าย (รวมอยู่ในตน้ทนุทางการเงิน) 1,735 55,311 134 4,274 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 446 14,233 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยม์ีมลูค่าต ่า     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 4 127 - - 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  16 สัญญาเช่า 
 
มลูค่าตามบญัชีของรายการที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

อสงัหาริมทรพัย ์ 39,373 37,576 1,315,845 1,128,674 2,304 3,366 77,005 101,085 
อปุกรณ ์ 14,262 15,577 476,634 467,900 - - - - 
ยานพาหนะ 12,238 18,383 408,997 552,167 5 64 156 1,931 
รวมสินทรพัยส์ิทธิการใช ้สทุธิ 65,873 71,536 2,201,476 2,148,741 2,309 3,430 77,161 103,016 
         
หนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ         
   ส่วนหมนุเวียน 25,806 33,482 862,422 1,005,696 1,073 1,001 35,873 30,080 
   ส่วนไม่หมนุเวียน 25,535 17,474 853,379 524,876 1,022 2,378 34,163 71,414 
รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่า สทุธิ 51,341 50,956 1,715,801 1,530,572 2,095 3,379 70,036 101,494 
 
รายการที่รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุและกระแสเงินสดที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสินทรพัยส์ิทธิการใช ้     
- อสงัหาริมทรพัย ์ 4,333 138,544 1,061 33,933 
- เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 7,984 255,305 - - 
- ยานพาหนะ 21,043 672,882 60 1,906 
รวม 33,360 1,066,731 1,121 35,839 
     

การเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัยส์ิทธิการใชร้ะหว่างปี 27,946 893,640 - - 
     

กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า 35,116 1,122,916 1,092 34,907 
     

ดอกเบีย้จ่าย (รวมอยู่ในตน้ทนุทางการเงิน) 1,735 55,311 134 4,274 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสัน้     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 446 14,233 - - 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบัสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยม์ีมลูค่าต ่า     
   (รวมอยู่ในตน้ทนุขายและคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 4 127 - - 
  



161บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14160 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

19. ค่าความนิยม

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  19 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 446,748 397,593 13,419,014 11,989,012 
เพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตขุอ้ 32) 2,911 17,509 95,784 525,930 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (18,091) 31,646 908,147 904,072 
ราคาตามบญัชีปลายปี  431,568 446,748 14,422,945 13,419,014 
 

ค่าความนิยมไม่สามารถน ามาเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงินไดข้องกลุม่กิจการ 
 

การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสาระส าคญัสามารถแสดงไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

พนัเหรยีญสหรฐั 354,005 38,506 372,046 38,506 
พนับาท 11,830,809 1,286,870 11,175,198 1,156,612 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทกุปี โดยค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย โดยกลุ่มกิจการไดเ้ปรียบเทียบมลูค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากมลูค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวจะใชป้ระมาณการจากกระแสเงินสดโดยอา้งอิง
จากประมาณการทางการเงินซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร ซึ่งอาศยัขอ้มลูสมมติฐานที่ส  าคญั เช่น อายเุหมือง ราคาขายถ่านหินในแต่ละ
ประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประมาณการตน้ทนุและค่าใชจ้่าย และอตัราคิดลด ทัง้นี ้กระแสเงินสดรบัค านวณจากรายได้
ประมาณการจากปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตไดต้ามก าลงัการผลิตของแต่ละเหมืองและประมาณการราคาขายของถ่านหินซึ่งอา้งอิง
จากบริษัทที่ปรกึษาธุรกิจพลงังาน กระแสเงินสดจ่ายค านวณจากประมาณการที่อตัราเงินเฟ้อเป็นระยะเวลา 5 ปี และใชป้ระมาณการ
อตัราเงินเฟ้อคงที่ส  าหรบัระยะเวลาหลงัจากนัน้ ประมาณการทางการเงินใชอ้ตัราคิดลดตามอตัราถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของเงินลงทนุใน  
แตล่ะประเทศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

อตัราคิดลด  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากประมาณการอตัราคิดลดในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ 
กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีการเพิ่มอตัราคิดลดจ านวนรอ้ยละ 1.26 ต่อปี จะท าใหม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีค่าเท่ากบั
ราคาตามบญัชี   

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  19 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 446,748 397,593 13,419,014 11,989,012 
เพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตขุอ้ 32) 2,911 17,509 95,784 525,930 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (18,091) 31,646 908,147 904,072 
ราคาตามบญัชีปลายปี  431,568 446,748 14,422,945 13,419,014 
 

ค่าความนิยมไม่สามารถน ามาเป็นค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษีเงินไดข้องกลุม่กิจการ 
 

การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสาระส าคญัสามารถแสดงไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

พนัเหรยีญสหรฐั 354,005 38,506 372,046 38,506 
พนับาท 11,830,809 1,286,870 11,175,198 1,156,612 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทกุปี โดยค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย โดยกลุ่มกิจการไดเ้ปรียบเทียบมลูค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากมลูค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวจะใชป้ระมาณการจากกระแสเงินสดโดยอา้งอิง
จากประมาณการทางการเงินซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร ซึ่งอาศยัขอ้มลูสมมติฐานที่ส  าคญั เช่น อายเุหมือง ราคาขายถ่านหินในแต่ละ
ประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประมาณการตน้ทนุและค่าใชจ้่าย และอตัราคิดลด ทัง้นี ้กระแสเงินสดรบัค านวณจากรายได้
ประมาณการจากปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตไดต้ามก าลงัการผลิตของแต่ละเหมืองและประมาณการราคาขายของถ่านหินซึ่งอา้งอิง
จากบริษัทที่ปรกึษาธุรกิจพลงังาน กระแสเงินสดจ่ายค านวณจากประมาณการที่อตัราเงินเฟ้อเป็นระยะเวลา 5 ปี และใชป้ระมาณการ
อตัราเงินเฟ้อคงที่ส  าหรบัระยะเวลาหลงัจากนัน้ ประมาณการทางการเงินใชอ้ตัราคิดลดตามอตัราถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของเงินลงทนุใน  
แตล่ะประเทศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

อตัราคิดลด  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากประมาณการอตัราคิดลดในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้ 
กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีการเพิ่มอตัราคิดลดจ านวนรอ้ยละ 1.26 ต่อปี จะท าใหม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีค่าเท่ากบั
ราคาตามบญัชี   

ค่าความนิยมไม่สามารถนำามาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำานวณภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการ

การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีสาระสำาคัญสามารถแสดงได้ดังนี้

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำาทุกปี โดยค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือกลุ่มธุรกิจเหมือง 
ในประเทศออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย โดยกลุ่มกจิการได้เปรยีบเทยีบมูลค่าตามบญัชขีองค่าความนยิมกบัมูลค่าทีค่าดวา่ 
จะได้รบัคืนของหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงินสดซ่ึงพิจารณาจากมูลค่าจากการใช ้การคำานวณดังกลา่วจะใชป้ระมาณการจากกระแส
เงินสดโดยอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึง่ได้รบัการอนมัุตจิากผูบ้รหิาร ซ่ึงอาศยัขอ้มูลสมมตฐิานทีส่ำาคัญ เชน่ อายเุหมือง 
ราคาขายถ่านหินในแต่ละประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย และอัตราคิดลด 
ทัง้นี ้กระแสเงินสดรบัคำานวณจากรายได้ประมาณการจากปรมิาณถา่นหนิทีค่าดวา่จะผลิตได้ตามกำาลังการผลิตของแตล่ะเหมือง 
และประมาณการราคาขายของถ่านหินซึ่งอ้างอิงจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจพลังงาน กระแสเงินสดจ่ายคำานวณจากประมาณการ 
ที่อัตราเงินเฟ้อเป็นระยะเวลา 5 ปี และใช้ประมาณการอัตราเงินเฟ้อคงที่สำาหรับระยะเวลาหลังจากนั้น ประมาณการทางการเงิน
ใช้อัตราคิดลดตามอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของเงินลงทุนในแต่ละประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

18. สิทธิในเหมืองถ่านหิน สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของค่าใช้จ่ายในการสำารวจและพัฒนารอตัดบัญชีและการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี มีดังนี้

รายการเพ่ิมขึน้และตดัจำาหนา่ยทีเ่กดิขึน้โดยสว่นใหญ่เป็นรายการเกีย่วกบัค่าใชจ้า่ยสำาหรบัการเปิดหนา้ดินโดยกลุ่มกจิการได้แสดง
ค่าตัดจำาหน่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุนขายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ณ วันที ่1 มกราคม     
ราคาทนุ 6,025,406 5,345,529 180,985,715 161,189,067 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,945,307) (4,328,298) (148,542,682) (130,515,491) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ  1,080,099 1,017,231 32,443,033 30,673,576 
     

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม      
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  1,080,099 1,017,231 32,443,033 30,673,576 
เพิ่มขึน้ 509,617 575,340 16,296,077 18,004,508 
ค่าตดัจ าหน่าย (544,134) (8,144) (17,399,832) (254,852) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ (45,612) (558,638) (1,458,550) (17,481,835) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (32,648) 54,310 2,447,063 1,501,636 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 967,322 1,080,099 32,327,791 32,443,033 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม      
ราคาทนุ 6,100,593 6,025,406 203,881,207 180,985,715 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,133,271) (4,945,307) (171,553,416) (148,542,682) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 967,322 1,080,099 32,327,791 32,443,033 
 
รายการเพิ่มขึน้และตัดจ าหน่ายที่เกิดขึน้โดยส่วนใหญ่เป็นรายการเก่ียวกับค่าใชจ่้ายส าหรบัการเปิดหนา้ดินโดยกลุ่มกิจการไดแ้สดง  
ค่าตดัจ าหน่ายที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีไวภ้ายใตห้วัขอ้ตน้ทนุขายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
 
  18 สิทธิในเหมืองถา่นหนิ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,358,941 1,317,836 40,818,643 39,738,016 
ค่าตดัจ าหน่าย (37,138) (40,691) (1,187,559) (1,273,361) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (45,699) 81,796 3,016,179 2,353,988 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 1,276,104 1,358,941 42,647,263 40,818,643 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื่อนไหวของค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชีและการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ณ วันที ่1 มกราคม     
ราคาทนุ 6,025,406 5,345,529 180,985,715 161,189,067 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,945,307) (4,328,298) (148,542,682) (130,515,491) 
ราคาตามบญัชี สทุธิ  1,080,099 1,017,231 32,443,033 30,673,576 
     

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม      
ราคาตามบญัชีตน้ปี สทุธิ  1,080,099 1,017,231 32,443,033 30,673,576 
เพิ่มขึน้ 509,617 575,340 16,296,077 18,004,508 
ค่าตดัจ าหน่าย (544,134) (8,144) (17,399,832) (254,852) 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย ์ (45,612) (558,638) (1,458,550) (17,481,835) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (32,648) 54,310 2,447,063 1,501,636 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 967,322 1,080,099 32,327,791 32,443,033 
     

ณ วันที ่31 ธันวาคม      
ราคาทนุ 6,100,593 6,025,406 203,881,207 180,985,715 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,133,271) (4,945,307) (171,553,416) (148,542,682) 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 967,322 1,080,099 32,327,791 32,443,033 
 
รายการเพิ่มขึน้และตัดจ าหน่ายที่เกิดขึน้โดยส่วนใหญ่เป็นรายการเก่ียวกับค่าใชจ่้ายส าหรบัการเปิดหนา้ดินโดยกลุ่มกิจการไดแ้สดง  
ค่าตดัจ าหน่ายที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีไวภ้ายใตห้วัขอ้ตน้ทนุขายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 
 
  18 สิทธิในเหมืองถา่นหนิ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,358,941 1,317,836 40,818,643 39,738,016 
ค่าตดัจ าหน่าย (37,138) (40,691) (1,187,559) (1,273,361) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (45,699) 81,796 3,016,179 2,353,988 
ราคาตามบญัชีปลายปี สทุธิ 1,276,104 1,358,941 42,647,263 40,818,643 
 
  



163บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14162 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี มีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ 

 
ณ วันที ่

 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2564 

เพิม่ (ลด) ใน 
ก าไร หรือ 

ขาดทุน 

 เพิม่ (ลด) ใน  
ก าไรหรือขาดทนุ 
 เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2564 

      
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 6,328 1,101 (686) (1) 6,742 
ขาดทนุสะสมยกไป 274,312 55,934 - 1,560 331,806 
อนพุนัธท์างการเงิน 15,087 (5,231) 34,074 190 44,120 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 42,036 2,536 - (115) 44,457 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 23,297 188 (6,993) - 16,492 
ส ารองการฟ้ืนฟเูหมืองถ่านหิน 3,751 691 - - 4,442 
ส ารองส าหรบัการรือ้ถอนและการบรูณะ 6,852 (1,444) - (1) 5,407 
ค่าเผื่ออะไหลแ่ละวสัดลุา้สมยั 1,635 376 - - 2,011 
ส ารองอื่น 36,067 (781) - (18) 35,268 
อื่น ๆ 84,088 (11,668) (1,531) 5,476 76,365 
รวม 493,453 41,702 24,864 7,091 567,110 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (16,206) (12,339) - 2,231 (26,314) 
สิทธิในเหมืองถา่นหิน (292,827) 8,556 - (4,110) (288,381) 
อนพุนัธท์างการเงิน (2,321) 2,319 - - (2) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (219,588) (1,966) - 15 (221,539) 
มลูค่ายตุิธรรมของที่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้าใน

สาธารณรฐัประชาชนจีน (2,943) - - (23) (2,966) 
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายส าหรบัมลูค่ายตุธิรรมของอาคาร

และอปุกรณท์ี่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้า 1,310 79 - (11) 1,378 
รายไดค้่าเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้า (558) 183 - (192) (567) 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจากการแปลงค่า

ฐานภาษี 58,036 (59,271) - - (1,235) 
อื่น ๆ (3,521) (4,994) - (103) (8,618) 
รวม (478,618) (67,433) - (2,193) (548,244) 
สทุธิ 14,835 (25,731) 24,864 4,898 18,866 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรบัรายการขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนท์างภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ไดร้บัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดจ้  านวน 113.54 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ท่ีเกิดจากการรายการขาดทุนจ านวน 567.70 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบภาษีในอนาคตโดยรายการขาดทนุ
ดังกล่าวจะสิน้สุดระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรูส้ินทรัพย์ภาษีเงินได้จ านวน 94.10  
ลา้นเหรยีญสหรฐั ท่ีเกิดจากการรายการขาดทนุจ านวน 470.51 ลา้นเหรยีญสหรฐั ท่ีสามารถยกไปเพ่ือหกักลบภาษีในอนาคตโดยรายการ
ขาดทนุดงักลา่วจะสิน้สดุระยะเวลาการหกักลบกนัในปี พ.ศ. 2568)  

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำานวนที่เป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้จำานวน 113.54 
ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดจากการรายการขาดทุนจำานวน 567.70 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สามารถยกไปเพ่ือหักกลบภาษีในอนาคต 
โดยรายการขาดทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ 
ภาษีเงินได้จำานวน 94.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดจากการรายการขาดทุนจำานวน 470.51 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สามารถยกไป 
เพื่อหักกลบภาษีในอนาคตโดยรายการขาดทุนดังกล่าวจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันในปี พ.ศ. 2568)

20. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

กลุ่มกิจการคำานวณภาษีเงินได้ จากกำาไรสุทธิทางภาษีซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า โดยมีอัตราภาษีดังนี้

20.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  19 ค่าความนิยม 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 446,748 397,593 13,419,014 11,989,012 
เพิ่มขึน้จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตขุอ้ 32) 2,911 17,509 95,784 525,930 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (18,091) 31,646 908,147 904,072 
ราคาตามบญัชีปลายปี  431,568 446,748 14,422,945 13,419,014 
 

ค่าความนิยมไม่สามารถน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณภาษีเงินไดข้องกลุม่กิจการ 
 

การปันสว่นของคา่ความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่มีสาระส าคญัสามารถแสดงไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

พนัเหรยีญสหรฐั 354,005 38,506 372,046 38,506 
พนับาท 11,830,809 1,286,870 11,175,198 1,156,612 
 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทกุปี โดยค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศมองโกเลีย โดยกลุ่มกิจการไดเ้ปรียบเทียบมลูค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากมลูค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวจะใชป้ระมาณการจากกระแสเงินสดโดยอา้งอิง
จากประมาณการทางการเงินซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้ริหาร ซึ่งอาศยัขอ้มลูสมมติฐานที่ส  าคญั เช่น อายเุหมือง ราคาขายถ่านหินในแต่ละ
ประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประมาณการตน้ทนุและค่าใชจ้่าย และอตัราคิดลด ทัง้นี ้กระแสเงินสดรบัค านวณจากรายได้
ประมาณการจากปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตไดต้ามก าลงัการผลิตของแต่ละเหมืองและประมาณการราคาขายของถ่านหินซึ่งอา้งอิง
จากบริษัทที่ปรกึษาธุรกิจพลงังาน กระแสเงินสดจ่ายค านวณจากประมาณการที่อตัราเงินเฟ้อเป็นระยะเวลา 5 ปี และใชป้ระมาณการ
อตัราเงินเฟ้อคงที่ส  าหรบัระยะเวลาหลงัจากนัน้ ประมาณการทางการเงินใชอ้ตัราคิดลดตามอตัราถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของเงินลงทนุใน  
แตล่ะประเทศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ส่วนงานถ่านหนิ ส่วนงานถ่านหนิ 
 ออสเตรเลีย มองโกเลีย ออสเตรเลีย มองโกเลีย 
     

อตัราคิดลด  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67  รอ้ยละ 8.50  รอ้ยละ 12.67 
 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากประมาณการอตัราคิดลดในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้ 
กลุ่มธุรกิจเหมืองในประเทศออสเตรเลียมีการเพิ่มอตัราคิดลดจ านวนรอ้ยละ 1.26 ต่อปี จะท าใหม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนมีค่าเท่ากบั
ราคาตามบญัชี   
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  20 ภาษีเงนิได้รอตดับัญชีและภาษเีงนิได ้
 
กลุม่กิจการค านวณภาษีเงินได ้จากก าไรสทุธิทางภาษีซึง่ไม่รวมเงินลงทนุในบริษัทรว่มและการรว่มคา้ โดยมีอตัราภาษีดงันี ้
 
 อัตราภาษีร้อยละ 

ส าหรับปี ไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซยี ญี่ปุ่น สิงคโปร ์ มอริเชียส 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มองโกเลีย 
สหรัฐ 

อเมริกา เวียดนาม 
           
พ.ศ. 2564 20 30 22  23.2 17 15  12.5-25  10-25 21 20 
พ.ศ. 2563 20 30 25  23.2 17 15  0-25  10-25 21 20 

 
20.1 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 
 รายการหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้ 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 103,567 165,679 3,461,183 4,976,512 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (84,701) (150,844) (2,830,715) (4,530,914) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 18,866 14,835 630,468 445,598 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,142 64,459 171,830 1,936,161 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ประชาชนจีน มองโกเลีย 
สหรัฐ 

อเมริกา เวียดนาม 
           
พ.ศ. 2564 20 30 22  23.2 17 15  12.5-25  10-25 21 20 
พ.ศ. 2563 20 30 25  23.2 17 15  0-25  10-25 21 20 

 
20.1 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 
 รายการหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้ 
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  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
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หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (84,701) (150,844) (2,830,715) (4,530,914) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 18,866 14,835 630,468 445,598 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,142 64,459 171,830 1,936,161 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 อัตราภาษีร้อยละ 

ส าหรับปี ไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซยี ญี่ปุ่น สิงคโปร ์ มอริเชียส 
สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มองโกเลีย 
สหรัฐ 

อเมริกา เวียดนาม 
           
พ.ศ. 2564 20 30 22  23.2 17 15  12.5-25  10-25 21 20 
พ.ศ. 2563 20 30 25  23.2 17 15  0-25  10-25 21 20 

 
20.1 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 
 
 รายการหมนุเวียนและไม่หมนุเวียนของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีสามารถวิเคราะหไ์ด ้ดงันี ้ 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 103,567 165,679 3,461,183 4,976,512 
หนีส้ินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (84,701) (150,844) (2,830,715) (4,530,914) 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 18,866 14,835 630,468 445,598 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,142 64,459 171,830 1,936,161 

  

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ทีเ่กดิจากการซือ้กลุม่ธรุกจิเหมืองในประเทศออสเตรเลยีมีการเพ่ิมอัตราคิดลดจำานวนรอ้ยละ 1.26 ตอ่ปี จะทำาใหมู้ลค่าทีค่าดวา่ 
จะได้รับคืนมีค่าเท่ากับราคาตามบัญชี 



165บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14164 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันบาท 
 

ณ วันที ่
 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2564 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด) ใน 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2564 

      
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 190,064 32,008 (19,950) 23,208 225,330 
ขาดทนุสะสมยกไป 8,239,540 1,626,232 - 1,223,166 11,088,938 
อนพุนัธท์างการเงิน 453,157 (152,076) 990,671 182,728 1,474,480 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,262,643 73,733 - 149,379 1,485,755 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 699,784 5,468 (203,340) 49,234 551,146 
ส ารองการฟ้ืนฟเูหมืองถ่านหิน 112,659 20,099 - 15,692 148,450 
ส ารองส าหรบัการรือ้ถอนและการบรูณะ 205,803 (41,992) - 16,878 180,689 
ค่าเผื่ออะไหลแ่ละวสัดลุา้สมยั 49,099 10,940 - 7,165 67,204 
ส ารองอื่น 1,083,340 (22,709) - 118,026 1,178,657 
อื่น ๆ 2,525,755 (339,234) (44,521) 410,124 2,552,124 
รวม 14,821,844 1,212,469 722,860 2,195,600 18,952,773 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (486,775) (358,738) - (33,905) (879,418) 
สิทธิในเหมืองถา่นหิน (8,795,641) 248,747 - (1,090,743) (9,637,637) 
อนพุนัธท์างการเงิน (69,717) 67,417 - 2,225 (75) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,595,787) (57,170) - (750,859) (7,403,816) 
มลูค่ายตุิธรรมของที่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้าใน

สาธารณรฐัประชาชนจีน (88,391) - - (10,722) (99,113) 
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายส าหรบัมลูค่ายตุธิรรมของอาคาร

และอปุกรณท์ี่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้า 39,341 2,306 - 4,395 46,042 
รายไดค้่าเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้า (16,749) 5,326 - (7,529) (18,952) 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจากการแปลงค่า 

ฐานภาษี 1,743,241 (1,723,276) - (61,245) (41,280) 
อื่น ๆ (105,768) (145,197) - (37,091) (288,056) 
รวม (14,376,246) (1,960,585) - (1,985,474) (18,322,305) 
สทุธิ 445,598 (748,116) 722,860 210,126 630,468 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันบาท 
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 พ.ศ. 2564 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด) ใน 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน 
 เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2564 

      
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 190,064 32,008 (19,950) 23,208 225,330 
ขาดทนุสะสมยกไป 8,239,540 1,626,232 - 1,223,166 11,088,938 
อนพุนัธท์างการเงิน 453,157 (152,076) 990,671 182,728 1,474,480 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,262,643 73,733 - 149,379 1,485,755 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 699,784 5,468 (203,340) 49,234 551,146 
ส ารองการฟ้ืนฟเูหมืองถ่านหิน 112,659 20,099 - 15,692 148,450 
ส ารองส าหรบัการรือ้ถอนและการบรูณะ 205,803 (41,992) - 16,878 180,689 
ค่าเผื่ออะไหลแ่ละวสัดลุา้สมยั 49,099 10,940 - 7,165 67,204 
ส ารองอื่น 1,083,340 (22,709) - 118,026 1,178,657 
อื่น ๆ 2,525,755 (339,234) (44,521) 410,124 2,552,124 
รวม 14,821,844 1,212,469 722,860 2,195,600 18,952,773 
      
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี      
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (486,775) (358,738) - (33,905) (879,418) 
สิทธิในเหมืองถา่นหิน (8,795,641) 248,747 - (1,090,743) (9,637,637) 
อนพุนัธท์างการเงิน (69,717) 67,417 - 2,225 (75) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,595,787) (57,170) - (750,859) (7,403,816) 
มลูค่ายตุิธรรมของที่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้าใน

สาธารณรฐัประชาชนจีน (88,391) - - (10,722) (99,113) 
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายส าหรบัมลูค่ายตุธิรรมของอาคาร

และอปุกรณท์ี่เกิดจากการซือ้โรงไฟฟ้า 39,341 2,306 - 4,395 46,042 
รายไดค้่าเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้า (16,749) 5,326 - (7,529) (18,952) 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่งจากการแปลงค่า 

ฐานภาษี 1,743,241 (1,723,276) - (61,245) (41,280) 
อื่น ๆ (105,768) (145,197) - (37,091) (288,056) 
รวม (14,376,246) (1,960,585) - (1,985,474) (18,322,305) 
สทุธิ 445,598 (748,116) 722,860 210,126 630,468 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
หน่วย: พันเหรยีญสหรัฐ 

 
ณ วันที ่

 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด) ใน 
 ก าไรหรือขาดทุน 

 เบด็เสร็จอ่ืน 

การปรับโครงสร้าง
การลงทุนในกลุ่ม

ธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 

       
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี       
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,435 (8,088) 5 - (24) 6,328 
ขาดทนุสะสมยกไป 250,249 2,153 - - 21,910 274,312 
อนพุนัธท์างการเงิน 15,405 (101) (217) - - 15,087 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 46,531 (5,332) - - 837 42,036 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 23,297 - - - - 23,297 
ส ารองการฟ้ืนฟเูหมืองถ่านหิน 7,370 (3,619) - - - 3,751 
ส ารองส าหรบัการรือ้ถอนและการบรูณะ 985 5,867 - - - 6,852 
ค่าเผื่ออะไหลแ่ละวสัดลุา้สมยั 1,978 (343) - - - 1,635 
ส ารองอื่น 37,008 (3,963) - - 3,022 36,067 
อื่น ๆ 73,159 12,242 891 908 (3,112) 84,088 
รวม 470,417 (1,184) 679 908 22,633 493,453 
       
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี       
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (20,388) (648) 4,857 - (27) (16,206) 
สิทธิในเหมืองถา่นหิน (292,579) 12,305 - - (12,553) (292,827) 
อนพุนัธท์างการเงิน - (2,321) - - - (2,321) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (218,716) 14,520 - - (15,392) (219,588) 
มลูค่ายตุิธรรมของที่เกิดจากการซือ้ 
   โรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน (2,826) - - - (117) (2,943) 
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายส าหรบัมลูค่ายตุธิรรม 
   ของอาคารและอปุกรณท์ี่เกิดจาก 
   การซือ้โรงไฟฟ้า 1,202 108 - - - 1,310 
รายไดค้่าเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้า (686) 175 - - (47) (558) 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง 
   จากการแปลงค่าฐานภาษี 47,422 10,614 - - - 58,036 
อื่น ๆ (4,411) 1,169 - - (279) (3,521) 
รวม (490,982) 35,922 4,857 - (28,415) (478,618) 
สทุธิ (20,565) 34,738 5,536 908 (5,782) 14,835 

 
  



167บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14166 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 
 ณ วันที ่ 

 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2564 

เพิม่ (ลด) ใน 
ก าไรหรือขาดทนุ 

เพิม่ (ลด) ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2564 

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอตัดบัญช ี     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,214 (510) (55) 2,649 
อนพุนัธท์างการเงิน 4,307 (1,653) 2,435 5,089 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง     
   จากการแปลงคา่ฐานภาษี  55,961 (59,268) - (3,307) 
อื่น ๆ 977 (99) (167) 711 
รวม 64,459 (61,530) 2,213 5,142 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 
 ณ วันที ่ 

 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563 

เพิม่ (ลด) ใน 
ก าไรหรือขาดทนุ 

เพิม่ (ลด) ใน 
ก าไรหรือขาดทุน 

เบด็เสร็จอื่น 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอตัดบัญช ี     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,532 180 502 3,214 
อนพุนัธท์างการเงิน (715) (91) 5,113 4,307 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง     
   จากการแปลงคา่ฐานภาษี  45,740 10,221 - 55,961 
อื่น ๆ 593 (92) 476 977 
รวม 48,150 10,218 6,091 64,459 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันบาท 
 

ณ วันที ่
 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด) ใน 
 ก าไรหรือขาดทุน 

 เบด็เสร็จอ่ืน 

การปรับโครงสร้าง
การลงทุนในกลุ่ม

ธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ

ผลต่างของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก 

การแปลงค่า 
งบการเงนิ 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 

       
สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอตัดบัญชี       
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 435,263 (253,894) 158 - 8,537 190,064 
ขาดทนุสะสมยกไป 7,546,017 67,569 - - 625,954 8,239,540 
อนพุนัธท์างการเงิน 464,521 (3,177) (6,817) - (1,370) 453,157 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,403,082 (167,372) - - 26,933 1,262,643 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ 702,507 - - - (2,723) 699,784 
ส ารองการฟ้ืนฟเูหมืองถ่านหิน 222,244 (113,622) - - 4,037 112,659 
ส ารองส าหรบัการรือ้ถอนและการบรูณะ 29,715 184,135 - - (8,047) 205,803 
ค่าเผื่ออะไหลแ่ละวสัดลุา้สมยั 59,647 (10,781) - - 233 49,099 
ส ารองอื่น 1,115,933 (124,398) - - 91,805 1,083,340 
อื่น ๆ 2,206,013 384,281 27,969 28,488 (120,996) 2,525,755 
รวม 14,184,942 (37,259) 21,310 28,488 624,363 14,821,844 
       
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี       
เงินลงทนุในการรว่มคา้ (614,766) (20,348) 152,448 - (4,109) (486,775) 
สิทธิในเหมืองถา่นหิน (8,822,378) 386,249 - - (359,512) (8,795,641) 
อนพุนัธท์างการเงิน - (72,858) - - 3,141 (69,717) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (6,595,162) 455,781 - - (456,406) (6,595,787) 
มลูค่ายตุิธรรมของที่เกิดจากการซือ้ 
   โรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน (85,229) - - - (3,162) (88,391) 
ค่าใชจ้่ายตดัจ่ายส าหรบัมลูค่ายตุธิรรม 
   ของอาคารและอปุกรณท์ี่เกิดจาก 
   การซือ้โรงไฟฟ้า 36,243 3,358 - - (260) 39,341 
รายไดค้่าเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้า (20,676) 5,503 - - (1,576) (16,749) 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง 
   จากการแปลงค่าฐานภาษี 1,429,969 333,181 - - (19,909) 1,743,241 
อื่น ๆ (133,050) 36,825 - - (9,543) (105,768) 
รวม (14,805,049) 1,127,691 152,448 - (851,336) (14,376,246) 
สทุธิ (620,107) 1,090,432 173,758 28,488 (226,973) 445,598 

 
   



169บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14168 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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20.2 ภาษีเงนิได้  
 
 ภาษีเงินไดส้  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย  

 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนัส าหรบัก าไรทางภาษี     
ส าหรบัปี 164,698 39,069 5,371,777 1,223,041 

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายส าหรบัเงินปันผล 7,604 4,348 251,984 136,857 
รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 172,302 43,417 5,623,761 1,359,898 
     
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
รายการที่เกิดจากผลแตกตา่งชั่วคราว 25,731 (34,738) 748,116 (1,090,432) 
รวมภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,731 (34,738) 748,116 (1,090,432) 
     
รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 198,033 8,679 6,371,877 269,466 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     
ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนัส าหรบัก าไรทางภาษี     
ส าหรบัปี - - - - 

รวมภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั - - - - 
     
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
รายการที่เกิดจากผลแตกตา่งชั่วคราว 61,530 (10,218) 1,930,341 (312,888) 
รวมภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 61,530 (10,218) 1,930,341 (312,888) 
     
รวมค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 61,530 (10,218) 1,930,341 (312,888) 

 
  

20.2 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันบาท 
 

ณ วันที ่ 
 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2564 

เพิม่ (ลด) 
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทนุ 
เบด็เสร็จอืน่ 

ผลต่างของ 
อัตราแลกเปล่ียน 
จากการแปลงคา่ 

งบการเงิน 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2564 

      
สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอตัดบัญช ี      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 96,546 (15,329) - 7,331 88,548 
อนพุนัธท์างการเงิน 129,360 (50,917) 68,472 23,137 170,052 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง      
   จากการแปลงคา่ฐานภาษี  1,680,941 (1,861,095) - 69,682 (110,472) 
อื่น ๆ 29,314 (3,001) (6,105) 3,494 23,702 
รวม 1,936,161 (1,930,342) 62,367 103,644 171,830 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันบาท 
 

ณ วันที ่ 
 1 มกราคม  
 พ.ศ. 2563 

เพิม่ (ลด) 
ในก าไรหรือ 

ขาดทุน 

เพิม่ (ลด)  
ในก าไรหรือ 

ขาดทนุ 
เบด็เสร็จอืน่ 

ผลต่างของ 
อัตราแลกเปล่ียน 
จากการแปลงคา่ 

งบการเงิน 

ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2563 

      
สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอตัดบัญช ี      
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 76,343 5,524 15,089 (410) 96,546 
อนพุนัธท์างการเงิน (21,571) (2,398) 154,644 (1,315) 129,360 
ผลกระทบทางภาษีของผลตา่ง      
   จากการแปลงคา่ฐานภาษี  1,379,276 312,633 - (10,968) 1,680,941 
อื่น ๆ 17,864 (2,871) 14,346 (25) 29,314 
รวม 1,451,912 312,888 184,079 (12,718) 1,936,161 

 
  



171บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14170 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ก าไรก่อนภาษี 141,696 24,989 4,520,487 815,631 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 28,339 4,998 904,097 163,126 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี (17,894) (20,909) (572,206) (654,295) 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 2,487 930 79,532 29,090 
ขาดทนุทางภาษีที่ไม่ไดบ้นัทกึเป็น 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,771 3,075 312,439 96,229 
สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
   จากการแปลงคา่อตัราแลกเปลี่ยน 38,803 1,688 1,240,822 52,826 
อื่น ๆ 24 - (34,343) 136 
ภาษีเงินได ้ 61,530 (10,218) 1,930,341 (312,888) 

 
  21 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 97,304 31,741 3,251,893 953,396 - - - - 
ภาษีเงินไดจ้่ายลว่งหนา้ 45,054 80,038 1,505,699 2,404,103 457 943 15,282 28,329 
เงินมดัจ า 28,619 13,317 956,448 399,990 245 296 8,195 8,889 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดั 
   ในการใช ้(หมายเหตขุอ้ 14.1 ฉ) 42,644 29,701 1,425,165 892,119 - - - - 
รายไดค้า้งรบั 14,718 71,737 491,885 2,154,788 - - - - 
สิทธิในการประกอบธุรกิจ 
   โรงไฟฟ้า สทุธิ 14,702 6,810 491,336 204,573 - - - - 
อื่น ๆ 57,352 44,349 1,916,683 1,332,132 6,697 5,572 223,791 167,361 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 300,393 277,693 10,039,109 8,341,101 7,399 6,811 247,268 204,579 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ก าไรก่อนภาษี 141,696 24,989 4,520,487 815,631 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 28,339 4,998 904,097 163,126 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี (17,894) (20,909) (572,206) (654,295) 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 2,487 930 79,532 29,090 
ขาดทนุทางภาษีที่ไม่ไดบ้นัทกึเป็น 
   สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9,771 3,075 312,439 96,229 
สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
   จากการแปลงคา่อตัราแลกเปลี่ยน 38,803 1,688 1,240,822 52,826 
อื่น ๆ 24 - (34,343) 136 
ภาษีเงินได ้ 61,530 (10,218) 1,930,341 (312,888) 

 
  21 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 97,304 31,741 3,251,893 953,396 - - - - 
ภาษีเงินไดจ้่ายลว่งหนา้ 45,054 80,038 1,505,699 2,404,103 457 943 15,282 28,329 
เงินมดัจ า 28,619 13,317 956,448 399,990 245 296 8,195 8,889 
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ ากดั 
   ในการใช ้(หมายเหตขุอ้ 14.1 ฉ) 42,644 29,701 1,425,165 892,119 - - - - 
รายไดค้า้งรบั 14,718 71,737 491,885 2,154,788 - - - - 
สิทธิในการประกอบธุรกิจ 
   โรงไฟฟ้า สทุธิ 14,702 6,810 491,336 204,573 - - - - 
อื่น ๆ 57,352 44,349 1,916,683 1,332,132 6,697 5,572 223,791 167,361 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 300,393 277,693 10,039,109 8,341,101 7,399 6,811 247,268 204,579 
 
  

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ภาษีเงินไดส้  าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจ านวนเงินที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บรษัิทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี 690,522 (8,051) 22,344,460 (299,714) 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20 
   (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 20) 138,104 (1,610) 4,468,892 (59,943) 
ผลกระทบ:     
รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี (21,739) (19,784) (695,135) (619,113) 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 15,148 5,851 484,397 183,103 
ขาดทนุทางภาษีที่ไม่ไดบ้นัทกึเป็นสินทรพัย ์
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 11,595 41,571 370,772 1,300,900 
การใชข้าดทนุทางภาษีของงวดกอ่น 
   ซึง่ยงัไม่เคยรบัรู ้ (5,724) (6,556) (183,050) (205,151) 
สินทรพัย ์(หนีส้ิน) ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
   จากการแปลงคา่อตัราแลกเปลี่ยน 36,927 1,607 1,180,805 50,293 
ภาษีที่ถกูประเมินเพิ่ม 1,855 1,476 59,318 46,190 
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายส าหรบัเงินปันผล 7,604 4,348 243,166 136,052 
ผลตา่งของอตัราภาษีในประเทศที่กลุม่กิจการ 
   ด าเนินกิจการอยู่ (10,802) (10,591) (345,417) (331,431) 
อื่น ๆ 25,065 (7,633) 788,129 (231,434) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 198,033 8,679 6,371,877 269,466 

 
 

  

ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำานวนเงินที่แตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้



173บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14172 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน สุทธิ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  23 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 381,728 180,297 12,757,319 5,415,609 9,448 4,228 315,753 126,997 
หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้จากการ
ซือ้สินทรพัย ์(หมายเหตขุอ้ 6) 65,000 - 2,172,294 - - - - - 

ภาษีมลูคา่เพิ่มคา้งจ่าย 22,265 4,296 744,086 129,052 8 18 282 552 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 12,871 7,058 430,148 212,007 1,139 766 38,073 23,003 
เจา้หนีส้  าหรบัซือ้ท่ีดิน  
   อาคารและอปุกรณ ์ 37,793 28,990 1,263,045 870,773 81 26 2,689 760 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 9,350 7,679 312,462 230,642 - - - - 
อื่น ๆ 7,578 1,627 253,272 48,843 - - - - 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 536,585 229,947 17,932,626 6,906,926 10,676 5,038 356,797 151,312 
 
  24 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันทางการเงนิ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

สว่นที่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 517,009 531,729 17,278,404 15,971,608 355,871 428,938 11,893,176 12,884,047 

ตราสารหนีเ้สนอขาย 
แบบเฉพาะเจาะจง สทุธิ 
(Private placement notes) - 143,576 - 4,312,603 - - - - 

รวมสว่นหมนุเวียน สทุธิ 517,009 675,305 17,278,404 20,284,211 355,871 428,938 11,893,176 12,884,047 
         
สว่นที่ไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,270,243 2,151,115 75,871,298 64,613,248 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 

ตราสารหนีเ้สนอขาย 
แบบเฉพาะเจาะจง สทุธิ 
(Private placement notes) - 79,252 - 2,380,505 - - - - 

รวมสว่นไม่หมนุเวียน สทุธิ 2,270,243 2,230,367 75,871,298 66,993,753 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,787,252 2,905,672 93,149,702 87,277,964 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  23 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 381,728 180,297 12,757,319 5,415,609 9,448 4,228 315,753 126,997 
หนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้จากการ
ซือ้สินทรพัย ์(หมายเหตขุอ้ 6) 65,000 - 2,172,294 - - - - - 

ภาษีมลูคา่เพิ่มคา้งจ่าย 22,265 4,296 744,086 129,052 8 18 282 552 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 12,871 7,058 430,148 212,007 1,139 766 38,073 23,003 
เจา้หนีส้  าหรบัซือ้ท่ีดิน  
   อาคารและอปุกรณ ์ 37,793 28,990 1,263,045 870,773 81 26 2,689 760 
เงินรบัล่วงหนา้จากลกูคา้ 9,350 7,679 312,462 230,642 - - - - 
อื่น ๆ 7,578 1,627 253,272 48,843 - - - - 
รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 536,585 229,947 17,932,626 6,906,926 10,676 5,038 356,797 151,312 
 
  24 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันทางการเงนิ สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

สว่นที่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 517,009 531,729 17,278,404 15,971,608 355,871 428,938 11,893,176 12,884,047 

ตราสารหนีเ้สนอขาย 
แบบเฉพาะเจาะจง สทุธิ 
(Private placement notes) - 143,576 - 4,312,603 - - - - 

รวมสว่นหมนุเวียน สทุธิ 517,009 675,305 17,278,404 20,284,211 355,871 428,938 11,893,176 12,884,047 
         
สว่นที่ไม่หมนุเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,270,243 2,151,115 75,871,298 64,613,248 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 

ตราสารหนีเ้สนอขาย 
แบบเฉพาะเจาะจง สทุธิ 
(Private placement notes) - 79,252 - 2,380,505 - - - - 

รวมสว่นไม่หมนุเวียน สทุธิ 2,270,243 2,230,367 75,871,298 66,993,753 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 
รวมเงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,787,252 2,905,672 93,149,702 87,277,964 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 

 
  

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

140 

  22 เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

เงินกูย้ืมสกลุเงินเหรียญสหรฐั 394,491 276,000 13,183,837 8,290,240 220,000 276,000 7,352,378 8,290,240 
เงินกูย้ืมสกลุเงินบาท 766,010 536,337 25,600,000 16,110,000 592,461 503,045 19,800,000 15,110,000 
เงินกูย้ืมในสกลุเงินอ่ืน  13,406 15,181 448,024 456,001 - - - - 
รวม 1,173,907 827,518 39,231,861 24,856,241 812,461 779,045 27,152,378 23,400,240 
         
ยอดคงเหลือตน้ปี 827,518 454,861 24,856,241 13,715,865 779,045 409,305 23,400,240 12,342,176 
กระแสเงินสด:         
กูเ้พิ่ม 1,766,914 1,389,176 56,500,783 43,472,457 1,246,082 1,169,581 39,846,088 36,600,530 
การจ่ายคืนเงินกูย้ืม (1,368,723) (1,032,162) (43,767,793) (32,300,177) (1,165,231) (812,953) (37,260,707) (25,440,306) 
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:         
(ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (37,623) 13,112 (1,203,066) 410,303 (47,435) 13,112 (1,516,809) 410,303 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน (14,179) 2,531 2,845,696 (442,207) - - 2,683,566 (512,463) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,173,907 827,518 39,231,861 24,856,241 812,461 779,045 27,152,378 23,400,240 
 
งบการเงนิรวม  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นเงินกูย้ืมที่ไม่มีหลกัประกัน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอัตราดอกเบีย้  
รอ้ยละ 1.00 ถึงรอ้ยละ 4.57 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.28 ถึงรอ้ยละ 4.90 ต่อปี) โดยก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี 
 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นเงินกูย้ืมที่ไม่มีหลกัประกัน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอัตราดอกเบีย้  
รอ้ยละ 1.00 ถึงรอ้ยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.28 ถึงรอ้ยละ 1.98 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี 
 
มลูค่ายตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะสัน้มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากเงินกูย้ืมดงักลา่วมีระยะเวลาครบก าหนดสัน้ 
 
  

งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 4.57 ต่อปี (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.28 ถึงร้อยละ 4.90 ต่อปี) โดยกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.28 ถึงร้อยละ 1.98 ต่อปี) โดยมีกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปี

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำาหนดสั้น



175บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14174 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยมีรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

143 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  120  120 
 

BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนใน วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2567 

  120  120   
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  380 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

2 -  132 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

สญัญาเป็นลกัษณะเงินกูแ้บบหมนุเวียน 
 

3  400 - อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทกุปี โดยเริ่มตัง้แต ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2569 

4  62 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 
5  109 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
6  12 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 21 มิถนุายน พ.ศ.2565 
  583  512   

 

ล าดับที่ 

ล้านบาท 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  700 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ. 2562 จนถึงวนัสิน้สดุ    
   สญัญาในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

2 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

3 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

4 5,000 - BOBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2574 

 8,000  3,700   
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  120  120 
 

BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนใน วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2567 

  120  120   
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  380 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

2 -  132 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

สญัญาเป็นลกัษณะเงินกูแ้บบหมนุเวียน 
 

3  400 - อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทกุปี โดยเริ่มตัง้แต ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2569 

4  62 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 
5  109 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
6  12 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 21 มิถนุายน พ.ศ.2565 
  583  512   

 

ล าดับที่ 

ล้านบาท 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  700 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ. 2562 จนถึงวนัสิน้สดุ    
   สญัญาในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

2 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

3 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

4 5,000 - BOBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2574 

 8,000  3,700   
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  120  120 
 

BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนใน วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2567 

  120  120   
 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญออสเตรเลีย
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  380 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

2 -  132 อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

สญัญาเป็นลกัษณะเงินกูแ้บบหมนุเวียน 
 

3  400 - อตัราดอกเบีย้ BBSY 
   บวกอตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนทกุปี โดยเริ่มตัง้แต ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2569 

4  62 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 
5  109 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 
6  12 - อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนทัง้จ านวนในวนัที่ 21 มิถนุายน พ.ศ.2565 
  583  512   

 

ล าดับที่ 

ล้านบาท 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 -  700 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 มิถนุายน พ.ศ. 2562 จนถึงวนัสิน้สดุ    
   สญัญาในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

2 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2568 

3 1,500  1,500 THB FIX บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 20 มิถนุายน พ.ศ. 2565 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

4 5,000 - BOBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2567 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 27 ตลุาคม พ.ศ. 2574 

 8,000  3,700   
 
  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการ มีดังนี้

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูย้มืระยะยาวของบรษิทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืจากธนาคารทีมี่ไม่มีหลกัประกนั ยกเวน้ เงินกูย้มื 
ระยะยาวของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกันโดยการจำานองและจำานำาสินทรัพย์ตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุข้อ 15

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

142 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

เงินกูย้ืมระยะยาว 
   - สกลุเงินเหรียญสหรฐั 1,928,424 2,165,598 64,447,729 65,048,297 1,712,000 1,825,000 57,214,869 54,817,708 
   - สกลุเงินตราต่างประเทศ 875,968 529,863 29,274,721 15,915,533 158,588 176,448 5,300,000 5,300,000 
รวม 2,804,392 2,695,461 93,722,450 80,963,830 1,870,588 2,001,448 62,514,869 60,117,708 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหา 
         เงินกูย้ืมตดัจ าหน่าย (17,140) (12,617) (572,748) (378,974) (8,386) (9,182) (280,247) (275,818) 
 2,787,252 2,682,844 93,149,702 80,584,856 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 
หกั สว่นที่หมนุเวียน (517,009) (531,729) (17,278,404) (15,971,608) (355,871) (428,938) (11,893,176) (12,884,047) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,270,243 2,151,115 75,871,298 64,613,248 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี สทุธิ 2,682,844 1,929,926 80,584,856 58,195,007 1,992,266 1,261,032 59,841,890 38,025,180 
กระแสเงินสด:         
กูย้ืมเพิ่ม 861,635 1,023,507 27,552,585 32,029,320 317,000 956,902 10,136,741 29,944,993 
เงินกูย้ืมเพิ่มการรวมธุรกิจ 130,965  4,309,001      
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม (832,513) (301,141) (26,621,350) (9,423,816) (430,000) (224,000) (13,750,153) (7,009,789) 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม (11,775) (9,244) (376,545) (289,277) (2,501) (6,867) (79,953) (214,892) 
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:         
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียม 
   การจดัหาเงินกูย้ืม 7,618 3,827 243,578 119,774 3,297 2,652 105,436 82,991 
(ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (17,504) 2,547 (559,733) 79,700 (17,860) 2,547 (571,121) 79,690 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน (34,018) 33,422 8,017,310 (125,852) - - 6,551,782 (1,066,283) 
ยอดคงเหลือปลายปี สทุธิ 2,787,252 2,682,844 93,149,702 80,584,856 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารที่มีไม่มีหลกัประกนั ยกเวน้ เงินกูย้ืมระยะยาวของ
บรษัิทย่อยในสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกนัโดยการจ านองและจ าน าสินทรพัยต์ามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตขุอ้ 15 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

เงินกูย้ืมระยะยาว 
   - สกลุเงินเหรียญสหรฐั 1,928,424 2,165,598 64,447,729 65,048,297 1,712,000 1,825,000 57,214,869 54,817,708 
   - สกลุเงินตราต่างประเทศ 875,968 529,863 29,274,721 15,915,533 158,588 176,448 5,300,000 5,300,000 
รวม 2,804,392 2,695,461 93,722,450 80,963,830 1,870,588 2,001,448 62,514,869 60,117,708 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหา 
         เงินกูย้ืมตดัจ าหน่าย (17,140) (12,617) (572,748) (378,974) (8,386) (9,182) (280,247) (275,818) 
 2,787,252 2,682,844 93,149,702 80,584,856 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 
หกั สว่นที่หมนุเวียน (517,009) (531,729) (17,278,404) (15,971,608) (355,871) (428,938) (11,893,176) (12,884,047) 
เงินกูย้ืมระยะยาว 
จากสถาบนัการเงิน สทุธิ 2,270,243 2,151,115 75,871,298 64,613,248 1,506,331 1,563,328 50,341,446 46,957,843 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุม่กิจการ มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี สทุธิ 2,682,844 1,929,926 80,584,856 58,195,007 1,992,266 1,261,032 59,841,890 38,025,180 
กระแสเงินสด:         
กูย้ืมเพิ่ม 861,635 1,023,507 27,552,585 32,029,320 317,000 956,902 10,136,741 29,944,993 
เงินกูย้ืมเพิ่มการรวมธุรกิจ 130,965  4,309,001      
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม (832,513) (301,141) (26,621,350) (9,423,816) (430,000) (224,000) (13,750,153) (7,009,789) 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม (11,775) (9,244) (376,545) (289,277) (2,501) (6,867) (79,953) (214,892) 
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:         
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียม 
   การจดัหาเงินกูย้ืม 7,618 3,827 243,578 119,774 3,297 2,652 105,436 82,991 
(ก าไร) ขาดทนุสทุธิจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (17,504) 2,547 (559,733) 79,700 (17,860) 2,547 (571,121) 79,690 

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน (34,018) 33,422 8,017,310 (125,852) - - 6,551,782 (1,066,283) 
ยอดคงเหลือปลายปี สทุธิ 2,787,252 2,682,844 93,149,702 80,584,856 1,862,202 1,992,266 62,234,622 59,841,890 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทย่อยเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารที่มีไม่มีหลกัประกนั ยกเวน้ เงินกูย้ืมระยะยาวของ
บรษัิทย่อยในสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกนัโดยการจ านองและจ าน าสินทรพัยต์ามที่กลา่วไวใ้นหมายเหตขุอ้ 15 
 
  



177บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14176 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ล าดับที่ 

ล้านเหรียญสหรัฐ 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  20.00  40.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุปีโดยเริ่มวนัที่ 27 มิถนุายน พ.ศ. 2561 จนถึงวนัสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

2  100.00  100.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

3  90.00  90.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 

4  50.00  50.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2566 

5  11.70  15.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 

6  66.30  85.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2568 

7  -  60.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

8  32.00  96.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 

9 
 

 - 
 

 240.00 
 

BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

10  250.00  - BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ ปี โดยเริ่มวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2566 จนสิน้สดุสญัญา 
   ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2571 

11  40.00  50.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุปี โดยเริ่มวนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2564 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 26 มิถนุายน พ.ศ. 2568 

12  75.00  80.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2563 จนสิน้สดุสญัญา 
   ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

13  100.00  100.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

สญัญาเป็นลกัษณะเงินกูแ้บบหมนุเวียน ครบก าหนด พ.ศ. 2568 

14  52.00  56.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2562 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2568  

15  80.00  80.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 จนสิน้สดุสญัญา 
   ในวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2567 

16  200.00  200.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุปี โดยเริ่มวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2566 จนสิน้สดุสญัญา 
   ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2568 

17  45.00  48.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2564 จนสิน้สดุ 
   สญัญาในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2570 

18  100.00  33.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

สญัญาเป็นลกัษณะเงินกูแ้บบหมนุเวียน ครบก าหนด พ.ศ. 2566 

19  300.00  300.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุปี โดยเริ่มวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2566 จนสิน้สดุสญัญา 
   ในวนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ.2570 

20  100.00  100.00 BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ ณ วนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 

  1,712.00  1,823.00   
 
 
  

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท รายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ล าดับที่ 

ล้านเหรียญหยวน 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  18.02  26.03 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 

2  79.61  97.33 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

3  15.61  31.22 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

4  21.40  5.11 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

5  64.15  12.96 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือนจนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2574 
6  142.20  179.39 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือนจนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2570 
  340.99  352.04   

 
เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารที่ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท รายละเอียดต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ 

ล้านบาท 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 5,300 - BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
จนสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 5,300 -   
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

144 

ล าดับที่ 

ล้านเหรียญหยวน 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1  18.02  26.03 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 

2  79.61  97.33 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 6 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

3  15.61  31.22 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

4  21.40  5.11 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
จนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

5  64.15  12.96 LPR บวกอตัราส่วนเพิ่มคงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือนจนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2574 
6  142.20  179.39 อตัราดอกเบีย้คงที่ ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือนจนถึงวนัสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2570 
  340.99  352.04   

 
เงินกูย้ืมระยะยาวของบรษัิทเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารที่ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท รายละเอียดต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ 

ล้านบาท 
(สกุลเงินในสัญญา) 

อัตราดอกเบีย้ 
 

การช าระคืนเงนิต้น  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

1 5,300 - BBA LIBOR บวก 
   อตัราสว่นเพิ่มคงที่ 

ช าระคืนเงินตน้ทกุ 3 เดือน โดยเริ่มวนัที่ 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
จนสิน้สดุสญัญาในวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 5,300 -   
 
  



179บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14178 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

25. หุ้นกู้ สุทธิ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  25 หุน้กู ้สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

หุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐั 200,000 200,000 6,683,980 6,007,420 
หุน้กูส้กลุเงินบาท 1,833,339 1,451,538 61,270,000 43,600,000 
รวม 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กูต้ดัจ าหน่าย (2,363) (1,422) (78,964) (42,742) 
 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี (119,672) (133,161) (3,999,435) (3,999,761) 
หุน้กู ้สทุธิ 1,911,304 1,516,955 63,875,581 45,564,917 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้  าหรบัปี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี สทุธิ 1,650,116 1,819,907 49,564,678 54,877,478 
กระแสเงินสด:     
ออกหุน้กู ้ 679,669 - 21,733,830 - 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (129,939) (170,076) (4,155,083) (5,322,314) 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้ (1,314) - (42,021) - 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:     
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 372 345 11,935 10,807 
  ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (167,928) (60) (5,369,841) (1,906) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     - 6,131,518 613 
ยอดคงเหลอืปลายปี สทุธิ 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
 
หุน้กูเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้
อาทิเช่น การด ารงอตัราสว่นของหนีต้่อสว่นของเจา้ของ เป็นตน้ 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  25 หุน้กู ้สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

หุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐั 200,000 200,000 6,683,980 6,007,420 
หุน้กูส้กลุเงินบาท 1,833,339 1,451,538 61,270,000 43,600,000 
รวม 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กูต้ดัจ าหน่าย (2,363) (1,422) (78,964) (42,742) 
 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี (119,672) (133,161) (3,999,435) (3,999,761) 
หุน้กู ้สทุธิ 1,911,304 1,516,955 63,875,581 45,564,917 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้  าหรบัปี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี สทุธิ 1,650,116 1,819,907 49,564,678 54,877,478 
กระแสเงินสด:     
ออกหุน้กู ้ 679,669 - 21,733,830 - 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (129,939) (170,076) (4,155,083) (5,322,314) 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้ (1,314) - (42,021) - 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:     
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 372 345 11,935 10,807 
  ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (167,928) (60) (5,369,841) (1,906) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     - 6,131,518 613 
ยอดคงเหลอืปลายปี สทุธิ 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
 
หุน้กูเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้
อาทิเช่น การด ารงอตัราสว่นของหนีต้่อสว่นของเจา้ของ เป็นตน้ 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  25 หุน้กู ้สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

หุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐั 200,000 200,000 6,683,980 6,007,420 
หุน้กูส้กลุเงินบาท 1,833,339 1,451,538 61,270,000 43,600,000 
รวม 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กูต้ดัจ าหน่าย (2,363) (1,422) (78,964) (42,742) 
 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี (119,672) (133,161) (3,999,435) (3,999,761) 
หุน้กู ้สทุธิ 1,911,304 1,516,955 63,875,581 45,564,917 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้  าหรบัปี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี สทุธิ 1,650,116 1,819,907 49,564,678 54,877,478 
กระแสเงินสด:     
ออกหุน้กู ้ 679,669 - 21,733,830 - 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (129,939) (170,076) (4,155,083) (5,322,314) 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้ (1,314) - (42,021) - 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:     
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 372 345 11,935 10,807 
  ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (167,928) (60) (5,369,841) (1,906) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     - 6,131,518 613 
ยอดคงเหลอืปลายปี สทุธิ 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
 
หุน้กูเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้
อาทิเช่น การด ารงอตัราสว่นของหนีต้่อสว่นของเจา้ของ เป็นตน้ 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  25 หุน้กู ้สุทธ ิ
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

หุน้กูส้กลุเงินเหรยีญสหรฐั 200,000 200,000 6,683,980 6,007,420 
หุน้กูส้กลุเงินบาท 1,833,339 1,451,538 61,270,000 43,600,000 
รวม 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
หกั  ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กูต้ดัจ าหน่าย (2,363) (1,422) (78,964) (42,742) 
 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
หกั  สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี (119,672) (133,161) (3,999,435) (3,999,761) 
หุน้กู ้สทุธิ 1,911,304 1,516,955 63,875,581 45,564,917 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุน้กูส้  าหรบัปี มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ยอดคงเหลอืตน้ปี สทุธิ 1,650,116 1,819,907 49,564,678 54,877,478 
กระแสเงินสด:     
ออกหุน้กู ้ 679,669 - 21,733,830 - 
จ่ายช าระคืนหุน้กู ้ (129,939) (170,076) (4,155,083) (5,322,314) 
ค่าธรรมเนียมในการจดัหาหุน้กู ้ (1,314) - (42,021) - 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่มิใช่เงินสด:     
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 372 345 11,935 10,807 
  ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยน (167,928) (60) (5,369,841) (1,906) 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน     - 6,131,518 613 
ยอดคงเหลอืปลายปี สทุธิ 2,030,976 1,650,116 67,875,016 49,564,678 
 
หุน้กูเ้ป็นหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้
อาทิเช่น การด ารงอตัราสว่นของหนีต้่อสว่นของเจา้ของ เป็นตน้ 
  

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อจำากัดบางประการตามที่ได้
กำาหนดไว้ อาทิเช่น การดำารงอัตราส่วนของหนี้ต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้สำาหรับปี มีดังนี้

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสามารถสรุปได้ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มกิจการทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว
มีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผลกระทบ 
ของอัตราคิดลงจึงไม่เป็นสาระสำาคัญ โดยมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมดังกล่าว คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดใน
อนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 2)

ระยะเวลาการครบกำาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้

กลุ่มกิจการต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดและข้อจำากัดบางประการตามที่ได้กำาหนดไว้ อาทิเช่น การดำารงอัตราส่วนของหนี้ 
ต่อส่วนของเจ้าของ เป็นต้น

ตราสารหนี้เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Notes)

ตราสารหนีเ้สนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตราสารหนีร้ะยะยาวประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธทิีเ่สนอขายใหแ้กน่กัลงทุน 
สถาบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ชำาระคืนตราสารหนี้แล้วทั้งจำานวนเป็นจำานวนเงิน 225 
ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

146 

อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิสามารถสรุปไดด้งันี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  1.55 - 5.85  1.24 - 5.36  1.55 - 3.47  1.70 - 3.49 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของกลุ่มกิจการทัง้หมดมีอัตราดอกเบีย้ลอยตวั โดยมลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวมีมลูค่า
เท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมระยะยาวแปรผนัตามอตัราดอกเบีย้ในตลาด ผลกระทบของอตัราคิดลงจึงไม่เป็น
สาระส าคญั โดยมลูค่ายตุิธรรมของเงินกูย้ืมดงักล่าว ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
ของตลาด ณ วนัที่ในงบการเงิน (ขอ้มลูระดบัที่ 2) 
 
ระยะเวลาการครบก าหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 519,247 534,037 17,353,199 16,040,910 356,588 430,000 11,917,140 12,915,953 
ครบก าหนดเกินกว่า 1 ปี         
   แตไ่ม่เกิน 5 ปี 1,531,018 1,716,548 51,166,468 51,560,120 924,000 1,226,448 30,879,988 36,838,954 
ครบก าหนดเกินกว่า 5 ปี 754,127 444,876 25,202,783 13,362,800 590,000 345,000 19,717,741 10,362,801 
รวมเงินกูย้ืม 2,804,392 2,695,461 93,722,450 80,963,830 1,870,588 2,001,448 62,514,869 60,117,708 
 
กลุม่กิจการตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดับางประการตามที่ไดก้ าหนดไว ้อาทิเช่น การด ารงอตัราสว่นของหนีต้่อส่วนของเจา้ของ 
เป็นตน้ 
 
ตราสารหนีเ้สนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Notes) 
 
ตราสารหนีเ้สนอขายแบบเฉพาะเจาะจงเป็นตราสารหนีร้ะยะยาวประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิที่เสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ในระหวา่งปี พ.ศ. 2564 กลุม่กิจการไดช้  าระคืนตราสารหนีแ้ลว้ทัง้จ  านวนเป็นจ านวนเงิน 225 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
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181บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14180 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
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  26 ส่วนของเจ้าของ 
 
(ก)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้ 

 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้น โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
5,074,581,513 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มจ านวน 5,074,581,513 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษัทไดจ้ดทะเบียน 
เพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,691,527,171 หุน้ ถกูเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เพิ่มทุนต่อ  

3 หุน้เดิม ในราคาหุน้ละ 5 บาท บริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ส  าหรบัหุน้จ านวน 1,691,527,171 หุน้ และด าเนินการจดทะเบียนหุน้
ที่ออกและช าระแลว้เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 

- หุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจดัสรรโดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W4) ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเสนอขายที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่คิดมูลค่า  
ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัต่อ 1 หุน้เพิ่มทนุ ในจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ บริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทัง้หมดในวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
และมีระยะเวลาในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- หุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจดัสรรโดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W5) ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเสนอขายที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่คิดมูลค่า  
ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัต่อ 1 หุน้เพิ่มทนุ ในจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้เท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ บรษัิทออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทัง้หมดในวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
และมีระยะเวลาในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกิน   
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นทุนซือ้คืน รวม 
 หุ้น หุ้น พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925,515 5,161,925,515 149,961 443,624 (38,138) 555,447 
หกั การลดทนุจดทะเบียน (87,344,000) (87,344,000) (2,537) - 38,138 35,601 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515 147,424 443,624 - 591,048 
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 5,074,581,513 1,691,527,171 51,076 204,305 - 255,381 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10,149,163,028 6,766,108,686 198,500 647,929 - 846,429 

 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกิน   
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นทุนซือ้คืน รวม 
 หุ้น หุ้น พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925,515 5,161,925,515 5,161,925 15,372,438 (1,157,140) 19,377,223 
หกั การลดทนุจดทะเบียน (87,344,000) (87,344,000) (87,344) - 1,157,140 1,069,796 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515 5,074,581 15,372,438 - 20,447,019 
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 5,074,581,513 1,691,527,171 1,691,527 6,766,109 - 8,457,636 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10,149,163,028 6,766,108,686 6,766,108 22,138,547 - 28,904,655 

 
  

26. ส่วนของเจ้าของ

(ก)  การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่ และการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น โดยให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน 
5,074,581,513 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจำานวน 5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หุน้สามัญเพ่ิมทุนจำานวน 1,691,527,171 หุน้ ถกูเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิม (Right Offering) ในอัตราสว่น 1 หุน้เพ่ิมทนุ 
ต่อ 3 หุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 5 บาท บริษัทได้รับชำาระค่าหุ้นสำาหรับหุ้นจำานวน 1,691,527,171 หุ้น และดำาเนินการ 
จดทะเบียนหุ้นที่ออกและชำาระแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

- หุน้สามัญจำานวนไม่เกนิ 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจัดสรรโดยการออกใบสำาคัญแสดงสทิธซิือ้หุน้สามัญ (BANPU-W4) 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัทีจ่องซ้ือและได้รบัจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทนุตามการเสนอขายทีก่ลา่วไวข้า้งตน้โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอัตราส่วน 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในจำานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบสำาคัญ 
แสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น บริษัทออกใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดในวันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมีระยะเวลาในการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นับจาก 
วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

- หุน้สามัญจำานวนไม่เกนิ 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจัดสรรโดยการออกใบสำาคัญแสดงสทิธซิือ้หุน้สามัญ (BANPU-W5) 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดิมของบรษิทัทีจ่องซ้ือและได้รบัจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทนุตามการเสนอขายทีก่ลา่วไวข้า้งตน้โดยไม่คิดมูลค่า 
ในอัตราส่วน 1 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในจำานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบสำาคัญ 
แสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น บริษัทออกใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดในวันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมีระยะเวลาในการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 2 ปีนับจาก 
วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บริษัทไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อแบบไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัทัง้หมดจ านวน 
5,670 ล้านบาท หรือเทียบเท่าจ านวน 188.96 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือจ านวน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  
66.65 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.33 ต่อปี และจ านวน 3,670 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 122.31 ลา้นเหรียญสหรฐั 
โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.78 ต่อปี หุน้กูด้งักลา่วมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบีย้ทกุหกเดือนและมีระยะเวลา 7 ปี และ 10 ปี ตามล าดบั 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อแบบไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกันทัง้หมดจ านวน 
16,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 490.71 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยแบ่งเป็น 4 ชดุ ไดแ้ก่ หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 
61.34 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 1.58 ต่อปี หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จ านวน 3,945 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 120.99 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ที่อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.90 ต่อปี หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จ านวน 4,010 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 122.98 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.30 ต่อปี และหุน้กูอ้ายุ 10 ปี จ านวน 6,045 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 185.39 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อัตราดอกเบีย้คงที่ 
รอ้ยละ 3.80 ต่อปี 
 
หุน้กูข้องกลุ่มกิจการทัง้หมดมีอตัราดอกเบีย้ดอกเบีย้คงที่ โดยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้กูข้องกลุ่มกิจการหลงั
บนัทกึผลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ คือ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.42 ต่อปี) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้กูม้ีมลูค่ายตุิธรรมจ านวน 70,015 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 2,095.02 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 
จ านวน 51,252 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 1,706 ลา้นเหรียญสหรฐั) ซึ่งใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมล าดบัที่ 2 
โดยค านวณจากราคาตลาดของหุน้กูแ้ตล่ะรุน่ที่เผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของหุน้กู ้มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 119,689 133,169 4,000,000 4,000,000 
ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 757,273 694,326 25,307,985 20,855,565 
ครบก าหนดเกินกวา่ 5 ปี 1,156,377 824,043 38,645,995 24,751,855 
รวมหุน้กู ้ 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ในเดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บริษัทไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อแบบไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัทัง้หมดจ านวน 
5,670 ล้านบาท หรือเทียบเท่าจ านวน 188.96 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือจ านวน 2,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า  
66.65 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.33 ต่อปี และจ านวน 3,670 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 122.31 ลา้นเหรียญสหรฐั 
โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.78 ต่อปี หุน้กูด้งักลา่วมีก าหนดจ่ายช าระดอกเบีย้ทกุหกเดือนและมีระยะเวลา 7 ปี และ 10 ปี ตามล าดบั 
 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทชนิดระบุช่ือผูถื้อแบบไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกันทัง้หมดจ านวน 
16,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 490.71 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยแบ่งเป็น 4 ชดุ ไดแ้ก่ หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จ านวน 2,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 
61.34 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 1.58 ต่อปี หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จ านวน 3,945 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 120.99 ลา้นเหรียญ
สหรฐั ที่อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 2.90 ต่อปี หุน้กูอ้ายุ 7 ปี จ านวน 4,010 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 122.98 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อัตรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 3.30 ต่อปี และหุน้กูอ้ายุ 10 ปี จ านวน 6,045 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 185.39 ลา้นเหรียญสหรฐั ที่อัตราดอกเบีย้คงที่ 
รอ้ยละ 3.80 ต่อปี 
 
หุน้กูข้องกลุ่มกิจการทัง้หมดมีอตัราดอกเบีย้ดอกเบีย้คงที่ โดยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้กูข้องกลุ่มกิจการหลงั
บนัทกึผลของสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ คือ อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.42 ต่อปี) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุน้กูม้ีมลูค่ายตุิธรรมจ านวน 70,015 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 2,095.02 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 
จ านวน 51,252 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 1,706 ลา้นเหรียญสหรฐั) ซึ่งใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าส าหรบัการวดัมลูค่ายติุธรรมล าดบัที่ 2 
โดยค านวณจากราคาตลาดของหุน้กูแ้ตล่ะรุน่ที่เผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของหุน้กู ้มีดงันี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 119,689 133,169 4,000,000 4,000,000 
ครบก าหนดเกินกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 757,273 694,326 25,307,985 20,855,565 
ครบก าหนดเกินกวา่ 5 ปี 1,156,377 824,043 38,645,995 24,751,855 
รวมหุน้กู ้ 2,033,339 1,651,538 67,953,980 49,607,420 
 
 
  

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือแบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันทั้งหมด
จำานวน 5,670 ล้านบาท หรือเทียบเท่าจำานวน 188.96 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือจำานวน 2,000 ล้านบาท 
หรือเทียบเท่า 66.65 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.33 ต่อปี และจำานวน 3,670 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 
122.31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.78 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวมีกำาหนดจ่ายชำาระดอกเบี้ยทุกหกเดือน 
และมีระยะเวลา 7 ปี และ 10 ปี ตามลำาดับ

ในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ออกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทชนดิระบชุือ่ผูถ้อืแบบไม่ด้อยสทิธแิละไม่มีหลักประกนัทัง้หมดจำานวน 
16,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 490.71 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี จำานวน 2,000 ล้านบาท 
หรอืเทยีบเทา่ 61.34 ล้านเหรยีญสหรฐั ทีอั่ตราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 1.58 ตอ่ปี หุน้กูอ้าย ุ5 ปี จำานวน 3,945 ล้านบาท หรอืเทยีบเทา่ 
120.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี จำานวน 4,010 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 
122.98 ลา้นเหรยีญสหรฐั ทีอั่ตราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.30 ตอ่ปี และหุน้กูอ้าย ุ10 ปี จำานวน 6,045 ล้านบาท หรอืเทยีบเทา่ 185.39 
ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี

หุ้นกู้ของกลุ่มกิจการทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นกู้ของกลุ่มกิจการ 
หลังบันทึกผลของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย คือ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.42 ต่อปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หุ้นกู้มีมูลค่ายุติธรรมจำานวน 70,015 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 2,095.02 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(พ.ศ. 2563 จำานวน 51,252 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1,706 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าสำาหรับการวัด
มูลค่ายุติธรรมลำาดับที่ 2 โดยคำานวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ระยะเวลาครบกำาหนดของหุ้นกู้ มีดังนี้



183บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14182 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ภายใตพ้ระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชน บรษิทัตอ้งจัดสรรกำาไรสทุธปิระจำาปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสำารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธ ิ
ประจำาปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสำารองนีจ้ะมีจำานวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนสำารอง 
ตามกฎหมายดังกล่าวหา้มนำาไปจา่ยปันผล ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จัดสรรทนุสำารองตามกฎหมาย 
เป็นจำานวน 160.42 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 4.85 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ตั้งทุนสำารอง
ตามกฎหมายไว้เต็มจำานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(ค)  สำารองอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีสำารองอื่นซึ่งประกอบด้วยสำารองที่เกิดขึ้นเนื่องจากการลงทุน 
ในการรว่มค้าแหง่หนึง่ในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสำารองนีเ้ป็นไปตามขอ้กำาหนดของหนว่ยงานในสาธารณรฐัประชาชนจนี เพ่ือใช ้
สำาหรับการลงทุนในอนาคต ความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  26 ส่วนของเจ้าของ 
 
(ก)  การเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้ 

 
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และการออกใบส าคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้น โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
5,074,581,513 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มจ านวน 5,074,581,513 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษัทไดจ้ดทะเบียน 
เพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,691,527,171 หุน้ ถกูเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้เพิ่มทุนต่อ  

3 หุน้เดิม ในราคาหุน้ละ 5 บาท บริษัทไดร้บัช าระค่าหุน้ส  าหรบัหุน้จ านวน 1,691,527,171 หุน้ และด าเนินการจดทะเบียนหุน้
ที่ออกและช าระแลว้เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน พ.ศ. 2564 

- หุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจดัสรรโดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W4) ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเสนอขายที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่คิดมูลค่า  
ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัต่อ 1 หุน้เพิ่มทนุ ในจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้เท่ากับ 5 บาทต่อหุน้ บริษัทออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทัง้หมดในวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
และมีระยะเวลาในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- หุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุน้ จะถกูจดัสรรโดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (BANPU-W5) ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการเสนอขายที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยไม่คิดมูลค่า  
ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัต่อ 1 หุน้เพิ่มทนุ ในจ านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
โดยมีราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้เท่ากบั 7.50 บาทต่อหุน้ บรษัิทออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวทัง้หมดในวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 
และมีระยะเวลาในการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกิน   
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นทุนซือ้คืน รวม 
 หุ้น หุ้น พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ พันเหรียญสหรัฐ 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925,515 5,161,925,515 149,961 443,624 (38,138) 555,447 
หกั การลดทนุจดทะเบียน (87,344,000) (87,344,000) (2,537) - 38,138 35,601 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515 147,424 443,624 - 591,048 
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 5,074,581,513 1,691,527,171 51,076 204,305 - 255,381 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10,149,163,028 6,766,108,686 198,500 647,929 - 846,429 

 
 ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกิน   
 จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นทุนซือ้คืน รวม 
 หุ้น หุ้น พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,161,925,515 5,161,925,515 5,161,925 15,372,438 (1,157,140) 19,377,223 
หกั การลดทนุจดทะเบียน (87,344,000) (87,344,000) (87,344) - 1,157,140 1,069,796 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 5,074,581,515 5,074,581,515 5,074,581 15,372,438 - 20,447,019 
การเพิ่มทนุจดทะเบียน 5,074,581,513 1,691,527,171 1,691,527 6,766,109 - 8,457,636 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 10,149,163,028 6,766,108,686 6,766,108 22,138,547 - 28,904,655 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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(ข)  ส ารองตามกฎหมาย 
 
รายการเคลื่อนไหวของส ารองตามกฎหมาย มีดงันี ้
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ  หน่วย: พันบาท 
  ส ารองของ 

 เฉพาะกิจการ 
 ส ารองของ 
 บริษัทย่อย 

  
 รวม 

 ส ารองของ 
 เฉพาะกิจการ 

 ส ารองของ 
 บริษัทย่อย 

 
 รวม 

       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 14,996 80,980 95,976 516,193 2,655,326 3,171,519 
จดัสรรระหว่างปี - (433) (433) - (13,535) (13,535) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 14,996 80,547 95,543 516,193 2,641,791 3,157,984 
       

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 14,996 80,547 95,543 516,193 2,641,791 3,157,984 
จดัสรรระหว่างปี 4,854 - 4,854 160,418 - 160,418 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 19,850 80,547 100,397 676,611 2,641,791 3,318,402 

 
ภายใตพ้ระราชบญัญัติบริษัทมหาชน บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน
ส ารองตามกฎหมายดงักลา่วหา้มน าไปจ่ายปันผล ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไดจ้ดัสรรทนุส ารองตาม
กฎหมายเป็นจ านวน 160.42 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 4.85 ลา้นเหรียญสหรฐั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไดต้ัง้ทุน
ส ารองตามกฎหมายไวเ้ต็มจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 
(ค)  ส ารองอื่น 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีส  ารองอื่นซึ่งประกอบดว้ยส ารองที่เกิดขึน้เน่ืองจากการลงทุนใน  
การร่วมคา้แห่งหนึ่งในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยส ารองนีเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานในสาธารณรฐัประชาชนจีน  
เพื่อใชส้  าหรบัการลงทนุในอนาคต ความปลอดภยั และการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ  
 
 

 

(ข)  สำารองตามกฎหมาย

รายการเคลื่อนไหวของสำารองตามกฎหมาย มีดังนี้



185บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14184 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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(ง) องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ 
 

รายการเคลื่อนไหวขององคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ มีดงันี ้
 

 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ส่วนเกิน 
จากการ 

เปล่ียนแปลง 
สัดส่วน 

การลงทุน 
ในบริษัทย่อย 

การ
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย ์
ทางการเงนิ 

การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด 

การป้องกัน 
ความเส่ียงของ 
เงนิลงทุนใน 
หน่วยงาน 

ต่างประเทศ 

ผลต่าง 
ของอัตรา 

แลกเปล่ียน 
จากการแปลง 
ค่างบการเงนิ ส ารองอ่ืน รวม 

ส่วนเกิน 
จากการ

เปล่ียนแปลง 
สัดส่วน 

การลงทุน 
ในบริษัทย่อย 

การ
เปล่ียนแปลง 
มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์
ทางการเงนิ 

การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด 

การป้องกัน
ความเส่ียงของ
เงนิลงทุนใน
หน่วยงาน

ต่างประเทศ 

ผลต่างของ
อัตรา

แลกเปล่ียน
จากการแปลง
ค่างบการเงนิ ส ารองอ่ืน รวม 

               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  
   พ.ศ. 2564 สทุธิจากภาษี  333,217 43,705 (58,610) (77,815) (549,015) (42,288) (350,806) 11,993,743 1,312,742 (1,760,471) (2,337,323) (27,261,096) (1,350,978) (19,403,383) 
               

การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุ 
   ในบรษัิทย่อย 424 - - - - - 424 14,243 - - - - - 14,243 
การวดัมลูค่ายตุิธรรมของสิทธิขายคืน   
   ของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - - - - (7,028) (7,028) - - - - - (237,013) (237,013) 
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทย่อย (514) - - - - 2,754 2,240 (16,657) - - - - 88,994 72,337 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น - (26,496) (92,015) 88,965 (194,045) - (223,591) - (874,350) (2,615,071) 2,796,637 1,182,349 - 489,565 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ 
   ของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน - (488) 31,767 - - - 31,279 - (15,386) 956,685 - - - 941,299 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก 
   การแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - - 135,798 (553,363) (86,681) - - (504,246) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2564 สทุธิจากภาษี 333,127 16,721 (118,858) 11,150 (743,060) (46,562) (547,482) 11,991,329 558,804 (3,972,220) 372,633 (26,078,747) (1,498,997) (18,627,198) 

  

(ง) องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รายการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ มีดังนี้



187บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14186 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงนิรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

 

ส่วนเกิน 
จากการ 

เปล่ียนแปลง 
สัดส่วน 

การลงทุน 
ในบริษัทย่อย 

การ
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย ์
ทางการเงนิ 

การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด 

การป้องกัน 
ความเส่ียงของ 
เงนิลงทุนใน 
หน่วยงาน 

ต่างประเทศ 

ผลต่าง 
ของอัตรา 

แลกเปล่ียน 
จากการแปลง 
ค่างบการเงนิ ส ารองอ่ืน รวม 

ส่วนเกิน 
จากการ

เปล่ียนแปลง 
สัดส่วน 

การลงทุน 
ในบริษัทย่อย 

การ
เปล่ียนแปลง 
มูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์
ทางการเงนิ 

การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด 

การป้องกัน
ความเส่ียงของ
เงนิลงทุนใน
หน่วยงาน

ต่างประเทศ 

ผลต่างของ
อัตรา

แลกเปล่ียน
จากการแปลง
ค่างบการเงนิ ส ารองอ่ืน รวม 

               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  
   พ.ศ. 2563 สทุธิจากภาษี 312,383 44,862 (50,802) - (780,509) - (474,066) 11,341,274 1,352,764 (1,531,843) - (34,248,763) - (23,086,568) 
               

การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุ 
   ในบรษัิทย่อย 14,150 3,597 7 - (1,532) - 16,222 440,649 112,549 218 - (47,916) - 505,500 
การเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการลงทนุ 
   ในบรษัิทย่อย และสิทธิขายคืน 
   ของสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 
   ที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 

 
 

5,388 - - - 

 
 

- 

 
 

(42,288) 

 
 

(36,900) 

 
 

172,151 

 
 

- 

 
 

- - 

 
 

- 

 
 

(1,350,978) 

 
 

(1,178,827) 
หุน้ทนุซือ้คืนของบรษัิทย่อย 1,296 - - - - - 1,296 39,669 - - - - - 39,669 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น - (5,818) (6,796) (77,815) 233,026 - 142,597 - (172,528) (194,128) (2,437,553) 7,035,583 - 4,231,374 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ 
   ของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน - 1,064 (1,019) - - - 45 - 33,236 (40,821) - - - (7,585) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจาก   
   การแปลงค่างบการเงิน - - - - - - - - (13,279) 6,103 100,230 - - 93,054 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
   พ.ศ. 2563 สทุธิจากภาษี 333,217 43,705 (58,610) (77,815) (549,015) (42,288) (350,806) 11,993,743 1,312,742 (1,760,471) (2,337,323) (27,261,096) (1,350,978) (19,403,383) 
 
  



189บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14188 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
 การเปล่ียนแปลง 

มูลค่ายุตธิรรม 
ของสินทรัพย ์
ทางการเงนิ 

 
การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด รวม 

การเปล่ียนแปลง 
มูลค่ายุตธิรรม 
ของสนิทรัพย ์
ทางการเงนิ 

 
การป้องกัน 
ความเส่ียง 

กระแสเงนิสด 

ผลต่างของอัตรา 
แลกเปล่ียน 

จากการแปลงค่า 
งบการเงนิ รวม 

        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สทุธิจากภาษี  197 (12,898) (12,701) 5,941 (387,433) (3,545,326) (3,926,818) 
การแบง่ปันก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น 493 23,954 24,447 14,433 770,176 - 784,609 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (185) 2,453 2,268 (5,620) 72,655 - 67,035 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - 2,151 (3,945) 3,739,834 3,738,040 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สทุธิจากภาษี 505 13,509 14,014 16,905 451,453 194,508 662,866 
        
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 สทุธิจากภาษี  2,086 (1,669) 417 62,917 (50,329) (3,458,770) (3,446,182) 
การแบง่ปันขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (2,365) (16,342) (18,707) (73,492) (514,602) - (588,094) 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 476 5,113 5,589 14,790 160,111 - 174,901 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - 1,726 17,387 (86,556) (67,443) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 สทุธิจากภาษี 197 (12,898) (12,701) 5,941 (387,433) (3,545,326) (3,926,818) 

 



191บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14190 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัโดยไม่รวม 
   หุน้ทนุซือ้คืนที่ใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ 
   ขัน้พืน้ฐาน (พนัหุน้) 6,193,447 5,991,954 6,193,447 5,991,954 
การปรบัปรุงส าหรบัการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด     
   - ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (พนัหุน้) 387,026 - 387,026 - 
จ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัและหุน้สามญัที่คาดว่า 
   จะใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 6,580,473 5,991,954 6,580,473 5,991,954 
 

* ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563 ไดน้ าเสนอใหม่ เน่ืองจากการออกสิทธิซือ้หุน้สามัญ เพื่อใหข้อ้มลู
สามารถเปรยีบเทียบไดก้บัขอ้มลูส าหรบัปี พ.ศ. 2564 

 

  29 เงนิปันผลจ่าย 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยของปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัผูถื้อหุน้จ านวน 5,074,478,566 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 761.17 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 24.73 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจง้จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 0.02 ลา้นบาท หรอืเทียบเท่า 502 เหรียญสหรฐั เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่  30 เมษายน 
พ.ศ. 2564 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี  
พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,074,493,756 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,014.90 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 31.12 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจ้งจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 0.02 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 538.30 เหรียญสหรฐั เงินปันผลดังกล่าวไดจ้่ายใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวันที่  
23 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเมื่อวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของปี พ.ศ. 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,073,554,474 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,268.39 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 39.53 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจง้จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้บัเงิน ปันผลเป็น
จ านวน 0.26 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 0.01 ลา้นเหรียญสหรฐั เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
และในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่ว 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,074,302,006 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 761.15 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 24.23 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทไดร้ับแจ้งจากบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผู้ถือหุน้ท่ีไม่มีสิทธิไดร้ับเงิน ปันผล  
เป็นจ านวน 0.04 ลา้นบาท หรอืเทียบเท่า 1.33 พนัเหรยีญสหรฐั เงินปันผลดงักลา่วไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2563   

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

จ านวนหุน้สามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัโดยไม่รวม 
   หุน้ทนุซือ้คืนที่ใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ 
   ขัน้พืน้ฐาน (พนัหุน้) 6,193,447 5,991,954 6,193,447 5,991,954 
การปรบัปรุงส าหรบัการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด     
   - ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั (พนัหุน้) 387,026 - 387,026 - 
จ านวนหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัและหุน้สามญัที่คาดว่า 
   จะใชใ้นการค านวณก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (พนัหุน้) 6,580,473 5,991,954 6,580,473 5,991,954 
 

* ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ส  าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563 ไดน้ าเสนอใหม่ เน่ืองจากการออกสิทธิซือ้หุน้สามัญ เพื่อใหข้อ้มลู
สามารถเปรยีบเทียบไดก้บัขอ้มลูส าหรบัปี พ.ศ. 2564 

 

  29 เงนิปันผลจ่าย 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุน้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยของปี  
พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัผูถื้อหุน้จ านวน 5,074,478,566 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 761.17 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 24.73 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจง้จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 0.02 ลา้นบาท หรอืเทียบเท่า 502 เหรียญสหรฐั เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่  30 เมษายน 
พ.ศ. 2564 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี  
พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,074,493,756 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,014.90 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 31.12 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจ้งจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิ
ไดร้บัเงินปันผลเป็นจ านวน 0.02 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 538.30 เหรียญสหรฐั เงินปันผลดังกล่าวไดจ้่ายใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวันที่  
23 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเมื่อวนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษัิทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของปี พ.ศ. 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,073,554,474 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,268.39 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 39.53 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
ซึ่งเงินปันผลดงักล่าวบริษัทไดร้บัแจง้จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผูถื้อหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้บัเงิน ปันผลเป็น
จ านวน 0.26 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 0.01 ลา้นเหรียญสหรฐั เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
และในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่ว 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี พ.ศ. 2563 
ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 5,074,302,006 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 761.15 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 24.23 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวบริษัทไดร้ับแจ้งจากบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ว่ามีผู้ถือหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้ับเงิน ปันผล  
เป็นจ านวน 0.04 ลา้นบาท หรอืเทียบเท่า 1.33 พนัเหรยีญสหรฐั เงินปันผลดงักลา่วไดจ้่ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2563   

*  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 2563 ได้นำาเสนอใหม่ เนื่องจากการออกสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ  
เพื่อให้ข้อมูลสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อมูลสำาหรับปี พ.ศ. 2564

29. เงินปันผลจ่าย

ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปีของบรษิทัเม่ือวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้มีมตอินมัุตกิารจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยของปี 
พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำาหรับผู้ถือหุ้นจำานวน 5,074,478,566 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 761.17 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า 24.73 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงนิปันผลดงักล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ว่ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำานวน 0.02 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 502 เหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้
กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเม่ือวนัที ่25 สงิหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัมีมตอินมัุตกิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 
พ.ศ. 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.20 บาท สำาหรบัหุน้จำานวน 5,074,493,756 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,014.90 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ 
31.12 ล้านเหรยีญสหรฐั ซ่ึงเงินปันผลดังกลา่วบรษิทัได้รบัแจ้งจากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จำากดั วา่มีผูถ้อืหุน้ 
ที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นจำานวน 0.02 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 538.30 เหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับ 
ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเม่ือวนัที ่8 เมษายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบรษิทัมีมตอินมัุตกิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลของปี 
พ.ศ. 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท สำาหรบัหุน้จำานวน 5,073,554,474 หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,268.39 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ 
39.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเงินปันผลดังกล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ว่ามี 
ผูถ้อืหุน้ท่ีไม่มีสทิธไิด้รบัเงินปันผลเป็นจำานวน 0.26 ล้านบาท หรอืเทียบเท่า 0.01 ล้านเหรยีญสหรฐั เงินปันผลดังกลา่วได้จ่ายให ้
กบัผูถ้อืหุน้แล้วเม่ือวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 และในการประชมุสามัญประจำาปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเม่ือวนัที ่19 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำาหรับหุ้นจำานวน 5,074,302,006 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 761.15 ล้านบาท หรือ
เทียบเท่า 24.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเงนิปันผลดงักล่าวบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ว่ามีผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เป็นจำานวน 0.04 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1.33 พันเหรียญสหรัฐ เงินปันผลดังกล่าว 
ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 

27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

28. ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  27 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
   31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 424,648 378,801 13,579,020 11,854,078 31,499 25,325 1,007,243 792,526 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 885,511 846,021 28,316,070 26,475,134 2,332 2,454 74,566 76,796 
ตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์ 7,078 7,349 226,334 229,957 47 - 1,503 - 
คา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าน า้มนั 1,466 - 46,882 - - - - - 
คา่เผ่ือการเคลื่อนไหวชา้ของ
อะไหลแ่ละวสัดเุครื่องจกัร 
และถ่านหิน 4,336 996 138,653 31,169 - - - - 

คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ 8,974 2,951 286,962 92,347 - - - - 

 
  28 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563*  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563* 
     

เหรียญสหรัฐ     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญัของ      
   บรษัิทใหญ่ (พนัเหรยีญสหรฐั) 303,931 (55,739) 80,166 35,207 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (เหรียญสหรฐั)   0.049 (0.009)  0.013  0.006 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (เหรยีญสหรฐั)  0.046 (0.009)  0.012  0.006 
     
บาท     
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญัของ     
   บรษัิทใหญ่ (พนับาท) 9,851,795 (1,786,317) 2,590,146 1,128,516 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)   1.591 (0.298)  0.418  0.188 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท)   1.497 (0.298)  0.394  0.188 
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193บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14192 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ค่าซือ้สนิคา้จากบรษัิทยอ่ย 26,700 33,199 847,541 1,036,780 
     

ตน้ทนุการรบับรกิารจากบริษัทย่อย 4,348 5,346 138,780 166,945 
     

เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย 89,311 62,305 2,915,768 1,976,278 
     

ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทย่อย 116,341 99,826 3,736,291 3,122,662 
     

ดอกเบีย้จ่ายแก่บริษัทย่อย 155 443 4,963 13,968 
     

รายไดค้่าบรหิารจดัการจากบรษัิทยอ่ย 34,751 23,628 1,122,257 739,222 
     

ค่าบรหิารจดัการจ่ายแกบ่รษัิทยอ่ย 2,613 4,162 83,802 130,242 
 
30.2 ลูกหนีแ้ละเงนิปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน ประกอบด้วย 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,016 1,048 67,346 31,496 
ลกูหนีอ้ื่นการรว่มคา้ 52 56 1,750 1,670 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 2,068 1,104 69,096 33,166 
     
เงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้     
   - สว่นที่หมนุเวยีน 24,191 25,819 808,475 775,517 
   - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 7,146 9,616 238,831 288,831 
รวมเงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้ 31,337 35,435 1,047,306 1,064,348 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้คา้งรบับรษัิทย่อย 516,088 437,621 17,247,608 13,144,875 
ลกูหนีอ้ื่นบรษัิทยอ่ย - บรษัิทยอ่ย 7,077 2,896 236,508 86,977 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 523,165 440,517 17,484,116 13,231,852 
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ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,016 1,048 67,346 31,496 
ลกูหนีอ้ื่นการรว่มคา้ 52 56 1,750 1,670 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 2,068 1,104 69,096 33,166 
     
เงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้     
   - สว่นที่หมนุเวยีน 24,191 25,819 808,475 775,517 
   - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 7,146 9,616 238,831 288,831 
รวมเงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้ 31,337 35,435 1,047,306 1,064,348 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้คา้งรบับรษัิทย่อย 516,088 437,621 17,247,608 13,144,875 
ลกูหนีอ้ื่นบรษัิทยอ่ย - บรษัิทยอ่ย 7,077 2,896 236,508 86,977 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 523,165 440,517 17,484,116 13,231,852 

 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ค่าซือ้สนิคา้จากบรษัิทยอ่ย 26,700 33,199 847,541 1,036,780 
     

ตน้ทนุการรบับรกิารจากบริษัทย่อย 4,348 5,346 138,780 166,945 
     

เงินปันผลรบัจากบรษัิทย่อย 89,311 62,305 2,915,768 1,976,278 
     

ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทย่อย 116,341 99,826 3,736,291 3,122,662 
     

ดอกเบีย้จ่ายแก่บริษัทย่อย 155 443 4,963 13,968 
     

รายไดค้่าบรหิารจดัการจากบรษัิทยอ่ย 34,751 23,628 1,122,257 739,222 
     

ค่าบรหิารจดัการจ่ายแกบ่รษัิทยอ่ย 2,613 4,162 83,802 130,242 
 
30.2 ลูกหนีแ้ละเงนิปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน ประกอบด้วย 
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,016 1,048 67,346 31,496 
ลกูหนีอ้ื่นการรว่มคา้ 52 56 1,750 1,670 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 2,068 1,104 69,096 33,166 
     
เงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้     
   - สว่นที่หมนุเวยีน 24,191 25,819 808,475 775,517 
   - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 7,146 9,616 238,831 288,831 
รวมเงินปันผลคา้งรบัจากการรว่มคา้ 31,337 35,435 1,047,306 1,064,348 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้คา้งรบับรษัิทย่อย 516,088 437,621 17,247,608 13,144,875 
ลกูหนีอ้ื่นบรษัิทยอ่ย - บรษัิทยอ่ย 7,077 2,896 236,508 86,977 
รวมลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 523,165 440,517 17,484,116 13,231,852 

 
  

30.2 ลูกหนี้และเงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  30 รายการกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการที่มีความสมัพนัธก์ับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนัน้มีอ  านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม  
โดยบรษัิท หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิท รวมถึงบรษัิทที่ด  าเนินธุรกิจการลงทนุ บรษัิทรว่ม การรว่มคา้ และบคุคลหรอืกิจการ 
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือบริษัท ผูบ้ริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกบับคุคล
เหลา่นัน้ และกิจการท่ีถกูควบคมุหรือถกูควบคมุรว่มโดยบคุคลเหลา่นัน้ ถือเป็นบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับรษัิท 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่งอาจมีขึน้ไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
รายการระหวา่งบรษัิทย่อย การรว่มคา้ และกิจการหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดราคา ดงันี ้
 
- การซือ้ขายถ่านหินระหว่างกลุ่มกิจการก าหนดโดยใชด้ชันีราคาสากลในการอา้งอิงและปรบัปรุงดว้ยคณุลกัษณะเฉพาะของถ่านหิน

และสถานที่สง่มอบ 
- การใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการระหว่างกลุ่มกิจการและการรว่มคา้ เพื่อใหบ้ริษัทดงักล่าวสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติธุรกิจ 

โดยค่าธรรมเนียมถกูก าหนดตามเง่ือนไขในสญัญาที่ตกลงกนั 
- การใหก้ารบริการทางการตลาดกับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อใหบ้ริการการสนับสนุนดา้นการขายการตลาดและโลจิสติก โดยใช ้

อตัรารอ้ยละจากยอดขายขัน้ตน้ของถ่านหินที่สง่ออกไปต่างประเทศซึง่เป็นอตัราที่เปรยีบเทียบไดก้บับรษัิทอื่น 
- การซือ้ขายสินคา้และการบรกิารอื่นระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทย่อยก าหนดราคาโดยใชร้าคาตลาดเทียบเทา่กบัราคาที่ท  ากบับคุคลภายนอก 
- ส าหรบัเงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้ืม และดอกเบีย้รบั กลุม่กิจการค านวณดอกเบีย้โดยค านึงถึงตน้ทนุของเงินที่กูม้าถวัเฉลี่ยและอตัราดอกเบีย้

ในทอ้งตลาด 
- เงินทดรองจ่ายและเงินทดรองรบัเป็นการจ่ายล่วงหนา้ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่จ่ายแทนกิจการที่เก่ียวขอ้งกันและจะไดร้บัคืนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
รายการกบับคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
 
30.1 รายการระหว่างปี มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,700 1,785 86,461 55,810 
     

รายไดค้่าบรหิารจดัการจากการรว่มคา้ 847 921 27,093 28,687 
 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  30 รายการกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 
บุคคลและกิจการที่มีความสมัพนัธก์ับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนัน้มีอ  านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม  
โดยบรษัิท หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษัิท รวมถึงบรษัิทที่ด  าเนินธุรกิจการลงทนุ บรษัิทรว่ม การรว่มคา้ และบคุคลหรอืกิจการ 
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือบริษัท ผูบ้ริหารส าคญัรวมทัง้กรรมการของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกบับคุคล
เหลา่นัน้ และกิจการท่ีถกูควบคมุหรือถกูควบคมุรว่มโดยบคุคลเหลา่นัน้ ถือเป็นบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบับรษัิท 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่งอาจมีขึน้ไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
รายการระหวา่งบรษัิทย่อย การรว่มคา้ และกิจการหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดราคา ดงันี ้
 
- การซือ้ขายถ่านหินระหว่างกลุ่มกิจการก าหนดโดยใชด้ชันีราคาสากลในการอา้งอิงและปรบัปรุงดว้ยคณุลกัษณะเฉพาะของถ่านหิน

และสถานที่สง่มอบ 
- การใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการระหว่างกลุ่มกิจการและการรว่มคา้ เพื่อใหบ้ริษัทดงักล่าวสามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติธุรกิจ 

โดยค่าธรรมเนียมถกูก าหนดตามเง่ือนไขในสญัญาที่ตกลงกนั 
- การใหก้ารบริการทางการตลาดกับบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อใหบ้ริการการสนับสนุนดา้นการขายการตลาดและโลจิสติก โดยใช ้

อตัรารอ้ยละจากยอดขายขัน้ตน้ของถ่านหินที่สง่ออกไปต่างประเทศซึง่เป็นอตัราที่เปรยีบเทียบไดก้บับรษัิทอื่น 
- การซือ้ขายสินคา้และการบรกิารอื่นระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทย่อยก าหนดราคาโดยใชร้าคาตลาดเทียบเทา่กบัราคาที่ท  ากบับคุคลภายนอก 
- ส าหรบัเงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้ืม และดอกเบีย้รบั กลุม่กิจการค านวณดอกเบีย้โดยค านึงถึงตน้ทนุของเงินที่กูม้าถวัเฉลี่ยและอตัราดอกเบีย้

ในทอ้งตลาด 
- เงินทดรองจ่ายและเงินทดรองรบัเป็นการจ่ายล่วงหนา้ส าหรบัค่าใชจ้่ายที่จ่ายแทนกิจการที่เก่ียวขอ้งกันและจะไดร้บัคืนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
รายการกบับคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้
 
30.1 รายการระหว่างปี มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ดอกเบีย้รบัจากบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,700 1,785 86,461 55,810 
     

รายไดค้่าบรหิารจดัการจากการรว่มคา้ 847 921 27,093 28,687 
 

  

30. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำานาจควบคุมบริษัท  
ถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทร่วม การร่วมคา้ 
และบคุคลหรอืกจิการ ซ่ึงมีอิทธพิลอยา่งเป็นสาระสำาคัญเหนอืบรษิทั ผูบ้รหิารสำาคัญรวมทัง้กรรมการของบรษิทั ตลอดจนสมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับคุคลเหลา่นัน้ และกจิการท่ีถกูควบคุมหรอืถกูควบคุมรว่มโดยบคุคลเหล่านัน้ ถอืเป็นบคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันซ่ึงอาจมีขึ้นได้ต้องคำานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

รายการระหว่างบริษัทย่อย การร่วมค้า และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดราคา ดังนี้

- การซ้ือขายถา่นหนิระหวา่งกลุม่กจิการกำาหนดโดยใชดั้ชนรีาคาสากลในการอ้างอิงและปรบัปรงุด้วยคุณลักษณะเฉพาะ
ของถ่านหินและสถานที่ส่งมอบ

- การให้บริการด้านการบริหารจัดการระหว่างกลุ่มกิจการและการร่วมค้า เพ่ือให้บริษัทดังกล่าวสามารถดำาเนินธุรกิจ 
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195บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14194 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินทดรองจ่ายแกบ่รษัิทย่อย - สว่นที่หมนุเวียน 1,497 1,269 50,025 38,123 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย 74,603 18,800 2,493,217 564,697 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย     
   - สว่นที่หมนุเวยีน 79,500 - 2,656,882 - 
   - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 2,955,695 2,283,094 98,779,016 68,577,510 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย 3,035,195 2,283,094 101,435,898 68,577,510 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บรษัิทย่อย มีดงันี ้
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงนิใหกู้้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี  18,800 - 564,697 - 2,283,094 2,129,886 68,577,510 64,224,592 
กระแสเงินสด:         
   ใหกู้เ้พิ่ม 75,493 10,000 2,414,033 312,937 680,001 386,596 21,744,449 12,098,022 
   รบัช าระคืนเงนิกู ้ (18,800) - (601,169) - - (223,834) - (7,004,602) 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด:         
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินใหกู้ย้ืม - 8,800 - 275,385 - (8,800) - (275,385) 
    การปรบัโครงสรา้งธุรกิจ  
       (หมายเหตขุอ้ 14) - - - - 151,035 - 4,829,646 - 
    การแปลงดอกเบีย้คา้งจ่ายเป็นเงินตน้ - - - - 1,856 - 59,335 - 
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน (890) - (28,454) - (80,791) (754) (2,583,422) (23,614) 
   ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน 
      จากการแปลงค่างบการเงิน - - 144,110 (23,625) - - 8,808,380 (441,503) 
ยอดคงเหลือปลายปี 74,603 18,800 2,493,217 564,697 3,035,195 2,283,094 101,435,898 68,577,510 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยในสกุลเงินสหรฐั จ านวน 50.96 ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงิน
เหรียญออสเตรเลีย จ านวน 20 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 14.52 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาท จ านวน 304.93 
ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 9.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เงินใหกู้้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดย 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี (พ.ศ. 2563 สกุลเงินเหรียญสหรฐั จ านวน 18.80 ลา้นเหรียญสหรฐั เงินใหกู้ย้ืม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินใหกู้ย้ืมในสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 2,133.43  
ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ านวน 161.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 116.91 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และสกลุเงินบาทจ านวน 26,229.93 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 784.86 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกลุเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 
1,638.69 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาทจ านวน 19,355.92 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 644.40  ลา้นเหรียญสหรฐั) เงินใหกู้ย้ืม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.17 ต่อปี)  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยในสกุลเงินสหรฐั จ านวน 50.96 ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงิน
เหรียญออสเตรเลีย จ านวน 20 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 14.52 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาท จ านวน 304.93 
ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 9.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เงินใหกู้้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดย 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี (พ.ศ. 2563 สกุลเงินเหรียญสหรฐั จ านวน 18.80 ลา้นเหรียญสหรฐั เงินใหกู้ย้ืม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินใหกู้ย้ืมในสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 2,133.43  
ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ านวน 161.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 116.91 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และสกลุเงินบาทจ านวน 26,229.93 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 784.86 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกลุเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 
1,638.69 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาทจ านวน 19,355.92 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 644.40  ลา้นเหรียญสหรฐั) เงินใหกู้ยื้ม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.17 ต่อปี)  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินทดรองจ่ายแกบ่รษัิทย่อย - สว่นที่หมนุเวียน 1,497 1,269 50,025 38,123 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทย่อย 74,603 18,800 2,493,217 564,697 
     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย     
   - สว่นที่หมนุเวยีน 79,500 - 2,656,882 - 
   - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 2,955,695 2,283,094 98,779,016 68,577,510 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย 3,035,195 2,283,094 101,435,898 68,577,510 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่บรษัิทย่อย มีดงันี ้
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เงนิใหกู้้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
 พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
         

ยอดคงเหลือตน้ปี  18,800 - 564,697 - 2,283,094 2,129,886 68,577,510 64,224,592 
กระแสเงินสด:         
   ใหกู้เ้พิ่ม 75,493 10,000 2,414,033 312,937 680,001 386,596 21,744,449 12,098,022 
   รบัช าระคืนเงนิกู ้ (18,800) - (601,169) - - (223,834) - (7,004,602) 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด:         
    โอนเปลี่ยนประเภทเงินใหกู้ย้ืม - 8,800 - 275,385 - (8,800) - (275,385) 
    การปรบัโครงสรา้งธุรกิจ  
       (หมายเหตขุอ้ 14) - - - - 151,035 - 4,829,646 - 
    การแปลงดอกเบีย้คา้งจ่ายเป็นเงินตน้ - - - - 1,856 - 59,335 - 
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน (890) - (28,454) - (80,791) (754) (2,583,422) (23,614) 
   ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยน 
      จากการแปลงค่างบการเงิน - - 144,110 (23,625) - - 8,808,380 (441,503) 
ยอดคงเหลือปลายปี 74,603 18,800 2,493,217 564,697 3,035,195 2,283,094 101,435,898 68,577,510 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยในสกุลเงินสหรฐั จ านวน 50.96 ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงิน
เหรียญออสเตรเลีย จ านวน 20 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 14.52 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาท จ านวน 304.93 
ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 9.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ  เงินใหกู้้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี โดย 
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในหนึ่งปี (พ.ศ. 2563 สกุลเงินเหรียญสหรฐั จ านวน 18.80 ลา้นเหรียญสหรฐั เงินใหกู้ย้ืม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.50 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ภายในระยะเวลา 1 ปี 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินใหกู้ย้ืมในสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 2,133.43  
ลา้นเหรียญสหรฐั สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ านวน 161.03 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 116.91 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และสกลุเงินบาทจ านวน 26,229.93 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 784.86 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกลุเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 
1,638.69 ลา้นเหรียญสหรฐั และสกลุเงินบาทจ านวน 19,355.92 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 644.40  ลา้นเหรียญสหรฐั) เงินใหกู้ย้ืม
ดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ถึงรอ้ยละ 5.17 ต่อปี)  

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อย มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในสกุลเงินสหรัฐ จำานวน 50.96 ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงิน 
เหรียญออสเตรเลีย จำานวน 20 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 14.52 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาท จำานวน 
304.93 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 9.12 ล้านเหรียญสหรัฐ  เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อป ี
โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำาหนดชำาระคืนภายในหนึ่งปี (พ.ศ. 2563 สกุลเงินเหรียญสหรัฐ จำานวน 18.80 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี) โดยมีกำาหนดชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐจำานวน 2,133.43 
ล้านเหรียญสหรัฐ สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจำานวน 161.03 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 116.91 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และสกลุเงินบาทจำานวน 26,229.93 ล้านบาท หรอืเทยีบเท่า 784.86 ล้านเหรยีญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกลุเงินเหรยีญสหรฐัจำานวน 
1,638.69 ล้านเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินบาทจำานวน 19,355.92 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 644.40  ล้านเหรียญสหรัฐ) เงินให้ 
กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ถึงร้อยละ 5.17 ต่อปี)

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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30.3 เงนิทดรองจ่ายและเงนิใหกู้้ยมืแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

งบการเงินรวม 
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
- บรษัิทรว่ม 17,412 9,583 581,924 287,849 
- การรว่มคา้ 51,848 51,547 1,732,738 1,548,315 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 69,260 61,130 2,314,662 1,836,164 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทรว่ม 16,664 20,888 556,903 627,400 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้

งบการเงนิรวม 
เงนิใหกู้้ยมืระยะส้ันแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้อง เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 

พันเหรียญสหรัฐ พันบาท พันเหรียญสหรัฐ พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 61,130 19,195 1,836,164 578,781 20,888 20,132 627,400 607,048 
กระแสเงินสด: 
   ใหกู้เ้พิ่ม 10,951 48,411 350,178 1,514,973 - - - - 
   รบัช าระคืนเงนิกู ้ (1,564) (7,101) (50,000) (222,205) - - - - 
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสด: 

(63) - (2,011) - (3,324) (15) (106,293) (472) 
(1,381) (2,350) (44,175) (73,540) - - - - 

รับชําระดวยสินคาและบริการ

คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยน

      จากการแปลงค่างบการเงิน 187 2,975 224,506 38,155 (900) 771 35,796 20,824 
ยอดคงเหลือปลายปี 69,260 61,130 2,314,662 1,836,164 16,664 20,888 556,903 627,400 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทรว่มและการรว่มคา้จ านวนสามแหง่เป็นเงินใหกู้ย้ืมในสกลุเงินหยวนจ านวน 
90 ลา้นหยวน หรือเทียบเท่า 14.14 ลา้นเหรียญสหรฐั  และสกุลเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 55.12 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกุลเงิน
บาทจ านวน 56.19 ลา้นบาท หรอืเทียบเท่า 1.87 ลา้นเหรยีญสหรฐั สกลุเงินหยวนจ านวน 90 ลา้นหยวน หรอืเทียบเทา่ 13.84 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั และสกลุเงินเหรยีญสหรฐัจ านวน 45.42 ลา้นเหรียญสหรฐั ) เงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.35 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.35 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบีย้ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษัทรว่มในต่างประเทศเป็นเงินใหกู้ย้ืมในสกุลเงินเหรียญออสเตรเลีย
จ านวน 22.95 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 16.66 ลา้นเหรียญสหรฐั (พ.ศ. 2563 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียจ านวน 
27.38 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 20.89 ลา้นเหรียญสหรฐั) เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวไม่มีอตัราดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 ไม่มี
อตัราดอกเบีย้) 

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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30.3 เงนิทดรองจ่ายและเงนิใหกู้้ยมืแก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 

งบการเงินรวม 
หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
- บรษัิทรว่ม 17,412 9,583 581,924 287,849 
- การรว่มคา้ 51,848 51,547 1,732,738 1,548,315 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 69,260 61,130 2,314,662 1,836,164 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทรว่ม 16,664 20,888 556,903 627,400 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั มีดงันี ้
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สหรฐั และสกลุเงินเหรยีญสหรฐัจ านวน 45.42 ลา้นเหรียญสหรฐั ) เงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.35 ถึงรอ้ยละ 5.00 ต่อปี 
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197บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14196 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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  31 ภาระผูกพัน สัญญาทีส่ าคัญ และหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ 
 
31.1 ภาระผูกพันกบัสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
 (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) (สกุลเงนิในสัญญา) 
     

หนงัสือค า้ประกนั     
   -  เหรยีญสหรฐั 23 24 - - 
   -  บาท 1,651 1,654 45 47 
   -  อินโดนีเซียรูเปีย 269,143 318,208 - - 
   -  เหรยีญออสเตรเลีย 380 382 - - 
   -  หยวน 1 1 - - 
Letters of Credit     
   -  เหรยีญสหรฐั - 8 - 6 
 
ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินของการรว่มคา้เปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 14.5 
 

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุที่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงินรวม ดงันี ้
 
 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 91,480 72,321 3,057,269 2,172,321 
เงินลงทนุในการรว่มคา้ - 275 - 8,260 
เงินลงทนุในโรงไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทิตย ์

 
79,039 

 
31,658 

 
2,641,483 

 
950,905 

 170,519 104,254 5,698,752 3,131,486 
 
  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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31. ภาระผูกพัน สัญญาที่ส�าคัญ และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน

ภาระผูกพันกับสถาบันการเงินของการร่วมค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 14.5

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงินรวม ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด ณ วันที่ในงบการเงิน (ข้อมูลระดับที่ 2) 

ราคาตามบญัชขีองเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ยมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่ายตุธิรรม เนือ่งจากเงินใหกู้ย้มืดังกลา่วมีระยะเวลา
ครบกำาหนดสั้น มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย คำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของตลาด

30.4 เจ้าหน้ีการค้า เงินทดรองรับและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

160 

มลูค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอัตรา
ดอกเบีย้เงินกูย้ืมของตลาด ณ วนัที่ในงบการเงิน (ขอ้มลูระดบัที่ 2)  
 
ราคาตามบญัชีของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรม เน่ืองจากเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีระยะเวลา
ครบก าหนดสัน้ มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษัทย่อย ค านวณจากมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมของตลาด 
 

30.4 เจ้าหนีก้ารค้า เงนิทดรองรับและเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน ประกอบด้วย 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เจา้หนีก้ารคา้บริษัทย่อย  2,746 6,378 91,758 191,570 
     

เจา้หนีอ้ื่นบรษัิทยอ่ย 784 813 26,202 24,440 
เงินทดรองรบับรษัิทย่อย - 192 - 5,761 
รวมเงนิทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 784 1,005 26,202 30,201 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2563 บรษัิทไม่มีเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากบรษัิทย่อย 
 

30.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ประกอบด้วย  
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสัน้อื่น 4,501 2,681 146,507 83,690 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 44 80 1,400 2,506 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 27 - 849 
 4,545 2,788 147,907 87,045 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสัน้อื่น 4,024 2,023 130,994 63,349 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 22 59 704 1,842 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 5 - 165 
 4,046 2,087 131,698 65,356 
 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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มลูค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ค านวณจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอัตรา
ดอกเบีย้เงินกูย้ืมของตลาด ณ วนัที่ในงบการเงิน (ขอ้มลูระดบัที่ 2)  
 
ราคาตามบญัชีของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรม เน่ืองจากเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีระยะเวลา
ครบก าหนดสัน้ มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษัทย่อย ค านวณจากมลูค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต  
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมของตลาด 
 

30.4 เจ้าหนีก้ารค้า เงนิทดรองรับและเงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน ประกอบด้วย 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เจา้หนีก้ารคา้บริษัทย่อย  2,746 6,378 91,758 191,570 
     

เจา้หนีอ้ื่นบรษัิทยอ่ย 784 813 26,202 24,440 
เงินทดรองรบับรษัิทย่อย - 192 - 5,761 
รวมเงนิทดรองรบัและเจา้หนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 784 1,005 26,202 30,201 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2563 บรษัิทไม่มีเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวจากบรษัิทย่อย 
 

30.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ ประกอบด้วย  
 

 งบการเงินรวม 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสัน้อื่น 4,501 2,681 146,507 83,690 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 44 80 1,400 2,506 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 27 - 849 
 4,545 2,788 147,907 87,045 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ หน่วย: พันบาท 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
     

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสัน้อื่น 4,024 2,023 130,994 63,349 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 22 59 704 1,842 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 5 - 165 
 4,046 2,087 131,698 65,356 
 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2563 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากบริษัทย่อย

30.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ ประกอบด้วย



199บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14198 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

163 

ปี   พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. บริษัท รายละเอียด  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 สถานะ ณ วันทีใ่นงบการเงนิ 
2556  IMM  การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23/26 

ต ่าไปจ านวน 33.8 พนัลา้นอินโดนีเซีย            
รูเปีย หรอืเทียบเท่า 2.4 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

2,369 - 79,172 -  ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 IMM ย่ืนอทุธรณ์
ต่อศาลฎีกา และในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564  
IMM ได้รับค าค้านการอุทธรณ์จาก DGT 
ส าหรับเดือนภาษีมีนาคม ตุลาคม และ
พฤศจิกายน ในเดือนธนัวาคม 2564 
 

2556 TCM, 
JBG, KTD 

การจา่ยภาษีเงนิไดห้กั ณ ที่จ่าย 23/26 
และภาษีมลูค่าเพิ่มต ่าไปจ านวน 79.8 
พนัลา้นอนิโดนีเซยีรูเปีย หรอืเทยีบเท่า 4.8 
ลา้นเหรยีญสหรฐั 

141 913 4,712 27,424 KTD 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2564  ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ KTD  
ชนะคดีทั้งหมดส าหรับคดีภาษีเงินได้หัก  
ณ ที่จ่าย 26 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าปรบัจากการขน
ถ่ายสินคา้ลงเรอืลา่ชา้ 
 

ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2564 ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ KTD  
แพ้คดีบางส่วนส าหรับคดีภาษีเงินได้หัก  
ณ ที่ จ่ าย 23 และส าหรับคดี เดือนภาษี
ธนัวาคม พ.ศ. 2556  อยู่ระหว่างรอค าพิพากษา 
 

TCM 
ในเดือนมิถุนายน ถึ งเดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ. 2562  ศาลฎีกาได้พิพากษาให้ TCM  
ชนะคดีทั้งหมดส าหรับคดีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
26 ที่เก่ียวขอ้งกบัค่าบรหิารการตลาด 
 
JBG 
ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2564  ศาลฎีกาไดพิ้พากษาให ้JBG ชนะ
คดีทั้งหมดส าหรับคดีภาษีมูลค่าเพิ่มใน
ประเทศ  
 
ในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ.  2563 ถึ ง  เดื อน
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ศาลฏีกาไดพ้ิพากษาให ้
JBG ชนะคดีทั้งหมดกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่างประเทศ 

2558  IMM  การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสงูไปจ านวน 
3.1 ลา้นเหรียญสหรฐั และภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ที่จ่าย 23/26 และภาษีมลูค่าเพิ่มต ่าไป
รวม เ ป็ น เ งิ น จ านวน  94. 3 พั นล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 6.7 ลา้น
เหรยีญสหรฐั  

5,812 9,284  194,236 278,864 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 IMM ได้ยื่น
อทุธรณต์่อศาลฎีกาส าหรบัคดีภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคล และในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 IMM 
ไดร้บัค าคดัคา้นการอทุธรณจ์าก DGT  
 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 IMM ได้ยื่น
อทุธรณต์่อศาลฏีกาส าหรบัคดีภาษีมลูค่าเพิ่ม
ต่างประเทศ และเดือนกันยายนถึงตุลาคม 
พ.ศ. 2564 IMM ไดร้บัค าคดัคา้นการอทุธรณ์
จาก DGT  
 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 DGT ได้ยื่ น
อทุธรณต์่อศาลฏีกาส าหรบัคดีภาษีมลูค่าเพ่ิม 

31.3 ภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสัญญาขายถ่านหิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยในอินโดนเีซียมีภาระผกูพันทีจ่ะขายถา่นหนิอันเกดิจากสญัญาขายถา่นหนิจำานวน 15.80 
ล้านตัน (พ.ศ. 2563 จำานวน 15.80 ล้านตัน) โดยขายอ้างอิงกับราคาตลาด ซึ่งถ่านหินเหล่านี้จะถูกส่งมอบภายในปี พ.ศ. 2567

31.4 สัญญาที่ส�าคัญ

เม่ือวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยของบรษิทัได้ลงนามในสญัญาซ้ือขายเพ่ือลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ในบรษิทั Ha Tinh 
Solar Power Joint Stock Company ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Ha Tinh ขนาด 50 เมกะวัตต์  
ในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมจำานวน 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 788 ล้านบาท ท้ังนี้ 
การลงทนุดังกลา่วอยูใ่นระหวา่งการปฏบิตัติามเง่ือนไขทีเ่กีย่วขอ้งในสญัญา และการได้รบัอนมัุตจิากหนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

31.5 คดีความที่ส�าคัญ

การสอบภาษีของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มของบริษัทย่อยในสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีภาษีที่จ่ายล่วงหน้าที่เกิดจาก 
ผลการตรวจสอบภาษซ่ึีงประกอบด้วย ภาษเีงินได้นติบิคุคลภาษเีงินได้หกั ณ ทีจ่่าย ภาษมูีลค่าเพ่ิม และและภาษอ่ืีนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ซ่ึงมูลค่าทีจ่ะได้รบัคืนของภาษสีว่นทีจ่า่ยไวล้ว่งหนา้ดังกล่าวขึน้อยูก่บัผลของการพิจารณาและการตดัสนิโดยหนว่ยงานด้านภาษี
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมาธิการด้านการจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Directorate General of Taxation หรือเรียก
ว่า "DGT") หรือศาลภาษีอากร หรือศาลฎีกา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการระงับข้อพิพาททางภาษีของคดีภาษีแต่ละคดี โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 
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31.3 ภาระผูกพันทีเ่กีย่วกับสัญญาขายถ่านหนิ 
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31.4 สัญญาทีส่ าคัญ 
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กลุ่มกิจการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและปันส่วนตน้ทนุการรวมธุรกิจเสรจ็สิน้แลว้ รายละเอียดของมลูค่ายตุิธรรม
ของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 พันเหรียญดงเวยีดนาม พันเหรียญสหรัฐ 
   

เงินสด 64,524,760 2,804 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 19,159,554 833 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,437,347 149 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,029,779,217 44,753 
สิทธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า 190,063,209 8,261 
สินทรพัยอ์ื่น 11,764,657 511 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (909,845,282) (39,541) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (5,938,597) (258) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า 402,944,865 17,512 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 402,944,865 17,512 
 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องโรงไฟฟ้า 

 
32.2 การซือ้เงนิลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า Beryl Hold Trust และ Manildra Hold Trust 

 
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าซือ้หน่วยลงทุนสามัญและหุ้นสามัญทั้งหมดในกลุ่ม Beryl Hold Trust  
และ Manildra Hold Trust ซึ่งถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตยข์นาด 110.9 เมกะวัตต ์และ 55.9 เมกะวัตต ์ตามล าดับ  
ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 100 และมีมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 91.73 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
หรอืเทียบเท่า 67.76 ลา้นเหรยีญสหรฐั กลุม่กิจการไดช้  าระค่าหน่วยลงทนุและหุน้ดงักลา่วแลว้ทัง้จ านวน 
 
รายละเอียดของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และสิ่งตอบแทนจากการซือ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 พันเหรียญออสเตรเลีย พันเหรียญสหรัฐ 
   

เงินสด 12,411 9,168 
ลกูหนีก้ารคา้ 458 339 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1,361 1,006 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 79,658 58,843 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 175,322 129,510 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  27,196 20,089 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 5,600 4,137 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (2,117) (1,564) 
เงินกูย้ืม (195,299) (144,267) 
หนีส้ินอื่น (16,802) (12,412) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า 87,788 64,849 
ค่าความนิยม 3,941 2,911 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 91,729 67,760 
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สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 402,944,865 17,512 
 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องโรงไฟฟ้า 

 
32.2 การซือ้เงนิลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า Beryl Hold Trust และ Manildra Hold Trust 

 
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าซือ้หน่วยลงทุนสามัญและหุ้นสามัญทั้งหมดในกลุ่ม Beryl Hold Trust  
และ Manildra Hold Trust ซึ่งถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตยข์นาด 110.9 เมกะวัตต ์และ 55.9 เมกะวัตต ์ตามล าดับ  
ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 100 และมีมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 91.73 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
หรอืเทียบเท่า 67.76 ลา้นเหรยีญสหรฐั กลุม่กิจการไดช้  าระค่าหน่วยลงทนุและหุน้ดงักลา่วแลว้ทัง้จ านวน 
 
รายละเอียดของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และสิ่งตอบแทนจากการซือ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 พันเหรียญออสเตรเลีย พันเหรียญสหรัฐ 
   

เงินสด 12,411 9,168 
ลกูหนีก้ารคา้ 458 339 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1,361 1,006 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 79,658 58,843 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 175,322 129,510 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  27,196 20,089 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 5,600 4,137 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (2,117) (1,564) 
เงินกูย้ืม (195,299) (144,267) 
หนีส้ินอื่น (16,802) (12,412) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า 87,788 64,849 
ค่าความนิยม 3,941 2,911 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 91,729 67,760 

  

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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กลุ่มกิจการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าและปันส่วนตน้ทนุการรวมธุรกิจเสรจ็สิน้แลว้ รายละเอียดของมลูค่ายตุิธรรม
ของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และสิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 พันเหรียญดงเวยีดนาม พันเหรียญสหรัฐ 
   

เงินสด 64,524,760 2,804 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 19,159,554 833 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,437,347 149 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,029,779,217 44,753 
สิทธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า 190,063,209 8,261 
สินทรพัยอ์ื่น 11,764,657 511 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (909,845,282) (39,541) 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (5,938,597) (258) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า 402,944,865 17,512 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 402,944,865 17,512 
 
สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชนข์องโรงไฟฟ้า 

 
32.2 การซือ้เงนิลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า Beryl Hold Trust และ Manildra Hold Trust 

 
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าซือ้หน่วยลงทุนสามัญและหุ้นสามัญทั้งหมดในกลุ่ม Beryl Hold Trust  
และ Manildra Hold Trust ซึ่งถือหุน้ในโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตยข์นาด 110.9 เมกะวัตต ์และ 55.9 เมกะวัตต ์ตามล าดับ  
ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสดัสว่นการลงทนุรอ้ยละ 100 และมีมลูค่าการลงทนุทัง้สิน้ 91.73 ลา้นเหรยีญออสเตรเลยี 
หรอืเทียบเท่า 67.76 ลา้นเหรยีญสหรฐั กลุม่กิจการไดช้  าระค่าหน่วยลงทนุและหุน้ดงักลา่วแลว้ทัง้จ านวน 
 
รายละเอียดของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า และสิ่งตอบแทนจากการซือ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 พันเหรียญออสเตรเลีย พันเหรียญสหรัฐ 
   

เงินสด 12,411 9,168 
ลกูหนีก้ารคา้ 458 339 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1,361 1,006 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 79,658 58,843 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 175,322 129,510 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  27,196 20,089 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 5,600 4,137 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น (2,117) (1,564) 
เงินกูย้ืม (195,299) (144,267) 
หนีส้ินอื่น (16,802) (12,412) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้า 87,788 64,849 
ค่าความนิยม 3,941 2,911 
สิ่งตอบแทนที่ใชใ้นการซือ้ 91,729 67,760 

  

สิทธิในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของโรงไฟฟ้า

32.2 การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า Beryl Hold Trust และ Manildra Hold Trust

เม่ือวนัที ่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการได้เขา้ซ้ือหนว่ยลงทนุสามัญและหุน้สามัญทัง้หมดในกลุม่ Beryl Hold Trust และ 
Manildra Hold Trust ซึ่งถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ขนาด 110.9 เมกะวัตต์ และ 55.9 เมกะวัตต์ ตามลำาดับ 
ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 และมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 91.73 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 67.76 ล้านเหรียญสหรัฐ กลุ่มกิจการได้ชำาระค่าหน่วยลงทุนและหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำานวน

รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และสิ่งตอบแทนจากการซื้อ มีดังต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
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ปี   พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. บริษัท รายละเอียด  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 สถานะ ณ วันทีใ่นงบการเงนิ 

และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 IMM ไดย้ื่น
ค าคดัคา้นการอทุธรณต่์อศาลฏีกา  
 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 IMM ได้ย่ืน
อุทธรณต์่อศาลฏีกาส าหรบัคดีภาษีหกั ณ ที่
จ่าย 23 และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
IMM ไดร้บัค าคดัคา้นการอทุธรณจ์าก DGT  
 
ใน เ ดือน สิ งหาคม พ .ศ .  2564 IMM ย่ื น
อุทธรณต์่อศาลฏีกาส าหรบัคดีภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย 26 และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
IMM ไดร้บัค าคดัคา้นการอทุธณจ์าก DGT  

2559 IMM การจ่ ายภาษี เงินได้หัก ณ ท่ี จ่ าย  26  
ต ่าไปจ านวน 27.7 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
หรอืเทียบเท่า 1.9 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

- 1,966 - 59,053 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ศาลภาษีได้
พิพากษาให ้IMM ชนะคดี  

2561 IMM การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสงูไปจ านวน 
4 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

3,988 3,975 133,279 119,397 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 IMM ได้ย่ืน
อทุธรณต์่อศาลภาษี 

2562-
2563 

IMM การจ่ายภาษีที่ ดินและโรงเรือนต ่ าไป
จ านวนเงิน 99.5 พันลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
หรอืเทียบเท่า 7.1 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

6,977 7,058 233,171 212,002 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 IMM ได้ย่ืน
อทุธรณต่์อศาลภาษี 

2562 IMM, BEK การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสงูไปจ านวน 
4.1 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

4,145 - 138,525 - ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2564 IMM และ BEK
ไดย้ื่นอทุธรณต์่อ DGT  
 

  รวม 23,601 32,260 788,743 968,996  
 

นอกจากที่กล่าวขา้งตน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาษีโดย DGT ส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทัง้นีผู้บ้รหิารของกลุม่กิจการเช่ือวา่ผลของการตรวจสอบภาษี การอทุธรณแ์ละ
คดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

 
  32 การรวมธุรกิจ  
 
32.1 การซือ้เงนิลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh Ltd. 

 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการไดซ้ือ้หุน้สามัญ 
ที่สดัส่วนรอ้ยละ 100 ใน El Wind Mui Dinh Ltd. (ELMD) ซึง่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 37.6 เมกะวตัต ์ในจงัหวดั 
Ninh Thuan ประเทศเวียดนาม กลุ่มกิจการไดจ้่ายช าระค่าซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวนในวนัเดียวกนั เงินลงทนุดงักลา่วมีมลูค่า 
17.51 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยประมาณการมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ามีมลูค่าใกลเ้คียงกบัราคาจ่ายซือ้ ซึ่งส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ รวมถึงสิทธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าและเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น นอกจากนี ้กลุ่มกิจการให้
เงินกูย้ืมระยะสัน้แก่ ELMD จ านวน 39.26 ลา้นเหรียญสหรฐัในวนัเดียวกนักบัวนัที่เขา้ซือ้กิจการ 
 

  

นอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยเจด็แหง่ในอินโดนเีซียอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบภาษโีดย DGT 
สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2562 ทัง้นีผู้บ้รหิารของกลุ่มกจิการเชือ่วา่ผลของการตรวจสอบภาษ ี 
การอุทธรณ์และคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินรวม

32. การรวมธุรกิจ 

32.1 การซื้อเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh Ltd.

เม่ือวนัที ่25 มิถนุายน พ.ศ. 2564 Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการได้ซือ้หุน้สามัญ
ทีส่ดัสว่นรอ้ยละ 100 ใน El Wind Mui Dinh Ltd. (ELMD) ซ่ึงประกอบกจิการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 37.6 เมกะวตัต ์ในจังหวดั 
Ninh Thuan ประเทศเวยีดนาม กลุม่กจิการได้จ่ายชำาระค่าซือ้หุน้ดังกลา่วแลว้ทัง้จำานวนในวนัเดียวกนั เงินลงทนุดังกล่าวมีมูลค่า 
17.51 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยประมาณการมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด้มามีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาจา่ยซ้ือ ซ่ึงสว่นใหญ่
ได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสิทธิในการประกอบธุรกิจไฟฟ้าและเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน นอกจากน้ี กลุ่มกิจการให้เงินกู้ยืม
ระยะสั้นแก่ ELMD จำานวน 39.26 ล้านเหรียญสหรัฐในวันเดียวกันกับวันที่เข้าซื้อกิจการ

กลุ่มกจิการวดัมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธทิีไ่ด้มาและปันสว่นตน้ทนุการรวมธรุกจิเสรจ็สิน้แล้ว รายละเอียดของมูลค่ายตุธิรรม
ของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา และสิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ มีดังต่อไปนี้



203บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน)14202 รายงานงบการเงิน 2564

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ  งบกระแสเงินสด • หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการทบทวนการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและ
กำาลังพิจารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่กลุ่มกิจการซ้ือเงินลงทุน
ดังกล่าว โดยประมาณการมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงหากได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อเงินลงทุน

33. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน

33.1 การลงนามในสัญญาซ้ือขายเงินลงทุน

เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100  
ในบริษัท Licogi 16 Gia Lai Investment Renewable Energy Joint Stock Company (LCE Gia Lai) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Chu Ngoc ขนาด 15 เมกะวตัต ์และในบรษิทั Licogi 16 Ninh Thuan Investment Renewable 
Energy Joint Stock Company (LCE Ninh Thuan) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Nhon Hai ขนาด  
35 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 26.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว 
อยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา และการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

33.2 การออกหุ้นกู้

เม่ือวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 บรษิทัได้ออกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทชนดิระบชุือ่ผูถ้อืแบบไม่ด้อยสทิธแิละไม่มีหลกัประกนัทัง้หมด
จำานวน 12,000 ล้านบาท หรอืเทยีบเทา่ 359.06 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยแบง่เป็น 5 ชดุ ได้แก ่1) หุน้กูอ้าย ุ3 ปี จำานวน 2,000 ล้านบาท 
หรือเทียบเท่า 59.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.76 ต่อปี 2) หุ้นกู้อายุ 6 ปี จำานวน 1,000 ล้านบาท  
หรือเทียบเท่า 29.92 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี 3) หุ้นกู้อายุ 8 ปี จำานวน 2,000 ล้านบาท  
หรือเทียบเท่า 59.84 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.58 ต่อปี 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี จำานวน 3,000 ล้านบาท  
หรือเทียบเท่า 89.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.89 ต่อปี และ 5) หุ้นกู้อายุ 12 ปี จำานวน 4,000 ล้านบาท 
หรือเทียบเท่า 119.69 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.12 ต่อปี โดยหุ้นกู้มีข้อปฏิบัติบางประการท่ีบริษัท 
ต้องปฏิบัติตาม เช่น การดำารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น

33.3 การปิดรายการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

เม่ือวนัที ่23 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 BPIN Investment Co., Ltd ซ่ึงเป็นบรษิทัยอ่ยของกลุม่กจิการ ได้เสรจ็สิน้การขายเงินลงทนุ
ใน Sunseap Group Pte, Ltd. (Sunseap) ซึ่งเป็นการร่วมค้าของกิจการ โดยได้ขายสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 47.50 
และมีมูลค่าการจำาหน่ายจำานวน 469.19 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 347.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2564 กลุม่กจิการแสดงเงินลงทนุดังกล่าวเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พ่ือขายด้วยมูลค่าตามบญัช ี172 ลา้นเหรยีญสหรฐั
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