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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหวางกัน

14.1

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1.

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ

บ ริ ษั ท บ า น ปู จํ า กั ด ผลิ ต และจํ า หน า ยถ า นหิ น 1.1 เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวน
(มหาชน)
ไฟฟา และพลังงานทดแทน
รอยละ 99.99
ทั
้
ง
ใ
น
ป
ร
ะ
เ
ท
ศ
แ
ล
ะ
(บมจ. บานปู)
1.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 4
ตางประเทศ
ทาน คือ
1.2.1 นายชนินท วองกุศลกิจ
1.2.2 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
1.2.3 นายระวิ คอศิริ
1.2.4 นางสมฤดี ชัยมงคล
1.3 ผูบริหารของบมจ. บานปู เปนกรรมการ
ของ บริษัทฯ จํานวน 3 ทาน คือ
1.3.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
1.3.2 นายวรวุฒิ ลีนานนท
1.3.3 นายอัครพงษ ไทยานนท

2.

บริ ษั ท บ า นปู มิ น เนอรั ล ผลิตและจําหนายถานหิน
จํากัด (BMC)

2.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
รอยละ 99.99 โดยบมจ. บานปู เปนผูถือ
หุนใหญของ บริษัทฯ
2.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูบริหารของบมจ. บานปู จํานวน 2 ทาน
คือ
2.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
2.2.2 นายอัครพงษ ไทยานนท

3.

บริษัท บานปู อินเตอรเนชั่น ลงทุนในธุรกิจถานหิน
แนล จํากัด (BPI)

3.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 99.99 ผาน BMC
3.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูบริหารของบมจ. บานปู จํานวน 2 ทาน
คือ
3.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
3.2.2 นายอัครพงษ ไทยานนท

4.

บริษัท บานปู มินเนอรัล
(สิงคโปร) พีทีอี ลิมเิ ต็ด
(BMS)

4.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 99.99 ผาน BMC และ
BPCI
4.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูบริหารของบมจ. บานปู จํานวน 2 ทาน
คือ

ลงทุนในธุรกิจถานหินใน
ตางประเทศ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ
4.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
4.2.2 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

5.

บริษัท เอเชียน อเมริกัน
โคล อิงค (AACI)

ลงทุนในธุรกิจถานหิน

5.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 100.00 ผาน BPOD
5.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2
ทาน คือ
5.2.1 นายชนินท วองกุศลกิจ
5.2.2 นางสมฤดี ชัยมงคล

6.

บริษัท บานปู ออสเตรเลีย
คอมปานี พีทีวาย ลิมิเต็ด
(BPA)

ลงทุนในธุรกิจถานหิน
ในประเทศออสเตรเลีย

6.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 100.00 ผาน BPS
6.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 3
ทาน คือ
6.2.1 นายชนินท วองกุศลกิจ
6.2.2 นางสมฤดี ชัยมงคล
6.2.3 นายอัครพงษ ไทยานนท

7.

บริษัท อินโด ทัมบันกรายา
เมกาห ทีบีเค (ITM)

ใหบริการทําเหมือง
กอสราง ขนสง และธุรกิจ
ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเหมือง
ถานหินในอินโดนีเซีย

7.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 65.00 ผาน BMS
7.2 มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูบริหารของบมจ. บานปู จํานวน 1 ทาน
คือ นางสมฤดี ชัยมงคล

8.

บริษัท บานปู เอนเนอรจี
เซอรวิสเซส (ไทยแลนด)
จํากัด (BEST)

ธุรกิจพลังงานทดแทน

8.1 เปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งถือหุน
โดยออมรอยละ 99.99 ผาน BES
8.2 มีกรรมการรวมกันกับ บริษัทฯ จํานวน 1
ทาน คือ นายวรวุฒิ ลีนานนท
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14.2

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการระหวางกัน

รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีดังนี้
14.2.1 รายการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม ธุรกิจพลังงานของบมจ. บานปู ใหมาอยูภายใตบริษัทฯ เพียงแหงเดียว
(ก)

การซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟาในประเทศญี่ปุน เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท บานปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี จํากัด (“BRE”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited (“Akira”) ซึ่งเปน
กิจการรวมคาของบจ. บานปู พาวเวอร อินเตอรเนชั่นแนล (“BPPI”) (BPPI ในขณะนั้นเปนบริษัทยอยถือหุนรอยละ 99.99 โดยบมจ. บานปู) ในสัดสวนรอยละ 60.00 ของหุนสามัญจดทะเบียน
ของ Akira ในราคา 4.80 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทากับ 162.13 ลานบาท ในราคาตนทุน ซึ่งถือเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท และซื้อเงินลงทุนใน Akira อีก
รอยละ 40.00 ของหุนสามัญจดทะเบียนจากบุคคลภายนอก ทําใหบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100.00 ใน Akira และเปลี่ยนสถานะจากการรวมคาเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ Akira
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และมีบริษัทยอยซึ่งถือหุนรอยละ 100.00 สองบริษัท คือ Akira Energy (South) Limited และ Akira Hokkaido Limited (รายละเอียดปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบการซื้อเงินลงทุนเพื่อปรับ
โครงสรางธุรกิจที่เกิดขึ้น
(ข)

การขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ไดโอนขายบัญชีเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งเปนเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่งในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ถือ
หุนสัดสวนรอยละ 0.56 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ในราคาตลาดมูลคา 52.64 ลานบาท และโอนขายเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทจํากัดอีกแหงหนึ่งซึ่งดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.84 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาวในราคามูลคาตามบัญชีจํานวน 40.26 ลานบาท ใหแก บมจ. บานปู เพื่อเปนการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากการลงทุนดังกลาวไมเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจไฟฟาตามนโยบายการลงทุนของกลุมบริษัทฯ รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุม
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(ค)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เงินทดรองจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ

บจ. บานปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี บริษัทยอยของบริษัทฯ จายเงินทดรองจายใหแกบริษัท บานปู เอนเนอรจี เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบมจ. บาน
ปู เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท บมจ. บานปู ในไตรมาสที่ 2 ป 2558 จํานวนเงิน 60.39 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัท บานปู เอนเนอรจี เซอรวิสเซส (ไทยแลนด) จํากัด ไดจายชําระเงินทดรอง
จายใหแก บจ. บานปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี แลวทั้งจํานวน ในเดือนกันยายน 2558 รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบการจายชําระเงินทดรองจายคืน บจ. บานปู รีนิวเอเบิล เอนเนอรจี แลวทั้งจํานวนในเดือนกันยายน 2558
(ง)

การซื้อเงินลงทุนในบจ. บานปู พาวเวอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟาในประเทศจีน เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
1

บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน
BPPI จาก บมจ. บานปู
- เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน
บริษัทใหญ

10,810,590*
(300 ลานดอลลาร
สหรัฐ)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจโดยเขาซื้อหุนจํานวน 62,923,900
หุน คิดเปนรอยละ 99.80 ใน BPPI ซึ่งเปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาใน
ประเทศจีน เปนจํานวนเงิน 300 ลานดอลลารสหรัฐ ฝายบริหารของบริษัทฯ ทําการประเมินมูลคา
10,810,590*
ยุติธรรมของกิจการเสมือนเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ดวยวิธีการ
(300 ลานดอลลาร เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน (Market Comparable) ซึ่งอางอิงจากอัตราสวนมูลคา
สหรัฐ) ยุติธรรมตอมูลคาตามบัญชี (Price/Book Value : P/BV) และการใชวิธีกระแสเงินสดคิดลด
(Discounted Cash Flow : DCF) เนื่องจากเปนวิธีที่คํานึงถึงความสามารถในการทํากําไรในอนาคต
และเปนวิธีที่ใชโดยทั่วไปในการประเมินมูลคาธุรกิจโรงไฟฟา โดยสมมติฐานที่ใชในการจัดทํามาจาก
ขอมูลจริงในอดีต และการประมาณการของผูบริหาร โดยมีสาระสําคัญตามสัญญา ดังนี้
(1) บริษัทฯ ออกหุนเพิ่มทุนจํานวน 695 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมมูลคา
6,950 ลานบาท หรือเทียบเทา 200.15 ลานดอลลารสหรัฐใหแก บมจ. บานปู และ
(2) บริษัทฯ จะชําระคาหุนสวนที่เหลือดังกลาวโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเปนจํานวนเทียบเทา
99.85 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.37 ซึ่งเปนอัตราที่เทีย บเทากั บ
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของกลุมบริษัท บมจ. บานปู บวกสวนตาง และมีกําหนดชําระเมื่อ
ทวงถาม
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
หมายเหตุ: * เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุนบริษัทใหญ จํานวน 300 ลานดอลลารสหรัฐหรือเทียบเทา 10,810,590 พันบาท เปน
มูลคาที่ปรากฎตามงบการเงินเสมือน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เต็มมูลคาการจายซื้อ ซึ่งใน
เดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจโดยการออกหุนเพิ่มทุนบางสวน และชําระโดยการออกตั๋ว
สัญญาใชเงินบางสวนตามที่กลาวขางตน

แนวโนมรายการในอนาคต
เปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจ ซึ่งยังคงคางชําระคาหุน โดยชําระคา
หุนสวนหนึ่งดวยตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.37 กําหนดชําระเมื่อทวงถาม
บริษัทฯ มีแผนที่จะชําระเงินตามตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซื้อเงินลงทุนใน BPPI เปนการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมธุรกิจพลังงานในกลุมบริษัท บมจ.
บานปู มาอยูภายใตการดําเนินงานของ บริษัทฯ เพียงแหงเดียว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาขอมูลวิธีการที่ฝายบริหารของบริษัทฯใชในการกําหนดมูลคา และราคาซื้อขายอยูในชวง
ราคาที่ฝายจัดการประเมิน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัทฯ
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.2 คาบริหารจัดการจายแกบมจ. บานปู
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
2

บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

บริ ษั ท ฯ จ า ยค า บริ ห าร
จั ด การและการใช บ ริ ก าร
หนวยงานสนับสนุนธุรกิ จ
หลักใหแก บมจ. บานปู
- คาบริหารจัดการจาย
แกบริษัทใหญ

30,000

- เจาหนี้อื่นบริษัทใหญ

32,100

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร บริษัทฯ ไดใชบริการหนวยงานสนับสนุนธุรกิจ
หลักจากบมจ. บานปู ตามสัญญาการบริการลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งกําหนดคาบริการเปน
รายป ปละ 30 ลานบาท โดยใหสัญญามีผลจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือมีการทําสัญญา
ฉบับใหม
15,000 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป บริษัทฯ จะใชบริการบมจ. บานปู ตามสัญญาจาง
บริหารงาน (Management Service Agreement) จากบมจ. บานปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน
2558 แทนสัญญาเดิม ซึ่งครอบคลุมบริการการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือดานบัญชีและ
15,000 การเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หนวยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพยสิน โดยมีอายุสัญญา 2 ป เงื่อนไขการตออายุสัญญา
จะตองดําเนินการภายใน 30 วันกอนวันที่สัญญาจะหมดอายุ
การจางบมจ. บานปู บริหารงานตามขอบเขตของสัญญาฯ จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เนื่องจาก
บมจ. บานปู มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจโรงไฟฟา
รวมถึงถานหิน ที่เปนวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาของกลุมบริษัทฯ ซึ่งจะเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถลดตนทุนดานการฝกอบรมพนักงานในระยะเวลา
อันสั้น ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง ประกอบกับความพรอมดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหนวยงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญสรางความเชื่อมั่นในดานความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสํารองขอมูลของบริษัทฯ นอกจากนั้นการใชบริการของ
บมจ. บานปู ในหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ เชน หนวยงานจัดซื้อ หนวยงานบริหารทรัพยากร
บุ ค คล หน ว ยงานพั ฒ นาธุ ร กิ จ ฯลฯ โดยการใช บ ริ ก ารจากบุ ค ลากรร ว มกั น นั้ น ก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางดานตนทุนและการไดการยอมรับในชื่อทางการคาของบริษัทฯ และ
กลุมบริษัทบานปู
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การกําหนดราคา:
สัญญาจางบริหารงานฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 กําหนดคาบริการเปนอัตราคงที่มูลคา 108
ลานบาทตอป ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่ปนสวนโดยคํานวณจากจํานวนบุคลากร ตนทุนอุปกรณและ
ปริมาณงานที่ใชบริการ บวกสวนตาง (cost plus) โดยชําระคาบริการเปนรายเดือน ภายในวันที่ 7
ของเดือนถัดไป
แนวโนมรายการในอนาคต:
การจางบริหารจัดการ เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่อง เปนไปตามสัญญาจางบริหารงานฉบับลงวันที่
24 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นภายใตสัญญา โดยมีอัตรา
คาบริการคงที่และเงื่อนไขการใหบริการเปนไปตามที่ตกลงกันตามสัญญา เปนรายการที่มีความ
ชัดเจน สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.3 การรับจางบริหารงานใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
3

3.1 บริษัท เอเชียน
อเมริกัน โคล อิงค
(“AACI”)

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

3.1 BIC รับจางบริหารงาน
ใหแก AACI
-

ร า ย ไ ด ค า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวของกัน

236,247

-

ลู ก หนี้ อื่ น กิ จ การที่
เกี่ยวของกัน

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

BIC ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัทฯ ซึ่งดําเนินธุรกิจในประเทศจีน ไดทําสัญญาใหบริการให
คําปรึกษากับ AACI ซึ่งเปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการใหคําปรึกษาและ
การบริ หารจัดการดานการเงิ น การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการ
ฝกอบรมผูบริหาร เปนตน โดยสัญญามีอายุ 1 ป และหากไมมีการแจงยกเลิกสัญญา สัญญาจะ
96,486 ตออายุโดยอัตโนมัติ การจะบอกเลิกสัญญาตองแจงคูสัญญาอีกฝายลวงหนา 90 วัน
การกําหนดราคา:
คาบริหารจัดการเปนอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่
- ปนสวนโดยคํานวณจากตนทุนเงินเดือนและคาใชจายที่เกี่ยวของ ตามจํานวนบุคคลากรที่ใชจริง
บวกสวนตาง (cost plus) จายชําระเปนรายเดือน
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการรับจางบริหารจัดการ เปนรายการที่จะยังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะกําหนดราคาโดยคิดจากราคา
ตนทุนบวกสวนตาง (cost plus) เปนไปตามสัญญารับจางบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรั บจ างบริ หารงานแก กิ จการที่ เกี่ ยวข อ งดั งกล าว เป นรายการที่ ส มเหตุ สมผลและเป น
ประโยชนตอบริษัทฯ

3.2 บริ ษั ท บ า นปู 3.2 BIC รับจางบริหารงาน
ออสเตรเลี ย คอม ใหแก BPA
ปานี พี ที ว าย ลิ มิ
เต็ด
(“BPA”)

BIC ไดทําสัญญาใหบริการใหคําปรึกษากับ BPA ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ตาง ๆ และการประเมินผลโครงการตามที่กําหนดไวในสัญญา โดยการเปรียบเทียบระหวางแผน
งบประมาณ เพื่อใหขอมูลกับผูบริหารของโครงการดังกลาว และตามที่ผูบริหารโครงการรองขอ
ตลอดจนแนะนําผูเชี่ยวชาญภายนอกมาเพื่อชวยพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานของ
โครงการ สัญญามีอายุ 1 ป การบอกเลิกสัญญาตองแจงลวงหนา 90 วัน กอนครบกําหนดสัญญา

สวนที่ 2.3.14 หนา 8
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

- ร า ย ไ ด ค า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวของกัน

7,054

- ลู ก ห นี้ อื่ น กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวของกัน

-

3.3 บริ ษั ท บ า นปู 3.3 BIC รับจางบริหารงาน
มินเนอรัล (สิงคโปร) ใหแก BMS
พีทีอี ลิมิเต็ด
(“BMS”)
- ร า ย ไ ด ค า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวของกัน

1,177

- ลู ก ห นี้ อื่ น กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวของกัน

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

897 การกําหนดราคา:
คาที่ปรึกษาคิดเปนอัตรารายวัน ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่ปนสวนโดยคํานวณจากตนทุนเงินเดือน
และคาใชจายที่เกี่ยวของ ตามจํานวนบุคคลากรที่ใชจริงบวกสวนตาง (cost plus)
- แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการคาที่ปรึกษายังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะกําหนดราคาโดยคิดจากราคาตนทุนบวกสวนตาง (cost
plus) เปนไปตามสัญญาใหบริการใหคําปรึกษา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจางบริหารงานแกกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว เปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ
BIC ไดทําสัญญาใหบริการใหคําปรึกษากับ BMS ซึ่งเปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งมีขอบเขต
รวมถึ ง การให คํ า ปรึ ก ษาด า นการบริ ห ารจั ด การโครงการถ า นหิ น ที่ ป ระเทศจี น และประเทศ
มองโกเลี ย ดานการวางแผนและการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ด านการเงิน การตลาด การขนส ง เป น ต น
สัญญามีอายุ 1 ป การบอกเลิกสัญญาตองแจงคูสัญญาอีกฝายลวงหนา 90 วัน
การกําหนดราคา:
1,305
คาบริหารจัดการเปนอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่
ปนสวนโดยคํานวณจากจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใชบริการบวกสวนตาง (cost plus) โดย
ชําระเปนรายเดือน
709
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการรับจางบริหารจัดการ เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะกําหนดราคาโดยคิดจากราคา
ตนทุนบวกสวนตาง (cost plus) เปนไปตามสัญญารับจางบริหารจัดการ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจางบริหารงานแกกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว เปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ

3.4 บริษัท บานปู 3.4 BIC รับจางบริหารงาน
มินเนอรัล จํากัด
ใหแก BMC
(“BMC”)
- รายไดคาบริหาร
จัดการกิจการที่
เกี่ยวของกัน
- ลูกหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวของกัน

3.5 บมจ. บานปู

16,943

-

3.5 BIC รับจางบริหารงาน
ใหแก บมจ. บานปู
- รายไดคาบริหาร
จัดการบริษัทใหญ

5,054

BIC ไดทําสัญญาใหบริการใหคําปรึกษากับ BMC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบมจ. บานปู ซึ่งมีขอบเขต
รวมถึงการใหคําปรึกษาและการบริหารจัดการดานการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยี
และสารสนเทศ และการฝกอบรมผูบริหาร เปนตน โดยสัญญามีอายุ 1 ป การบอกเลิกสัญญาตอง
6,833
แจงคูสัญญาอีกฝายลวงหนา 90 วัน
การกําหนดราคา:
คาบริหารจัดการเปนอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่
ปนสวนโดยคํานวณจากจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใชบริการบวกสวนตาง (cost plus) โดย
1,237 ชําระเปนรายเดือน
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการรับจางบริหารจัดการ เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะกําหนดราคาโดยคิดจากราคา
ตนทุนบวกสวนตาง (cost plus) เปนไปตามสัญญารับจางบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจางบริหารงานแกกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว เปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ
BIC ไดทําสัญญาใหบริการใหคําปรึกษากับบมจ. บานปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการใหคําปรึกษาและ
การบริ หารจั ดการดานการเงิ น การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการ
ฝกอบรมผูบริหาร เปนตน โดยสัญญามีอายุ 1 ป การบอกเลิกสัญญาตองแจงคูสัญญาอีกฝาย
23,978
ลวงหนา 90 วัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
- ลูกหนี้อื่นบริษัทใหญ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)
-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

4,342 การกําหนดราคา:
คาบริหารจัดการเปนอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเปนอัตราคาใชจายที่
ปนสวนโดยคํานวณจากจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใชบริการบวกสวนตาง (cost plus) โดย
ชําระเปนรายเดือน
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการรับจางบริหารจัดการ เปนรายการที่ยังคงมีตอเนื่อง ซึ่งจะกําหนดราคาโดยคิดจากราคา
ตนทุนบวกสวนตาง (cost plus) เปนไปตามสัญญารับจางบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจางบริหารงานแกกิจการที่เกี่ยวของดังกลาว เปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.4 การใหกูยืมเงินระยะสั้นแกบริษัทใหญ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
4.

บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ
BPPI ใหเงินกูยืมระยะสั้น
แกบมจ. บานปู
- เงินใหกูยืมระยะสัน้ แก
บริษัทใหญ

รายการเงินกูยืม
เคลื่อนไหว
ในระหวางป
(หนวย: พันดอลลาร
สหรัฐ)

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

ยอดยกมา 1 ม.ค.

115,371
US$7,000

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

BPPI ใหเงินกูยืมระยะสั้นแกบมจ. บานปู เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ในอัตราดอกเบี้ยตามที่
ตกลงรวมกัน
118,219 ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 บมจ. บานปู ไดจายชําระเงินกูยืม ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยคางรับทั้ง
จํานวนใหแก BPPI แลวทั้งจํานวน
US$ 3,500 หมายเหตุ: เนื่องจาก BPPI กับ บมจ. บานปู กูยืมเงินในสกุลดอลลารสหรัฐ โดย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

บวก กูเพิ่ม

US$0

US$6,500

หัก จายคืน

(US$3,500)

(US$6,500)

ปลายงวด 31 ธ .ค.2557

US$ 3,500

-

ปลายงวด 30 มิ.ย. 2558

-

บริษัทฯ จะทําการแปลงมูลคายอดเงินกูคงคางจํานวนดังกลาวเปนสกุลเงินบาท เพื่อแสดงขอมูลในงบ
การเงิน ดวยอัตราแลกเปลี่ยนอัตรากลาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปน การให กูยื มเงิ นเพื่ อใช ใ นการดําเนิ น ธุ รกิจ โดยบมจ. บ านปู ได จายชํ าระคื น เงิน กู ยืม และ
US$3,500 ดอกเบี้ยทั้งจํานวนแลวในเดือนสิงหาคม 2558

- รายไดดอกเบี้ยรับ

3,385

2,184

- รายไดดอกเบี้ยคางรับ

2,680

147
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.5 การกูยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทใหญ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
5.1 บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ กูยืมเงินจากบมจ.
บานปู
- เงินกูยืมระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ

รายการเงินกูยืม
เคลื่อนไหว
ในระหวางป
(หนวย: พันบาท)

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

60,000

530,000

1,500

60,000

บวก กูเพิ่ม

230,000

570,000

หัก จายคืน

(171,500)

(100,000)

ปลายงวด 31 ธ.ค. 2557

60,000

-

ปลายงวด 30 มิ.ย. 2558

-

530,000

- ดอกเบี้ยจาย

454

3,326

- ดอกเบี้ยคางจาย

328

982

ยอดยกมา 1 ม.ค.

บริษัทฯ กูยืมเงินจาก บมจ. บานปู เพื่อใชลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหงสา และใชเปนคาใชจายใน
การดําเนินงานใหแก บริษัทฯ โดยออกตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 4.30 ตอ
ป กําหนดการชําระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม
ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 ยอดเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 11,898.15 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหงสา การชําระหนี้ และเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
การกําหนดราคา:
อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายระหวางกั นในกลุมบริษัทบ านปู ใชอั ตราดอกเบี้ ยซึ่งเทากับ
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย บวกสวนตาง (Cost plus)
แนวโนมรายการในอนาคต:
บริษัทฯ มีแผนที่จะจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นหลังจากที่บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การกูยืมเงินจากบมจ. บานปู เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และชําระหนี้ โดยกําหนด
อัตราดอกเบี้ยในหลักการเดียวกันภายในกลุมบริษัทบานปู เปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจายชําระเงินกูยืมระยะสั้นบางสวน หลังจากที่
บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
5.2 บมจ. บานปู

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

BPPI กูยืมเงินจากบมจ.
บานปู
- เงินกูยืมระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ

รายการเงินกูยืม
เคลื่อนไหว
ในระหวางป
(หนวย:
พันดอลลารสหรัฐ)

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

-

-

US$200

US$0

บวก กูเพิ่ม

US$0

US$2,000

หัก จายคืน

(US$200)

(US$2,000)

ปลายงวด 31 ธ .ค.2557

US$0

-

ปลายงวด 30 มิ .ย.2558

-

US$0

23

437

-

444

ยอดยกมา 1 ม.ค.

- ดอกเบี้ยจาย
- ดอกเบี้ยคางจาย

BPPI กูยืมเงินจากบมจ. บานปู เพื่อใชในการดําเนินงาน โดย BPPI ไดจายคืนเงินตนแลวทั้ง
จํานวนในชวงหกเดือนแรกของป 2558 คงเหลือรายการดอกเบี้ยจาย และดอกเบี้ยคางจาย ตั๋ว
สัญญาใชเงินกําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.3 ตอป ชําระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม
ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 BPPI ไดจายชําระดอกเบี้ยคางจายแลวทั้งจํานวน
การกําหนดราคา:
อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายระหวางกั นในกลุมบริษัทบ านปู ใชอั ตราดอกเบี้ ยซึ่งเทากับ
ตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย บวกสวนตาง (Cost plus)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
BPPI ไดจายชําระดอกเบี้ยคางจายแลวทั้งจํานวนในเดือนสิงหาคม 2558
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.6 เงินปนผลคางจายแกบริษัทใหญ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
6.

บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

บริษัทฯ มียอดเงินปนผล
คางจายบมจ. บานปู
- เงินปนผลคางจายแก
บริษัทใหญ

4,322,011

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มียอดเงินปนผลคางจายกับบมจ. บานปู จํานวน 6,330 ลาน
บาท ซึ่งเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดําเนินงานในอดีต
6,330,809 ในเดือ นกัน ยายน 2558 บริษั ท ฯ ไดจายเงินป น ผลค างจ ายดั ง กล าวทั้ง จํานวน ทั้ง นี้ เพื่อ ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งจะตองจายเงินปนผลภายใน 30 วันหลังจากวันที่
ประกาศจายปนผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการจายชําระเงินปนผลคางจายเพื่อเปนการปรับโครงสรางทาง
การเงินใหเกิดความชัดเจน
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.7 เงินทดรองจายใหกับกิจการที่เกี่ยวของ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
7.

7.1 บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ

รอบหกเดือนสิน
สุด 30 มิถุนายน
2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

7.1 บริษัทฯ จายเงินทด
รองจายใหกับบมจ. บานปู
- เงินทดรองจายใหแก
กิจการที่เกี่ยวของ

7.2 บริษัท บานปู
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
(“BPI”)

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

303

7.2 บริษัทฯ จายเงินทด
รองจายใหกับ BPI
- เงินทดรองจายใหแก
กิจการที่เกี่ยวของ

104

-

เปนเงินทดรองจายใหกับบริษัทในกลุมบมจ. บานปู สําหรับคาใชจายที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่จาย
แทนกัน ไดแก คาเดินทาง คาธรรมเนียม และ คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในกลุมบริษัท

การกําหนดราคา:
เรี ย กเก็ บ เงิ น และจ ายชํ า ระในราคาที่ ท ดรองจ ายแทนกั น ตามมู ล ค าที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง โดยกํ า หนด
ระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจงหนี้
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตามความจําเปน โดยในอนาคตจะกําหนดเปนราคาตาม
มูลคาที่เกิดขึ้นจริงและมีกําหนดระยะเวลาชําระเงินเทากับในปจจุบัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น วาเงินทดรองจายแทนกั นในกลุมบริษัทฯ และกลุมบมจ.
บานปู เพื่อคาใชจายที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่จายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

14.2.8 เงินทดรองรับกิจการที่เกี่ยวของ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
8.

8.1 บมจ. บานปู

ลักษณะรายการ
8.1 BPPI จายเงินทดรอง
จายใหกับบมจ. บานปู
- เงินทดรองรับบริษัท
ใหญ

8.2 บมจ. บานปู

2,184

8.3 BRE จายเงินทดรอง
จายใหกับบมจ. บานปู
- เงินทดรองรับบริษัท
ใหญ

8.4 บริษัท อินโด
ทัมบังรายา เมกาห
ทีบีเค
(“ITM”)

15,764

8.2 BIC จายเงินทดรอง
จายใหกับบมจ. บานปู
- เงินทดรองรับบริษัท
ใหญ

8.3 บมจ. บานปู

รอบปสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2557
(หนวย: พันบาท)

274

8.4 บริษัทฯ จายเงินทด
รองจายใหกับ ITM
- เงินทดรองรับกิจการที่
เกี่ยวของ

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2558
(หนวย: พันบาท)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการเงิ น ทดรองรั บ แทนกั น เป น เงิ น ทดรองจ ายจากบริ ษั ท ในกลุ ม บมจ. บ า นปู ใหกั บกลุ ม
บริษัทฯ สําหรับคาใชจายที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่จายแทนกัน ไดแก คาใชจายในการสํารวจ
โครงการ คาเดินทาง คาธรรมเนียม และ คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
16,154
ความคลองตัวในการบริหารจัดการภายในกลุมบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 กลุมบริษัทฯ ไดจายชําระเงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งจํานวนแลว
การกําหนดราคา:
853 เรียกเก็บเงินและจายชําระในราคาที่ทดรองตามมูลคาที่เกิดขึ้นจริง โดยกําหนดระยะเวลาชําระเงิน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจงหนี้
แนวโนมรายการในอนาคต:
รายการดังกลาวอาจมีตอเนื่องในอนาคตตามความจําเปน โดยในอนาคตจะกําหนดเปนราคาตาม
มูลคาที่เกิดขึ้นจริงและมีกําหนดระยะเวลาชําระเงินเทากับในปจจุบัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น วาเงินทดรองจายแทนกั นในกลุมบริษัทฯ และกลุมบมจ.
บานปูเพื่อคาใชจายที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่จายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล
11
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14.3

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน

14.3.1 นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการเขาทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะมีการดําเนินการ
ตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการใหเปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดตลาดหลักทรัพยฯ และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกัน
ในสวนของการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัทจะเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด อีกทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันของ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยจะมีการเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแลวของบริษัทฯ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําปของบริษัทฯ
14.3.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
มาตรการการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยว
โยง คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลในการเขา
ทํารายการ และความเหมาะสมดานราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ของรายการใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติ
ในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ของรายการ หากกระทํากับบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด กอนที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ แลวแตกรณี และหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณา
และ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี โดยผูที่
มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป รายงานประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเปนรายการทางการคาที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยกระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ หรือเปนรายการทางการคาซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกระทําเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทตน และมีเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเททาง
ผลประโยชน ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
1.

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยไดรับหรือใหกับบุคคลทั่วไป

2.

ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหกับบุคคลทั่วไป

3.

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงไดวาเปนราคาและเงื่อนไขที่ผูประกอบธุรกิจในลักษณะทํานอง
เดียวกันใหกับบุคคลทั่วไป

บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารกํ า หนดกรอบการทํ า รายการดั ง กล า วให มี ก ารผ า นการพิ จ ารณาและให ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนหลักการ และใหฝายจัดการสามารถ

สวนที่ 2 หนา 18

สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

อนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวได และบริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท พบว า มี ก ารดํ า เนิ น การไม เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะรวมกันดําเนินการเพื่อหาทางแกไข
อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ หรือบริษัทยอยจะเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนธุรกรรมประเภทอื่น บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะดําเนินการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่กําหนดไว เพื่อใหมีความ
มั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน แตเปนการทํารายการที่บริษัทและบริษัทยอยคํานึงถึงประโยชนของผูถือ
หุนทุกราย
ภายหลังจากการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน
14.3.3 แนวโนมทํารายการระหวางกันในอนาคต
(ก)

รายการเงินกูยืมจากบมจ. บานปู

บริษัทฯ กูยืมเงินจากบมจ. บานปู ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงิน และเงินกูยืมระยะสั้น โดย ณ วันที่
15 กันยายน 2558 ยอดเงินกูยืมระยะสั้นมีจํานวน 11,898.15 ลานบาท เพื่อใชลงทุนในโครงการโรงไฟฟาหงสา ชําระหนี้
และเปนคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.11 ถึงรอยละ 4.37 ตอป การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายระหวางกันในกลุมบริษัทบานปู ใชอัตราดอกเบี้ยซึ่งเทากับตนทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย
บวกสวนตาง (Cost plus) บริษัทฯ มีแผนที่จะจายชําระตั๋วเงินดังกลาวภายหลังจากที่บริษัทฯ เขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ
(ข)

คาบริหารจัดการและการใชบริการหนวยงานสนับสนุนจากบมจ. บานปู (MSA)

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป บริษัทฯ และบริษัทยอยจะใชบริการตามสัญญาการบริหาร
จัดการจากบมจ. บานปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม คาใชจายคงที่ 108 ลานบาทตอป โดยจะจาย
ชําระเปนรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการดานการใหคําปรึกษาและความชวยเหลือดานบัญชีและการเงิน การตรวจสอบ
ภายใน กฎหมาย หนวยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพยสิน
โดยมีอายุสัญญา 2 ป การตออายุสัญญาตองแจงลวงหนาภายใน 30 วันกอนวันที่สัญญาจะหมดอายุ
(ค)

การรับจางบริหารงานใหแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

BIC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน
บริหารจัดการ เปนผูใหบริการแกบริษัท และบริษัทยอยของบมจ. บานปู ไดแก AACI BMS BMC และ BPA โดยสัญญา
มีอายุ 1 ป โดยสัญญาใหบริการใหคําปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการดําเนิน
ธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝกอบรมผูบริหาร การบริหารจัดการและการ
บริหารทรัพยสิน เปนตน
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สวนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

(ง)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

เงินทดรองจาย / รับ กิจการที่เกี่ยวของกัน

เงินทดรองจาย / รับ กิจการที่เกี่ยวของกันเปนคาใชจายที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่จายแทนกัน ไดแก
คาสํารวจโครงการ คาเดินทาง คาธรรมเนียม และ คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จายใหบริษัทที่
เกี่ยวของกันมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจงหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่
เกี่ยวของกันมีกําหนดระยะเวลาชําระเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจงหนี้ โดยจะจายชําระในราคาที่ทดรองจาย
แทนกันตามมูลคาที่เกิดขึ้นจริง
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