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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1

รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

บ ริ ษั ท บ้ า น ปู จ า กั ด ผลิ ต และจ าหน่ า ยถ่ า นหิ น 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน
(มหาชน) (บมจ. บ้านปู)
ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน
ร้อยละ 99.99
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ จานวน
ต่างประเทศ
4 ท่าน คือ
1.2.1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
1.2.2 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
1.2.3 นายระวิ คอศิริ
1.2.4 นางสมฤดี ชัยมงคล
1.3 ผู้ บ ริ ห ารของบมจ. บ้ า นปู เ ป็ น กรรมการ
ของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน คือ
1.3.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
1.3.2 นายวรวุฒิ ลีนานนท์
1.3.3 นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

2.

บริ ษั ท บ้ า นปู มิ น เนอรั ล ผลิตและจาหน่ายถ่านหิน
จากัด (BMC)

2.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
ร้ อ ยละ 99.99 โดยบมจ. บ้ า นปู เ ป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
2.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบมจ. บ้านปูจานวน 2 ท่าน
คือ
2.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
2.2.2 นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

3.

บริษัท บ้านปู มินเนอรัล
(สิงคโปร์) พีทีอี ลิมเิ ต็ด
(BMS)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ

3.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่าน BMC และ
BPCI
3.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จานวน 2 ท่าน
คือ
3.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล
3.2.2 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

4.

บริษัท เอเชียน อเมริกัน
โคล อิงค์ (AACI)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน

4.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BPOD
4.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ จานวน
2 ท่าน คือ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์
4.2.1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
4.2.2 นางสมฤดี ชัยมงคล

5.

บริษัท บ้านปู ออสเตรเลีย
คอมปานี พีทีวาย ลิมิเต็ด
(BPA)

ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน
ในประเทศออสเตรเลีย

5.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BPS
5.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ จานวน
3 ท่าน คือ
5.2.1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
5.2.2 นางสมฤดี ชัยมงคล
5.2.3 นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

6.

บริษัท อินโด ทัมบันกรายา
เมกาห์ ทีบีเค (ITM)

ให้บริการทาเหมือง
ก่อสร้าง ขนส่ง และธุรกิจ
ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเหมือง
ถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย

6.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 65.00 ผ่าน BMS
6.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ ซึ่งเป็น
ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จานวน 1 ท่าน
คือ นางสมฤดี ชัยมงคล

7.

บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี
เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)
จากัด (BEST)

ธุรกิจพลังงานทดแทน

7.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่าน BES
7.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ จานวน
1 ท่าน คือ นายวรวุฒิ ลีนานนท์

8.

บริษัท พีที อินโดมินโค
แมนดิริ (IMM)

ธุรกิจเหมืองถ่านหิน

8.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งถือหุ้น
โดยอ้อมร้อยละ 65.00 ผ่าน ITM
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14.2

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรอบหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังนี้
14.2.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพลังงานของบมจ. บ้านปูให้มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว
(ก)

การซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด (BRE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited (Akira) ซึ่งเป็น
การร่วมค้าของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (BPPI) BPPI ในขณะนั้นเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.80 โดยบมจ. บ้านปูในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของ
Akira ในราคา 4.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 162.13 ล้านบาท ในราคาต้นทุน ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท ฯ และซื้อเงินลงทุนใน Akira อีก
ร้อยละ 40.00 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนจากบุคคลภายนอก ทาให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Akira และเปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ งนี้ Akira
ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และมีบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 สองบริษัท คือ บริษัท อะกิระ เอนเนอร์จี (เซาท์) ลิมิเต็ด และบริษัท อะกิระ ฮอกไกโด ลิมิเต็ด
(รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิ ดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
การซื้อเงินลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้น
(ข)

การขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้โอนขายเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
ดาเนินธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.56 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ในราคาตลาดมูลค่า 52.64 ล้านบาท และโอนขายเงินลงทุนทั่วไปในบริ ษัท สาริน
พรอพเพอร์ตี้ จากัด ซึ่งดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 3.84 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวในราคามูลค่าตามบัญชีจานวน 40.26 ล้านบาท ให้แก่
บมจ. บ้านปู เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนดัง กล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไฟฟ้าตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลัง
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(ค)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บมจ. บ้านปู เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทบ้านปู ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จานวนเงิน 60.39 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด ได้จ่ายชาระเงิน
ทดรองจ่ายให้แก่ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด แล้วทั้งจานวน ในเดือนกันยายน 2558 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการจ่ายชาระเงินทดรองจ่ายคืน บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จากัด แล้วทั้งจานวนในเดือนกันยายน 2558
(ง)

การซื้อเงินลงทุนในบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ดาเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเข้าซื้อหุ้นจานวน 62,923,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.80 ใน BPPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู
ดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เป็นจานวนเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการเสมือนเป็นการทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน (Market Comparable) ซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อมูลค่าตามบัญชี (Price/Book Value : P/BV) และ
การใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow : DCF) เนื่องจากเป็นวิธีที่คานึงถึงความสามารถในการทากาไรในอนาคต และเป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้า
โดยสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทามาจากข้อมูลจริงในอดีตและการประมาณการของผู้บริหาร ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ และบมจ. บ้านปูได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนหุ้นและซื้อขายหุ้น โดยมี
สาระสาคัญตามสัญญา ดังนี้
(1)

บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนจานวน 695 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 6,950 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 200.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่
บมจ. บ้านปู และ

(2)

บริษัทฯ จะชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจานวน 99.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 3,573.89 ล้านบาท โดยมี
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.37 ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทบ้านปูบวกส่วนต่าง (cost plus) และมีกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
โดยบริษัทฯ ได้ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทั้งจานวน และได้ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวแล้วในไตรมาสแรก ปี 2559

การโอนหุ้นดังกล่าวได้ดาเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นผลทาให้บริษัท ฯ มีเงินลงทุนใน BPPI เพิ่มขึ้นจานวน 10,523.89 ล้านบาท และสัดส่วน
การลงทุนใน BPPI เป็นร้อยละ 100.00
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: การซื้อเงินลงทุนใน BPPI เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพลังงานในกลุ่มบริษัทบ้านปูมาอยู่ภายใต้การดาเนินงานของ
บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ในการกาหนดมูลค่า และราคาซื้อขายอยู่ในช่วงราคาที่ฝ่ายจัดการป ระเมิน ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

14.2.2 ค่าบริหารจัดการจ่ายแก่บมจ. บ้านปู

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

2

บมจ. บ้านปู

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า บริ ห าร
จั ด การและการใช้ บ ริ ก าร
หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ
หลักให้แก่บมจ. บ้านปู
- ค่าบริหารจัดการจ่าย
แก่บริษัทใหญ่
- เจ้าหนี้อื่นบริษัทใหญ่

49,500
-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
(หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร บริษัทฯ ได้ใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ
หลักจากบมจ. บ้านปู ตามสัญญาการบริการลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งกาหนดค่าบริการเป็น
รายปี ปีละ 30 ล้านบาท โดยให้สัญญามีผลจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือมีการทาสัญญา
ฉบับใหม่
54,000 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะใช้บริการบมจ. บ้านปูตามสัญญาจ้าง
บริหารงาน (Management Service Agreement) จากบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน
2558 แทนสัญญาเดิม ซึ่งรวมถึงบริการการให้คาปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน
- การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากร
บุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นต้น โดยมีอายุสัญญา 2 ปี เงื่อนไขการต่ออายุสัญญา
จะต้องดาเนินการภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
จากการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทฯ จะดาเนินการให้มีบุคลากรและอุปกรณ์เพื่อ
ด าเนิ น งานด้ ว ยบริ ษั ท ฯ เองกั บ การจ้ า งบมจ. บ้ า นปู การจ้ า งบมจ. บ้ า นปู จ ะเป็ น ประโยชน์
ต่อบริษัทฯ มากกว่า ทั้งในด้านประสิทธิภาพและทางด้านต้นทุน เนื่องจาก บมจ. บ้านปูมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงถ่านหินที่เป็นวัตถุดิบ
หลักในการดาเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และสามารถลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานในระยะเวลาอันสั้น ทาให้บริษัทฯ
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หน่ วยงานปฏิ บั ติก ารที่ มี ค วามเชี่ย วชาญสร้ างความเชื่ อ มั่ น ในด้า นความปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศและการสารองข้อมูลของบริษัทฯ เป็นต้น

ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 5

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
(หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การกาหนดราคา:
สัญญาจ้างบริหารงานฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 กาหนดค่าบริการเป็นอัตราคงที่มูลค่า 108
ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่พิจารณาจากต้นทุนการให้บริการ ได้แก่ จานวนบุคลากร
ต้นทุนอุปกรณ์และปริมาณงานที่ให้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยชาระค่าบริการเป็นราย
เดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือน
แนวโน้มรายการในอนาคต:
การจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารงานฉบับลงวันที่
24 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนการดาเนิน ธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา โดยมีอัตรา
ค่ า บริ ก ารคงที่ แ ละเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปตามที่ ต กลงกั น ตามสั ญ ญา เป็ น รายการที่ มี
ความชัดเจน สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

14.2.3 การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

3

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

การรับจ้าง
บริหารงานให้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
3.1 บริษัท เอเชียน
อเมริกัน โคล อิงค์
(AACI)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความสามารถและ
เชี่ยวชาญในธุรกิจถ่านหินและโรงไฟฟ้า ซึ่งมีกาลังคนส่วนเกินเหลือเพียงพอที่จะให้บริการกับ
บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ดังต่อไปนี้
3.1 BIC รับจ้างบริหารงาน
ให้แก่ AACI
-

ร า ย ไ ด้ ค่ า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวข้องกัน

180,444

-

ลู ก หนี้ อื่ น กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกัน

-

3.1 BIC จึงได้ทาสัญญาให้บริการให้คาปรึกษากับ AACI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งมี
ขอบเขตรวมถึงการให้คาปรึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี และหากไม่มี
การแจ้งยกเลิกสัญญา สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ การจะบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีก
69,566 ฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน
การกาหนดราคา:
ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่
- ปันส่วนโดยคานวณจากต้นทุนเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามจานวนบุคลากรที่ใช้จริง
บวกส่วนต่าง (cost plus) จ่ายชาระเป็นรายเดือน
แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่จะยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกาหนดราคาโดยคิดจากราคา
ต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
รายการรับจ้างบริห ารงานแก่กิจการที่ เกี่ยวข้อ งดังกล่าว เป็น รายการที่ สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

3.2 บริ ษั ท บ้ า นปู 3.2 BIC รับจ้างบริหารงาน
ออสเตรเลี ย คอม ให้แก่ BPA
ปานี พี ที ว าย ลิ มิ
เต็ด (BPA)
- ร า ย ไ ด้ ค่ า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวข้องกัน

4,545

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

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3.2 BIC ได้ทาสัญญาให้บริการให้คาปรึกษากับ BPA ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คาปรึกษาทาง
ธุรกิจต่าง ๆ และการประเมินผลโครงการตามที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยการเปรียบเทียบระหว่าง
แผนงบประมาณ เพื่อให้ข้อมู ลกับผู้บริหารของโครงการดังกล่าว และตามที่ผู้บริหารโครงการ
ร้องขอ ตลอดจนแนะนาผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงระบบการดาเนินงาน
ของโครงการ สัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน ก่อนครบกาหนด
สัญญา ซึ่งสัญญาให้บริการได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยปัจจุบันไม่ได้มีการต่อ
สัญญาเพื่อให้บริการระหว่างกัน
การกาหนดราคา:
ค่าที่ปรึกษาคิดเป็นอัตรารายวัน ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคานวณจากต้นทุนเงินเดื อน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจานวนบุคลากรที่ใช้จริงบวกส่วนต่าง (cost plus)
แนวโน้มรายการในอนาคต:
หากบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยจะเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะ
ดาเนินการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทารายการเกี่ยวโยงกันที่กาหนดไว้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

3.3 บริ ษั ท บ้ า นปู 3.3 BIC รับจ้างบริหารงาน
มินเนอรัล (สิงคโปร์) ให้แก่ BMS
พีทีอี ลิมิเต็ด(BMS)
- ร า ย ไ ด้ ค่ า บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร กิ จ ก า ร ที่
เกี่ยวข้องกัน

2,238

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

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3.3 BIC ได้ทาสัญญาให้บริการให้คาปรึกษากับ BMS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งมี
ขอบเขตรวมถึงการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการถ่านหิน ด้านการวางแผนและ
การดาเนินธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การขนส่ง เป็นต้น สัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญา
ต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน
6,495
การกาหนดราคา:
ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่
ปันส่วนโดยคานวณจากจานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดย
3,415
ชาระเป็นรายเดือน
แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกาหนดราคาโดยคิดจากราคา
ต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

3.4 บริษัท บ้านปู 3.4 BIC รับจ้างบริหารงาน
มินเนอรัล จากัด
ให้แก่ BMC
(BMC)
- รายได้ค่าบริหาร
จัดการกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
- ลูกหนี้อื่นกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

11,723

-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3.4 BIC ได้ทาสัญญาให้บริการให้คาปรึกษากับ BMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปูซึ่งมี
ขอบเขตรวมถึงการให้คาปรึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิก
5,634
สัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน
การกาหนดราคา:
ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่
987
ปันส่วนโดยคานวณจากจานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดย
ชาระเป็นรายเดือน
แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกาหนดราคาโดยคิดจากราคา
ต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

3.5 บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

3.5 BIC รับจ้างบริหารงาน
ให้แก่บมจ. บ้านปู
- รายได้ค่าบริหาร
จัดการบริษัทใหญ่
- ลูกหนี้อื่นบริษัทใหญ่

49,811
-

รอบหกเดือน
สิ้นสุด
30 มิถุนายน
2559
หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3.5 BIC ได้ทาสัญญาให้บริการให้คาปรึกษากับบมจ. บ้านปูซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คาปรึกษา
และการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ
การฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้ง คู่สัญญาอีกฝ่าย
18,688
ล่วงหน้า 90 วัน
การกาหนดราคา:
3,274
ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่
ปันส่วนโดยคานวณจากจานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดย
ชาระเป็นรายเดือน
แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่ อเนื่อง ซึ่งจะกาหนดราคาโดยคิดจากราคา
ต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

14.2.4 การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
4.

บมจ. บ้านปู

ลักษณะรายการ
BPPI ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
แก่บมจ. บ้านปู
- เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ แก่
บริษัทใหญ่

รายการเงินกู้ยืม
เคลื่อนไหว
ในระหว่างปี
(หน่วย: พันดอลลาร์
สหรัฐ)

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

-

รอบหกเดือนสิ้นสุด
30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

BPPI ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บมจ. บ้านปูเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในอัตราดอกเบี้ยตามที่
ตกลงร่วมกัน
- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 บมจ. บ้านปูได้จ่ายชาระเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้างรับทั้ง
จานวนให้แก่ BPPI แล้วทั้งจานวน

ยอดยกมา 1 ม.ค.

US$ 3,500

- หมายเหตุ: เนื่องจาก BPPI กับบมจ. บ้านปูกู้ยืมเงินในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ โดย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

บวก กู้เพิ่ม

US$6,500

-

หัก จ่ายคืน

(US$10,000)

-

ปลายงวด 31 ธ .ค. 2558

US$0

ปลายงวด 30 มิ.ย. 2559
- รายได้ดอกเบี้ยรับ
- รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทฯ จะทาการแปลงมูลค่ายอดเงินกู้คงค้างจานวนดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อแสดงข้อมูลใน
งบการเงิน ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตรากลาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยบมจ. บ้านปูได้จ่ายชาระคืนเงินกู้ ยืม และ
- ดอกเบี้ยทั้งจานวนแล้วในเดือนสิงหาคม 2558

2,691

-

-

-
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

14.2.5 การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
5.1

บมจ. บ้านปู

ลักษณะรายการ

รอบหกเดือนสิ้นสุด
30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก
บมจ. บ้านปู
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ่

รายการเงินกู้ยืม
เคลื่อนไหว
ในระหว่างปี

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

14,882,807

12,166,194

60,000

14,882,807

บวก กู้เพิ่ม

15,375,710

8,621,547

หัก จ่ายคืน

(552,903)

(11,338,160)

ยอดยกมา 1 ม.ค.

ปลายงวด 31 ธ.ค. 2558

14,882,807

ปลายงวด 30 มิ.ย. 2559
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

12,166,194
192,101

229,815

51,409

38,832

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาและโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย การปรับโครงสร้างธุรกิจ การชาระหนี้
เงินปันผลค้างจ่าย และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้แก่ บริษัทฯ โดยการเข้าทาสัญญา
กู้ยืมเงินและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 4.04 ถึง
ร้ อ ยละ 4.37 ต่ อ ปี และ ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 ร้ อ ยละ 3.80 ถึ ง ร้ อ ยละ 4.37 ต่ อ ปี
กาหนดการชาระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 ยอดเงินกู้ยืม
ระยะสั้นมีจานวนทั้งสิ้น 13,716.60 ล้านบาท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ข้อ 16.10.3 หนี้สินหมุนเวียน (จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อ 16.17.1
เหตุการณ์ภายหลัง วันที่ในรายงานทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 (ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การกาหนดราคา:
อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย บวกส่วนต่าง (cost plus)
แนวโน้มรายการในอนาคต:
บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสั้นหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
การกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปูเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และชาระหนี้ โดยกาหนด
อัตราดอกเบี้ยในหลักการเดียวกันภายในกลุ่ม บริษัทบ้านปู เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสั้นด้วยเงินที่บริษัทฯ จะได้รับ
จากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 13

ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
5.2

บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

รอบหกเดือนสิ้นสุด
30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)

BPPI กู้ยืมเงินจากบมจ.
บ้านปู
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
บริษัทใหญ่

รายการเงินกู้ยืม
เคลื่อนไหว
ในระหว่างปี
(หน่วย:
พันดอลลาร์สหรัฐ)

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

-

-

US$0

-

บวก กู้เพิ่ม

US$2,000

-

หัก จ่ายคืน

(US$2,000)

-

US$0

-

ยอดยกมา 1 ม.ค.

ปลายงวด 31 ธ.ค. 2558
ปลายงวด 30 มิ.ย. 2559
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

BPPI กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปูเพื่อใช้ในการดาเนินงาน โดย BPPI ได้จ่ายคืนเงินต้นแล้วทั้ง
จานวนในช่ วงหกเดือ นแรกของปี 2558 คงเหลือ รายการดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยค้างจ่า ย
ตั๋วสัญญาใช้เงินกาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.3 ต่อปี ชาระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม
ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 BPPI ได้จ่ายชาระดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วทั้งจานวน
การกาหนดราคา:
อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ ากับ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยบวกส่วนต่าง (cost plus)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
BPPI ได้จ่ายชาระดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วทั้งจานวนในเดือนสิงหาคม 2558

437

-

-

-
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14.2.6 เงินทดรองจ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
6.

6.1 บริษัท อินโด
ทัมบันกรายา
เมกาห์ ทีบีเค (ITM)

6.2 บริษัท พีที อิน
โดมินโค แมนดิริ
(IMM)

ลักษณะรายการ

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

6.1 บริษัทฯ จ่ายเงินทด
รองจ่ายให้กับ ITM
- เงินทดรองจ่ายให้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้อง

1,816

6.2 บริษัทฯ จ่ายเงินทด
รองจ่ายให้กับ IMM
- เงินทดรองจ่ายให้แก่
กิจการที่เกี่ยวข้อง

-

-

เป็นเงินทดรองจ่ายให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทบ้านปู สาหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่าย
แทนกัน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทฯ

การกาหนดราคา:
เรีย กเก็บ เงิ น และจ่ ายชาระในราคาที่ ท ดรองจ่ายแทนกั น ตามมู ลค่ าที่ เกิด ขึ้น จริ ง โดยกาหนด
ระยะเวลาชาระเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้
แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจาเป็น โดยในอนาคตจะกาหนดเป็นราคาตาม
มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงและมีกาหนดระยะเวลาชาระเงินเท่ากับในปัจจุบัน
13 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเงินทดรองจ่ายแทนกันในกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม บริษัท
บ้านปูเพื่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล
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14.2.7 เงินทดรองรับกิจการที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
7.

7.1 บมจ. บ้านปู

ลักษณะรายการ
7.1 BIC รับเงินทดรองรับ
จากบมจ. บ้านปู
- เงินทดรองรับบริษัท
ใหญ่

7.2 บริษัท เอเชียน
อเมริกัน โคล อิงค์
(AACI)

รอบปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

7.2 BIC รับเงินทดรองรับ
จาก AACI
- เ งิ น ท ด ร อ ง รั บ จ า ก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7.3 บริษัท อินโด 7.3 บริษัทฯ รับเงินทด
ทัมบันกรายา
รองรับจาก ITM
เมกาห์ ทีบีเค (ITM) - เงินทดรองรับจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1,440

-

2,502

รอบหกเดือน
สิ้นสุด 30
มิถุนายน 2559
(หน่วย: พันบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการเงิ น ทดรองรั บแทนกัน เป็ น เงิ น ทดรองจ่ายจากบริษั ท ในกลุ่ม บริษั ท บ้า นปู ให้ กั บกลุ่ ม
บริษัทฯ สาหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
โครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
694
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทฯ
การกาหนดราคา:
เรียกเก็บเงินและจ่ายชาระในราคาที่ทดรองตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยกาหนดระยะเวลาชาระเงิน
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้
1,311 แนวโน้มรายการในอนาคต:
รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจาเป็น โดยในอนาคตจะกาหนดเป็นราคาตาม
มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงและมีกาหนดระยะเวลาชาระเงินเท่ากับในปัจจุบัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเงินทดรองจ่ายแทนกันในกลุ่มบริษัท ฯ และกลุ่ม บริษัท
บ้านปูเพื่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล
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รายการระหว่างกัน

14.3.1 นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการเข้า
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย
จะมีการดาเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ ฯ และตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน
ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สานักงาน ก.ล.ต.
รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันของ
สภาวิชาชีพบัญชี โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัท ฯ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปีของบริษัทฯ
14.3.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
มาตรการการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ในกรณีที่บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยว
โยง คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้า
ทารายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติ
ในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการ หากกระทากับบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด ก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ แล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณา
และ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุ มผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย
ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ
ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการทางการค้าที่บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยกระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยกระทาเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทตน และมีเงื่อนไขการค้าที่มีร าคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททาง
ผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
1.

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

2.

ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป

3.

ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท ฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานอง
เดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารก าหนดกรอบการท ารายการดั ง กล่ า วให้ มี ก ารผ่ า นการพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมั ติเป็นหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถ
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อนุมัติการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ และบริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อรายงานในที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท พบว่ า มี ก ารด าเนิ น การไม่ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดาเนินการเพื่อหาทางแก้ไข
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บริษัท ฯ
และบริษัทย่อยจะดาเนิ นการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่กาหนดไว้ เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่เป็นการทารายการที่บริษัท ฯ และบริษัทย่อยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกราย
ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ขั้นตอนของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน
14.3.3 แนวโน้มทารายการระหว่างกันในอนาคต
(ก)

รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปูในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น โดย ณ วันที่
21 กันยายน 2559 ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีจานวน 13,716.60 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสาและ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย ชาระหนี้ จ่ายเงินปันผล และเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.80 ถึงร้อยละ 4.11 ต่อปี การกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับและ
ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปูใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัว เฉลี่ยบวกส่วนต่าง (cost
plus) บริษัทฯ มีแผนที่จะชาระคืนเงินกู้ยืมในส่วนที่เหลือด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ข้อ 16.10.3 หนี้สิน
หมุนเวียน (จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และข้อ 16.17.1 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ง) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอนาคตหากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการให้และรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่
เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ
เกี่ยวโยงกันต่อไป
(ข)

ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู (MSA)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหาร
จัดการกับบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ปีละ 108 ล้านบาทต่อปี โดย
จะจ่ า ยช าระเป็ น รายเดื อ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม บริ ก ารด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาและความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุ คคล และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินโดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะสิ้นสุดลง
(ค)

การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บมจ. บ้านปูและบริษัทย่อย ได้แก่ AACI BMS และ BMC โดยสัญญามีอายุ 1 ปี โดย
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ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

สัญญาให้บริการให้คาปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คาปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการดาเนินธุรกิจ การเงิน
การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน
เป็นต้น
(ง)

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุ รกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่
ค่าสารวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่
เกี่ยวข้องกันมีกาหนดระยะเวลาชาระเงิน ภายใน 15 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทดรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันมีกาหนดระยะเวลาชาระเงิน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชาระในราคาที่ทดรองจ่ายแทนกัน
ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
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