บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1

รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 สำมำรถสรุปได้

ดังนี้
14.1.1 บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“BCP”)
BCP เป็ นบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เนื่องจำก BCP เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.9 ก่อนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ต่อประชำชนทัวไป
่
เป็ นครัง้ แรก (IPO) และร้อยละ 70.4 ภำยหลัง IPO โดยมีกรรมกำรร่วมกันสองท่ำน ได้แก่ (1) นำยพิชยั ชุณหวชิร และ (2) นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช และมีผบู้ ริหำรของ BCP ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ หนึ่งท่ำน ได้แก่ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเช่ำทีด่ นิ
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
- เจ้ำหนี้คงค้ำง

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

0.50
5.45
5.95

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559
2.97
2.48
-

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ เช่ำทีด่ นิ ที่ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุ ธยำ กำรท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรเกี่ย วกับ สิน ทรัพ ย์ห รือ
เนื้อทีร่ วม 457-2-53 ไร่ จำก BCP เพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั ้ ของ บริกำร ซึ่งมีอตั รำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็ นไปตำมรำคำ
โครงกำรระยะที่ 1
และเงือ่ นไขกำรค้ำทัวไป
่ โดยอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวกำหนดตำม
สัญญำเช่ำที่ดนิ ดังกล่ำวมีอตั รำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้ รำคำทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ประเมินรำคำอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน จำกสำนักงำน ก.ล.ต. ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำม
จำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ำ 1

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมิน เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์
สำธำรณะ และมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 22 ปี ตำมอำยุคงเหลือ
ของโครงกำรระยะที่ 1 และบริษทั ฯ มิได้มแี ผนทีจ่ ะนำ
ทีด่ นิ ดังกล่ำวไปดำเนินธุรกิจอื่นเมือ่ สิน้ สุดอำยุโครงกำร
ระยะที่ 1
ค่ ำใช้ จ่ ำ ย ส ำห รั บ ก ำร เช่ ำ พื้ น ที่
สำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำง
ระบบไฟฟ้ำ
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เงินมัดจำ
- เจ้ำหนี้คงค้ำง

0.08
0.23
0.31

0.46
0.23
0.23

บริษทั ฯ เช่ำพื้นทีส่ ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบ
ไฟฟ้ ำจำก BCP พื้นที่รวม 377 ตำรำงเมตร เพื่อใช้เป็ น
สำนักงำนและใช้ในกำรดำเนินงำนของโครงกำรระยะที่ 1 โดย
มีอตั รำค่ำเช่ำเป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
พื้นทีอ่ ำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 ปี ระหว่ำงบริษทั ฯ และ
BCP ซึ่งเป็ นอัตรำค่ำเช่ำทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำร
ประเมินเพือ่ วัตถุประสงค์สำธำรณะ
ทัง้ นี้ กำรที่บ ริษัท ฯ เข้ำ ท ำสัญ ญำระยะสัน้ อำยุ 3 ปี
เนื่อ งจำกในอนำคตบริษัทฯ อำจพิจำรณำย้ำ ยพื้น ที่
สำนักงำนหำกบริษทั ฯ จัดหำพื้นที่สำนักงำนแห่งใหม่
ได้ นอกจำกนี้อุปกรณ์ต่ ำงๆ ในห้องควบคุมและห้อ ง
วำงระบบไฟฟ้ำสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ ซึ่งบริษทั ฯ อำจ
พิจำรณำย้ำยอุปกรณ์ดงั กล่ำวมำไว้ในอำคำรซึ่งอยู่ใน
พืน้ ทีข่ องบริษทั ฯ ตำมควำมเหมำะสมต่อไป
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ำ 2

กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะ
สัน้ ซึ่งมีอตั รำค่ำเช่ำและเงื่อนไขกำรเช่ำเป็ นไปตำมรำคำและ
เงือ่ นไขกำรค้ำทัวไป
่
ซึง่ อัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวกำหนดตำมรำคำ
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ดังนัน้ รำยกำรดัง กล่ ำวเกิดขึ้น ตำมควำม
จำเป็น และมีควำมสมเหตุสมผล

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

6.19
6.62

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

21.24
11.36

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงบริห ำรงำนกับ BCP ซึ่ง
สัญญำดังกล่ำวจะสิ้นสุดอำยุสญ
ั ญำในวันที่ 31 ธันวำคม
2562 โดยตำมสัญญำดังกล่ำว BCP จะจัดส่ งพนักงำน
มำปฏิ บ ัติ ง ำนที่ บ ริ ษั ท ฯ ส ำหรับ ปี 2559 รวม 11
ตำแหน่ ง ตำมขอบเขตกำรปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผู้
กำหนดโดยบุคลำกรที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถ
ปฏิ บ ัติ ง ำนได้ ต ำมค ำบรรยำยลั ก ษณะงำน (Job
Descriptions) ทีก่ ำหนด และมีคุณสมบัตติ ำมมำตรฐำน
ทีย่ อมรับโดยทัวไปในธุ
่
รกิจเดียวกัน

กำรทำรำยกำรดัง กล่ ำวเป็ น รำยกำรสนับสนุ น ธุร กิจ ปกติซ่ึง
เกิดขึ้น ตำมควำมจ ำเป็ น และมีค่ ำบริกำรซึ่ง ค ำนวณมำจำก
ประมำณกำรอัตรำค่ำจ้ำงที่ BCP คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
ที่ BCP ส่งมำปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ

พนั ก งำนที่ BCP ส่ ง มำปฏิบ ัติง ำนส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
ผูบ้ ริหำรระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏิบตั กิ ำรซึ่ง
มีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำ
พลัง งำนหมุ น เวีย นมำตัง้ แต่ เ ริ่ม จัด ตัง้ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ ำ
พลังงำนหมุนเวียน
ทัง้ นี้ BCP จะเรีย กเก็บค่ ำบริกำรจำกกำรปฏิบตั ิงำน
ดังกล่ ำวจำกประมำณกำรค่ ำใช้จ่ำยเงิน เดือ น โบนัส
และค่ำตอบแทนอื่นๆ ของบุคลำกรที่ส่งมำปฏิบตั งิ ำน
จำกบริ ษั ท ฯ ต ำม เงื่ อ น ไ ข ที่ ร ะบุ ใ น สั ญ ญำจ้ ำ ง
บริหำรงำน
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ำ 3

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

รำยได้ค่ำไฟฟ้ำศูนย์เรียนรู้
- รำยได้สำหรับงวด
- รำยได้คำ้ งรับ
- ลูกหนี้คงค้ำง

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

0.03
0.03

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559
0.24
0.05
0.22

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฯ มีกำรเรีย กเก็บค่ ำไฟฟ้ ำส ำหรับศูน ย์เรีย นรู้ กำรทำรำยกำรดัง กล่ ำวเป็ น รำยกำรสนับสนุ น ธุร กิจ ปกติซ่ึง
พลังงำนทดแทน ในพื้นที่โครงกำรระยะที่ 1 ที่ อ.บำง เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่
ปะอิ น จ.พระนครศรีอ ยุ ธ ยำ จำก BCP เนื่ อ งจำก บริษทั ฯ จ่ำยจริง
บริษัทฯ เป็ น เจ้ำของมิเตอร์ ซ้ือ ไฟฟ้ ำ เพื่อ ใช้ใ นพื้น ที่
อำคำรศูนย์เรียนรู้ ซึง่ เป็นอำคำรเดียวกับทีต่ งั ้ ของพื้นที่
สำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำของ
บริษัท ฯ โดยบริษัท ฯ จะด ำเนิ น กำรเรีย กเก็บ ค่ ำ ใช้
ไ ฟ ฟ้ ำ ข อ ง พื้ น ที่ อ ำ ค ำ ร ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ใ น ส่ ว น ที่
นอกเหนือจำกพื้นที่สำนักงำน ห้องควบคุม และห้อง
วำงระบบไฟฟ้ำของบริษทั ฯ จำก BCP ตำมจำนวนที่
จ่ำยจริง ซึ่งเป็ น ไปตำมข้อ กำหนดภำยใต้ส ญ
ั ญำเช่ำ
พื้นทีอ่ ำคำรและห้องควบคุม อำยุ 3 ปี ระหว่ำงบริษทั ฯ
และ BCP

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ำ 4

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรใช้ทจ่ี อดรถศูนย์
เอนเนอร์ยค่ี อมเพล็กซ์
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
ค่ำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง (รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ )

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

-

-

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

0.09
0.06

1.55
1.66

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BCP มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยกำรใช้ทจ่ี อดรถศูนย์เอ็น รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ
เนอร์ยค่ี อมเพล็กซ์ทงั ้ หมดของพนักงำนและผูม้ ำติดต่อ เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่
ของบริษั ท ฯ ซึ่ ง BCP เป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย BCP จ่ำยจริง
ดังกล่ำวไปก่อน และจะนำมำเรียกเก็บจำกบริษทั ฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจำนวนทีจ่ ่ำยจริง
BCP มีกำรเรีย กเก็บ ค่ ำ บริก ำรรักษำควำมปลอดภัย รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ
ของโครงกำรระยะที่ 1 ตำมอัต รำที่กำหนดในสัญญำ เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็น และมีค่ำบริกำรเป็นไปตำมค่ำใช้จ่ำยที่
บริกำรรักษำควำมปลอดภัย ที่ BCP ทำกับสำนักงำน BCP จ่ำยจริง
รักษำควำมปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
ในพระบรมรำชู ป ถัม ภ์ ซึ่ง BCP เป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบ
ค่ ำใช้จ่ำยดังกล่ ำวไปก่อ น และเรีย กเก็บจำกบริษัทฯ
อีกทอดหนึ่งตำมจำนวนทีจ่ ่ำยจริง
ทัง้ นี้ รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ ในอนำคต เนื่องจำก
สัญ ญำดัง กล่ ำ วได้ ส้ิ น สุ ด อำยุ ส ั ญ ญำเมื่ อ วั น ที่ 31
พฤษภำคม 2559 และบริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำบริกำร
รั ก ษำควำมปลอดภั ย กั บ ส ำนั ก งำนรั ก ษำคว ำม
ปลอดภัย องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรม
รำชูปถัมภ์เอง
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่ำใช้จ่ำยภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ และ
ภำษีป้ำย
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
- เจ้ำหนี้คงค้ำง

เงินกูย้ มื จำก BCP
วงเงินไม่เกิน 830 ล้ำนบำท
- ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

-

210.00
0.16
0.16

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

2.04
1.88
3.92

3.84
-

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BCP มีกำรเรียกเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดนิ และภำษี รำยกำรค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติ ซึ่ง
ป้ำยสำหรับปี 2559 ของโครงกำรระยะที่ 1 เนื่องจำก เกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ น และมีค่ ำใช้จ่ำยเป็ นไปตำมจำนวนที่
ทรัพ ย์ส ิน ดังกล่ ำวจดทะเบียนภำยใต้ช่อื BCP ดังนัน้ BCP จ่ำยจริง
BCP จึง รับ ผิด ชอบค่ ำ ใช้จ่ ำ ยดัง กล่ ำ วไปก่ อ น และ
ดำเนินกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจำกบริษทั ฯ อีก
ทอดหนึ่งตำมจำนวนที่ BCP จ่ำยจริง ซึ่งเป็ นไปตำม
ข้อ ก ำหนดภำยใต้ ส ัญ ญำเช่ ำ ที่ดิน อำยุ 22 ปี และ
สัญ ญำเช่ ำ พื้น ที่อ ำคำรและห้ อ งควบคุ ม อำยุ 3 ปี
ระหว่ำงบริษทั ฯ และ BCP
เมือ่ วันที่ 18 ธันวำคม 2558 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ
เงินกู้วงเงินไม่เกิน 830.00 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่ 21
ธัน วำคม 2558 บริษัท ฯ ได้ท ำกำรเบิก เงิน กู้จ ำนวน
210.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกูด้ งั กล่ำวเป็ นสัญญำ
เงิน กู้ร ะยะสัน้ และมีกำหนดช ำระคืนภำยในวัน ที่ 17
ธัน วำคม 2559 เพื่อ ใช้ในกำรลงทุน ในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ป่นุ โดยมีอตั รำ
ดอกเบี้ย เท่ำกับร้อ ยละ 2.5 ต่ อ ปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัต รำ
ดอกเบี้ย ที่บ ริษั ท ฯ ต้ อ งจ่ ำ ยหำกกู้ ย ืม จำกสถำบัน
กำรเงิน ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 25 มีนำคม 2559 บริษทั ฯ ได้
ชำระคืนเงินกูย้ มื พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยทัง้ หมดให้แก่ BCP
แล้ว
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กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น รำยกำรรับ ควำมช่ว ยเหลือ ทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ำยให้
BCP นัน้ ไม่ทำให้บริษัทฯ เสีย ประโยชน์ เนื่อ งจำกเป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ยทีไ่ ม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ำยหำกกูย้ ืม
ั บนั บริษทั ฯ ไม่มยี อดเงินกูย้ มื
จำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ ปจจุ
คงค้ำงกับ BCP แล้ว และภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) บริษัทฯ
จะมีควำมคล่องตัวทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกู้ย ืม
มำกขึ้น และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทัง้ ตลำดตรำสำรทุน
และตลำดตรำสำรหนี้ได้มำกขึน้

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมำเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 บริษัทฯ ได้ทำกำร
เบิกเงินกูจ้ ำนวน 620.00 ล้ำนบำทจำกวงเงินกูข้ ำ้ งต้น
เพื่อ ใช้ใ นกำรลงทุ น ในโครงกำรผลิต ไฟฟ้ ำพลัง งำน
แสงอำทิต ย์ท่ปี ระเทศญี่ปุ่น อย่ ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ชำระคืนเงินกูย้ มื พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยทัง้ หมดให้แก่ BCP
แล้วเมือ่ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
เงินกูย้ มื จำก BCP
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท
- ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

-

16.69
-

เมือ่ วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2559 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ
เงินกูว้ งเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้ำนบำท และเมือ่ วันที่ 10
กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ทำกำรเบิกเงินกู้จำนวน
1,500.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ทป่ี ระเทศญี่ป่นุ สัญญำเงินกู้
ดังกล่ำวเป็นสัญญำเงินกูร้ ะยะสัน้ และมีกำหนดชำระคืน
ภำยในวัน ที่ 17 ธัน วำคม 2560 โดยมีอ ัต รำดอกเบี้ย
เท่ำกับร้อยละ 2.9 ต่ อปี ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ย ืมจำกสถำบันกำรเงิน ทัง้ นี้
เมื่อวันที่ 30 มิถุ นำยน 2559 บริษัทฯ ได้ช ำระคืนเงิน
กูย้ มื พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ทัง้ หมดให้แก่ BCP แล้ว
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กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น รำยกำรรับ ควำมช่ ว ยเหลือ ทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ ต่อกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัทฯ และอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ำยให้
BCP นัน้ ไม่ทำให้บริษัทฯ เสีย ประโยชน์ เนื่อ งจำกเป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ยทีไ่ ม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ำยหำกกูย้ มื
ั บนั บริษทั ฯ ไม่มยี อดเงินกูย้ มื
จำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ ปจจุ
คงค้ำงกับ BCP แล้ว และภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ออกและเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) บริษัทฯ
จะมีควำมคล่องตัวทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกู้ย ืม
มำกขึ้น และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทัง้ ตลำดตรำสำรทุน
และตลำดตรำสำรหนี้ได้มำกขึน้

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.2

รายการระหว่างกันของบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 สำมำรถสรุปได้

ดังนี้
14.2.1 BCP
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

รำยได้ ค่ ำ บริ ห ำรและด ำเนิ น กำร
โครงกำรระยะที่ 1 ของ BSE
- รำยได้สำหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้ำง

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

4.05
-

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

-

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BCP จ้ำง BSE บริหำรและดำเนินกำรโครงกำรระยะที่ กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ
1 โดย BSE จัดหำบุค ลำกร เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ วัส ดุ เกิดขึ้นตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรคิดค่ำบริกำรและเงือ่ นไข
อุปกรณ์ สัมภำระ กำรขนส่ง กำรป้องกันอุบตั เิ หตุ และ กำรให้บริกำรเป็นไปตำมทีต่ กลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
สิง่ จำเป็นต่ำงๆ ทัง้ หมดในกำรทำงำนเพือ่ สนับสนุ นกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ของโครงกำรระยะที่ 1 โดย BCP เป็ น
ผู้ ร ับ ผิด ชอบช ำระเงิน ค่ ำ จ้ ำ งตำมอัต รำที่ต กลงกัน
ระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
ทัง้ นี้ รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ ในอนำคต เนื่องจำก
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุร กิจไฟฟ้ ำพลัง งำน
หมุ น เวี ย น โครงกำรระยะที่ 1 จะอยู่ ภ ำยใต้ ก ำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ค่ำใช้จ่ำยตำมสัญญำจ้ำงบริหำรงำน
กับ BCP
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-BRM
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-BRM1
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-CPM1
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-NMA
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยของ BSE-PRI
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง
กำรสนับสนุ นวงเงินกูย้ มื จำกสถำบัน
กำรเงิน สำหรับเงิน กู้ย ืมจำกสถำบัน
กำรเงิน ต่ ำ งประเทศและธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็ นเงินทุน

3.40
-

-

0.85
-

-

0.85
-

-

0.85
-

-

0.85
-

-

1.70
-

-

-

-

BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA
และ BSE-PRI มีกำรทำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP
อ ำยุ คร ำวละ 1 ปี โ ดย BCP จั ด ส่ งพ นั ก งำนมำ
ปฏิบตั ิงำนที่แต่ละบริษทั ดังกล่ำว ภำยใต้ขอบเขตกำร
ปฏิบตั งิ ำนตำมทีแ่ ต่ละบริษทั เป็นผูก้ ำหนด โดยบุคคลที่
BCP จัด ส่ ง มำจะต้ อ งสำมำรถปฏิบ ัติ ง ำนได้ต ำมค ำ
บรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ทีก่ ำหนด และ
มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัวไปในธุ
่
รกิจ
เดียวกัน ทัง้ นี้ พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบตั ิงำนส่ ว น
ใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริหำรระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรซึง่ มีส่วน
ในกำรบริ ห ำรจัด กำรและด ำเนิ น งำนธุ ร กิ จ ไฟฟ้ ำ
พลัง งำนหมุ น เวี ย นมำตัง้ แต่ เ ริ่ม จัด ตัง้ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ ำ
พลังงำนหมุนเวียน

กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติซ่งึ
เกิดขึ้น ตำมควำมจำเป็ น และมีค่ ำบริกำรซึ่งคำนวณมำจำก
ประมำณกำรอัตรำค่ำจ้ำงที่ BCP คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
ที่ BCP ส่งมำปฏิบตั งิ ำน

BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำว
จำกประมำณกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเงิน เดือ น โบนั ส และ
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ของบุคลำกรทีส่ ่งมำปฏิบตั ิงำน จำก
บริษทั นัน้ ๆ ตำมทีร่ ะบุในสัญญำจ้ำงบริหำรงำน อย่ำงไร
ก็ต ำม ภำยหลัง กำรปรับ โครงสร้ำ งกลุ่ ม ธุ ร กิจ ไฟฟ้ ำ
พลังงำนหมุนเวียน บริษทั ดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำทำสัญญำ
จ้ำงบริหำรงำนกับบริษทั ฯ แทน
BSE มีสญ
ั ญำกูย้ มื เงินจำกสถำบันกำรเงิน ซึง่ ได้รบั กำร
สนับสนุ นวงเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงินโดย BCP ซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ จำนวนไม่เกิน 400
ล้ำ นบำท ทัง้ นี้ BCP ไม่ ม ีก ำรคิด ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำร
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กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ซึ่งเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อกำร
ขยำยธุ ร กิจ ของ BSE ทัง้ นี้ ร ำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่
เกิด ขึ้น ก่ อ นกำรปรับ โครงสร้ำ ง เนื่ อ งจำก ณ ขณะที่ม ีกำร

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในกำรพัฒ นำโรงไฟฟ้ ำพลั ง งำน
แสงอำทิตย์ของ BSE

สนับสนุ นวงเงินกูย้ มื ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี ปจั จุบนั กลุ่ม จัดหำเงิน กู้ย ืมดังกล่ ำว BCP เป็ น ผู้ถือ หุ้น ร้อ ยละ 99.99 ใน
บริษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรเจรจำกับ สถำบัน กำรเงิน BSE
ดังกล่ำวให้ปลดภำระกำรสนับสนุนวงเงินกูย้ มื โดย BCP

ค่ำดำเนินกำรติดตัง้ ระบบชำร์จมือถือ
- ค่ำใช้จ่ำยสำหรับงวด
- เจ้ำหนี้คงค้ำง

BCP มีก ำรเรีย กเก็บ ค่ ำ ดำเนิน กำรติด ตัง้ ระบบชำร์จ
โทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ด้ว ยแผงเซลล์ แ สงอำทิต ย์ ที่ส ถำนี
บริ ก ำรอิ น ทนิ ล ของ BCP จ ำนวน 3 แห่ ง เพื่ อ ให้
ผู้ใช้บริกำรของสถำนีและ/หรือ ประชำชนสำมำรถใช้
บริกำรได้ โดย BCP ได้รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวไป
ก่อน และดำเนินกำรเรียกเก็บจำก BSE อีกทอดหนึ่ง
ตำมจำนวนที่ BCP จ่ำยจริง

-

0.39
0.39
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รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ภำพลักษณ์ ขององค์กร และยัง สอดคล้องกับนโยบำยควำม
รับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และระเบีย บบริษัท ฯ โดยมีค่ ำ ใช้จ่ ำ ย
เป็นไปตำมจำนวนที่ BCP จ่ำยจริง

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.3

รายการระหว่างกันตามแผนการปรับโครงสร้างของกลุม่ บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนให้มโี ครงสร้ำงที่ชดั เจน และเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ ต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ประกอบด้วย 1) รำยกำรซือ้ ขำยหุน้ 2) รำยกำรซือ้ ขำยสินทรัพย์ และ 3) รำยกำรกูย้ มื เงินเพื่อ
ใช้ในกำรปรับโครงสร้ำง โดยมีรำยละเอียดของรำยกำรปรับโครงสร้ำงกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งดังต่อไปนี้
14.3.1 รายการซื้อขายหุ้น
บริษทั ฯ ซือ้ หุน้ สำมัญใน BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI ทีร่ ำคำมูลค่ำตำมบัญชีล่ำสุดก่อนทำรำยกำร (1) ปรับปรุงด้วยรำยกำรสำคัญที่
เกิดขึน้ ภำยหลังวันสิน้ งวดบัญชีล่ำสุดก่อนทำรำยกำรจนถึงวันทีต่ กลงทำรำยกำรโดยมีรำยละเอียดดังนี้

ผูซ้ ื้อ

ผูข้ าย

ขนาดของรายการ
สาหรับงวดปี บัญชี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2558
(ล้านบาท)

หุน้ สำมัญ จำนวน 3,699,498 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BCP

377.35

2 พฤศจิกำยน 2558

หุน้ สำมัญ จำนวน 3,748,498 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BCP

382.35

2 พฤศจิกำยน 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 3,821,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 100.0 จำนวน

บริษทั ฯ

BCP

352.58

หุ้นของ
บริ ษทั

วันที่ทารายการ

BSE-BRM

2 พฤศจิกำยน 2558

BSE-BRM1
BSE-CPM1

รายการ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ ซื้อหุน้ สำมัญของ BSE-BRM BSE-BRM1
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BCP ที่
รำคำมูลค่ำตำมบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558
ปรับปรุงด้วยรำยกำรสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังวันสิน้
งวดบัญชีดงั กล่ำวจนถึงวันทีต่ กลงทำรำยกำร ซึง่ เป็น
รำคำทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

หุ้นของ
บริ ษทั

วันที่ทารายการ

รายการ

ผูซ้ ื้อ

ผูข้ าย

ขนาดของรายการ
สาหรับงวดปี บัญชี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2558
(ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

146,998 หุน้ และหุน้ สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ
90.0 จำนวน 3,675,000 หุน้
BSE-NMA

2 พฤศจิกำยน 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 3,723,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 100.0 จำนวน 4,898
หุน้ และหุน้ สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 90.0
จำนวน 3,719,100 หุน้

บริษทั ฯ

BCP

342.61

BSE-PRI

2 พฤศจิกำยน 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 6,859,998 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BCP

699.72

BSE

2 ธันวำคม 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 17,999,998 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BCP

1,930.50

บริษทั ฯ ซื้อหุน้ สำมัญของ BSE จำก BCP ทีร่ ำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2558
ปรับปรุงด้วยรำยกำรสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังวันสิน้
งวดบัญชีดงั กล่ำวจนถึงวันทีต่ กลงทำรำยกำร ซึง่ เป็น
รำคำทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร

BSE-BRM

3 ธันวำคม 2558

หุน้ สำมัญ จำนวน 3,850,500 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BSE

393.71

บริษทั ฯ ซื้อหุน้ สำมัญของ BSE-BRM BSE-BRM1
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จำก BSE ที่
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

ผูซ้ ื้อ

ผูข้ าย

ขนาดของรายการ
สาหรับงวดปี บัญชี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2558
(ล้านบาท)

หุน้ สำมัญ จำนวน 3,901,500 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BSE

398.93

3 ธันวำคม 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 3,978,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 100.0 จำนวน
153,000 หุน้ และหุน้ สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ
90.0 จำนวน 3,825,000 หุน้

บริษทั ฯ

BSE

367.97

BSE-NMA

3 ธันวำคม 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 3,876,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุน้ ทัง้ หมด โดยแบ่งเป็นหุน้
สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 100.0 จำนวน 5,100
หุน้ และหุน้ สำมัญทีช่ ำระแล้วร้อยละ 90.0
จำนวน 3,870,900 หุน้

บริษทั ฯ

BSE

357.56

BSE-PRI

3 ธันวำคม 2558

หุน้ สำมัญจำนวน 7,140,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุน้ ทัง้ หมด

บริษทั ฯ

BSE

730.07

หุ้นของ
บริ ษทั

วันที่ทารายการ

BSE-BRM1

3 ธันวำคม 2558

BSE-CPM1

รายการ

หมำยเหตุ : (1) รำคำมูลค่ำตำมบัญชีทใ่ี ช้ในกำรทำรำยกำรมำจำกงบกำรเงินภำยในของบริษทั ย่อย
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รำคำมูลค่ำตำมบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 พฤศจิกำยน
2558 ปรับปรุงด้วยรำยกำรสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลัง
วันสิน้ งวดบัญชีดงั กล่ำวจนถึงวันทีต่ กลงทำรำยกำร
ซึง่ เป็นรำคำทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรปรับโครงสร้ำง
กิจกำร

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.3.2 รายการซื้อขายสิ นทรัพย์
บริษทั ฯ ซือ้ สินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 (ไม่รวมทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของโครงกำรระยะที่ 1 ซึง่ บริษทั ฯ จะเช่ำทีด่ นิ และพืน้ ทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจของโครงกำร
ระยะที่ 1 จำก BCP โดยจะทำเป็ นสัญญำเช่ำระยะยำวแทนกำรซือ้ ) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ขนาดของรายการ
สาหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
(ล้านบาท)

รายการ

วันที่ทารายการ

ผูซ้ ื้อ

ผูข้ าย

สินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1

1 ธันวำคม 2558

บริษทั ฯ

BCP

สินทรัพย์:
เจ้ำหนี้ค่ำสินทรัพย์:

3,273.84
7.68

บริษทั ฯ ซื้อสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 จำก BCP ที่
รำคำมูลค่ำตำมบัญชีล่ำสุดก่อนทำรำยกำรปรับปรุงด้วย
รำยกำรส ำคัญ ที่เ กิด ขึ้น ภำยหลัง วัน สิ้น งวดบัญชีล่ ำสุ ด
ก่อนทำรำยกำรจนถึงวันทีต่ กลงทำรำยกำร ซึง่ เป็นรำคำที่
เหมำะสมสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงินรอตัดบัญชี 1 ธันวำคม 2558

บริษทั ฯ

BCP

ค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงิน:
0.22
ค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงินรอตัดบัญชี:
25.47
เจ้ำหนี้ค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงินรอตัดบัญชี: 25.69

เพื่อให้กำรซื้อและรับโอนสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1
เป็ น ไปตำมเงื่อ นไขทัง้ ปวงที่เ กี่ย วกับ กำรโอนกิจ กำร
บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษ ฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 516) และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับลงวันที่ 27 กัน ยำยน
2554 บริษทั ฯ ได้มกี ำรกูย้ มื เงินจำก BCP เพื่อซื้อและรับ
โอนสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1 ดังกล่ ำว ส่ งผลให้
บริษทั ฯ ต้องรับโอนค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงินรอตัดบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับวงเงินกูย้ มื ดังกล่ำว ตำมจำนวนยอดทีค่ งค้ำง
อยู่จริง
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.3.3 รายการกู้ยืมเงิ นเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้าง
บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำก BCP เพื่อใช้ในกำรปรับโครงสร้ำงโดยมีรำยละเอียดดังนี้
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

เ งิ น กู้ ย ื ม เ พื่ อ ซื้ อ สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง
โครงกำรระยะที่ 1
- ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำง(1)
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย
- ค่ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

3,028.00
10.85
10.85
-

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ
กูย้ มื เงินจำก BCP ในวงเงินรวม 3,028.00 ล้ำนบำท และ
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำกำรเบิกเงิน กู้
จำนวน 3,028.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกูด้ งั กล่ำวเป็น
สัญ ญำเงิน กู้ร ะยะยำว 10 ปี เพื่อ ใช้ซ้ือ สิน ทรัพ ย์ข อง
โครงกำรระยะที่ 1 โดยจ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำประมำณร้อย
ละ 4.2 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน รวมทัง้ สิ้น 20 งวด โดยจะชำระคืนเงินกูง้ วด
แรกในเดือนมีนำคม 2559 ทัง้ นี้ เมื่อ วัน ที่ 30 มิถุ นำยน
2559 บริษัท ฯ ได้ช ำระคืน เงิน กู้ย ืม พร้อ มทัง้ ดอกเบี้ย
ทัง้ หมดให้แก่ BCP แล้ว พร้อมทัง้ ตัดจำหน่ ำยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรกู้ย ืม เงิน รอตัด บัญ ชีซ่ึง บัน ทึกเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
ยอดเงินกู้ยมื คงค้ำงเป็ นค่ ำใช้จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน ทัง้
จำนวน

กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ น รำยกำรรับควำมช่ว ยเหลือ
ทำงกำรเงิน ซึง่ เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็นตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำง เพื่อให้กำรซื้อสินทรัพย์ของโครงกำรระยะที่ 1
เป็ น ไปตำมเงื่อ นไขทัง้ ปวงที่เ กี่ย วกับ กำรโอนกิจ กำร
บำงส่วนตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษ ฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 516) และ
ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรฉบับลงวันที่ 27 กัน ยำยน
2554 และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญไม่
แตกต่ ำ งจำกสัญ ญำเงิน กู้ ท่ี BCP เข้ำ ท ำกับ สถำบัน
กำรเงินเพื่อใช้ในกำรลงทุนในโครงกำรระยะที่ 1 โดย ณ
ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่มยี อดเงินกู้ยมื คงค้ำงกับ BCP แล้ว
และภำยหลังจำกที่บริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) บริษทั ฯ จะมีควำม
คล่องตัวทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรกูย้ มื มำกขึน้
และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนทัง้ ตลำดตรำสำรทุนและ
ตลำดตรำสำรหนี้ได้มำกขึน้

30 มิ .ย. 2559

61.77
25.47

หมำยเหตุ : (1) ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำงในตำรำงข้ำงต้นอำจแตกต่ำงจำกทีแ่ สดงในงบกำรเงิน เนื่องจำกงบกำรเงินจะแสดงตัวเลขสุทธิระหว่ำงยอดเงินกูย้ มื คงค้ำ ง และค่ำใช้จ่ำยในกำรกูย้ มื เงินรอตัดบัญชี
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ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

เงินกูย้ มื เพื่อดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับโครงสร้ำง
- ยอดเงินกูย้ มื คงค้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้
- ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำย

งวดปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

2,990.00
5.97
5.97

งวดหกเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 มิ .ย. 2559

17.20
-

ลักษณะรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำ
กูย้ มื เงินจำก BCP ในวงเงินรวม 3,100.00 ล้ำนบำท และ
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ ได้ทำกำรเบิกเงินกู้
จำนวน 2,990.00 ล้ำนบำท โดยสัญญำเงินกูด้ งั กล่ำวเป็ น
สัญญำเงินกูร้ ะยะสัน้ และมีกำหนดชำระคืนภำยในวันที่ 9
พฤษภำคม 2560 เพื่อนำมำใช้ดำเนินกำรตำมแผนกำร
ปรับโครงสร้ำง โดยจ่ำยดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 2.5 ต่อปี
ซึ่งไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ำยหำกกู้ยมื
จำกสถำบัน กำรเงิน ทัง้ นี้ เมื่อ วัน ที่ 25 มีน ำคม 2559
บริษัทฯ ได้ช ำระคืน เงิน กู้ยมื พร้อมทัง้ ดอกเบี้ย ทัง้ หมด
ให้แก่ BCP แล้ว

กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ซึง่ เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็นตำมแผนกำรปรับ
โครงสร้ำง และอัตรำดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ จ่ำยให้ BCP นัน้
ไม่ ท ำให้บ ริษัท ฯ เสีย ประโยชน์ เนื่ อ งจำกเป็ น อัต รำ
ดอกเบีย้ ทีไ่ ม่สงู กว่ำอัตรำดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ำยหำก
กู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน โดย ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ ไม่ม ี
ยอดเงิน กู้ย ืม คงค้ำงกับ BCP แล้ว และภำยหลังจำกที่
บริษทั ฯ ออกและเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนทัวไป
่
เป็ น ครัง้ แรก (IPO) บริษัท ฯ จะมีค วำมคล่ อ งตัว ทำง
กำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรกู้ ย ืม มำกขึ้น และ
สำมำรถเข้ำ ถึง แหล่ ง เงิน ทุ น ทัง้ ตลำดตรำสำรทุ น และ
ตลำดตรำสำรหนี้ได้มำกขึน้
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

14.4

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 ได้พจิ ำรณำอนุ มตั ินโยบำยกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และหลักกำรในกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำซึง่ มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทัวไป
่ โดย
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั ฯ ได้กำหนดมำตรกำรกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย กับบุคคลที่เกีย่ วโยงกัน
ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมสมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำของรำยกำร
นัน้ ๆ โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และ/หรือ มีกำรเปรียบเทียบกับ
รำคำตลำด และ/หรือ มีรำคำหรือเงื่อนไขของกำรทำรำยกำรดังกล่ำวในระดับเดียวกันกับบุคคลภำยนอก และ/หรือ สำมำรถ
แสดงให้เห็นได้ว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวนัน้ มีกำรกำหนดรำคำหรือเงื่อนไขทีส่ มเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระเป็ นผู้ให้
ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่ กรณี ) เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย ทัง้ นี้
กำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ผูท้ อ่ี ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในกำรอนุ มตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี ของบริษทั ฯ (แบบ 56-1)
ภำยหลังจำกกำรเข้ำเป็ นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ
ขัน้ ตอนของสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กัน รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ภำยใต้กฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องของบริษทั จดทะเบียนอย่ำง
เคร่งครัด

14.5

นโยบายการทารายการระหว่างกัน

เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่ำงถูกต้อง
โปร่งใส พร้อมที่จะเปิ ดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรทำรำยกำรที่
เกีย่ วโยงกันไว้ดงั นี้
1. กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันใน
กิจกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
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2. กรรมกำรและผู้บริหำร ต้ องหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อำจก่ อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องทำรำยกำรทีไ่ ม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ หรือมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำแตกต่ ำงจำกกำรทำรำยกำรกับลูกค้ำทัวไปหรื
่
อบุคคลภำยนอก หำก
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่อยู่ภำยใต้อำนำจอนุ มตั ขิ องที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมข้อกำหนดใน
ข้อ 3 อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อยู่ภำยใต้อำนำจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษัท
หรือเป็ นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ขนำดเล็กแต่ มีกำรน ำเสนอเพื่อขออนุ ม ัติกำรเข้ำท ำรำยกำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ในกรณีท่วี ่ำมำนี้ นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตำมข้อ 3 แล้ว
กรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรจะเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดที่
เข้ำร่วมประชุมและไม่มสี ว่ นได้เสียกับเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ทัง้ นี้จะต้องไม่มกี รรมกำรหรือผูบ้ ริหำรทีม่ ผี ลประโยชน์
เกีย่ วข้องเข้ำร่วมพิจำรณำอนุมตั ริ ำยกำรนัน้ และรำยกำรดังกล่ำวต้องไม่มเี งื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไป
จำกปกติ ตำมหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กำหนด
3. หำกบริษัทฯ มีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ำข่ำยตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. ต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
-

ในกรณีท่เี ป็ นกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภำยใต้อ ำนำจอนุ มตั ิของฝ่ำยจัดกำร หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีหน้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรพิจำรณำทำรำยกำรต่ ำงๆ ตำมขัน้ ตอนกำรขออนุ มตั ิในระเบียบ
บริษทั ฯ ซึง่ ภำยหลังจำกทีฝ่ ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุ มตั แิ ล้ว หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องนำเสนอเพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

-

ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภำยใต้อำนำจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้
ถือหุน้ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องต้องนำเสนอรำยละเอียด ควำมจำเป็ น และควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร
เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเข้ำทำ
รำยกำร หรือนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขอควำมเห็นชอบในกำรนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้
เพื่อพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำร

4. บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำม
หลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด โดยเปิ ดเผยไว้
ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี และรำยงำนประจำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทั ฯ ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำน
กำรบัญชี
5. กำหนดให้มกี ำรสอบทำนกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบ โดยสำนักตรวจสอบภำยใน ซึง่
ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มกี ำรสุม่ สอบทำนกำรทำ
รำยกำรจริง ถูกต้องตรงตำมสัญญำหรือนโยบำยหรือเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้
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14.6

แนวโน้ มในการทารายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่ำบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะมีนโยบำยหลีกเลีย่ งกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ แต่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอำจจะยังคงต้องมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันในอนำคต ซึง่ เป็ น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นและเป็ นไปตำมควำมต่อเนื่องของสัญญำ ได้แก่รำยกำรดังต่อไปนี้
1. กำรเช่ำทีด่ นิ พืน้ ทีส่ ำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำจำก BCP
บริษัทฯ เช่ำที่ดนิ พื้นที่สำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำที่ อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ จำก
BCP เพื่อใช้เป็ นทีต่ งั ้ ของโครงกำรระยะที่ 1 โดยมีอตั รำค่ำเช่ำเป็ นไปตำมอัตรำทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระทีไ่ ด้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. ตำมรำยงำนกำรประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ (โปรดดูรำยละเอียดของกำรเช่ำทีด่ นิ พืน้ ที่
สำนักงำน ห้องควบคุม และห้องวำงระบบไฟฟ้ำ ใน หัวข้อ 14.1 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้ง)
2. กำรทำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP
บริษทั ฯ มีกำรทำสัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ซึง่ สัญญำดังกล่ำวจะสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำในวันที่ 31 ธันวำคม 2562
โดยตำมสัญญำดังกล่ำว BCP จะจัดส่งพนักงำนมำปฏิบตั งิ ำนที่บริษทั ฯ ตำมขอบเขตกำรปฏิบตั งิ ำนทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูก้ ำหนด
โดยบุคลำกรที่ BCP จัดส่งมำจะต้องสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ตำมคำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) ที่กำหนด และมี
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัวไปในธุ
่
รกิจเดียวกัน พนักงำนที่ BCP ส่งมำปฏิบตั ิงำนส่วนใหญ่จะเป็ นผู้บริหำร
ระดับสูงและกลุ่มบุคลำกรในสำยปฏิบตั ิกำรซึ่งมีส่วนในกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนมำ
ตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ ธุรกิจไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน รำยกำรดังกล่ำวถือเป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติทเ่ี กิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ น
และ BCP จะเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกกำรปฏิบตั งิ ำนดังกล่ำวจำกประมำณกำรอัตรำค่ำใช้จ่ำย เงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทน
อื่นๆ ของบุคลำกรทีส่ ่งมำปฏิบตั งิ ำนจำกบริษทั ฯ ตำมเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญำจ้ำงบริหำรงำน (โปรดดูรำยละเอียดของกำรทำ
สัญญำจ้ำงบริหำรงำนกับ BCP ในหัวข้อ 14.1 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง)
ในอนำคต หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันนอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำว บริษัทฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ กำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์
ระหว่ำงบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่ต้องเป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ ทุกรำย
ในกรณีทเ่ี ป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ หรือรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และเป็ นรำยกำรทีอ่ ำจเกิดขึน้ ต่อเนื่อง
ในอนำคต บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดกรอบของรำยกำรดังกล่ำว ซึง่ จะต้องมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมี
สถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และหำกคณะกรรมกำร
บริษทั มีมติอนุมตั กิ รอบกำรทำรำยกำรข้ำงต้นเป็ นหลักกำรทัวไป
่ ฝำ่ ยบริหำรของบริษทั ฯ ย่อมสำมำรถดำเนินกำรทำรำยกำรที่
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มีลกั ษณะเป็ นไปตำมกรอบทีก่ ำหนดไว้ไปได้ในทันที โดยไม่ตอ้ งนำรำยกำรดังกล่ำวเสนอ ขออนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรอีกครัง้
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของสำนักงำน
ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ จะให้สำนักตรวจสอบภำยในทำกำรตรวจสอบธุรกรรม
ดังกล่ำว เพื่อตรวจสอบว่ำมีรำคำทีอ่ ำ้ งอิงได้กบั รำคำตลำด และมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทัวไปที
่ เ่ ป็ นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้
กับคู่คำ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลภำยนอก เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และจะนำเสนอผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
พิจำรณำรับทรำบเป็ นรำยไตรมำส ในกรณี ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ ำมีกำรดำเนิ นกำรไม่เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ทรำบ และร่วมกันหำทำงแก้ไข
หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นธุรกรรมอื่น บริษทั ฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำคำ รวมถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ ๆ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำม
ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มบี ุคคลที่มคี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็ นอิสระเป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ ำว เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะ
ไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีไ่ ด้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผู้
ถือหุน้ ทุกรำยเป็ นสำคัญ
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