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เรื่อง

แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาสัญญาบริการ (Management Service Agreement)
กั บ Banpu North America Corporation (BNAC) บริ ษั ท ย่ อยของบริ ษัท บ้ า นปู จ ากั ด (มหาชน) (“บมจ.
บ้านปู”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจานวนหุ้นที่ออก
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้อ มูล และการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ดังนั้น บริษัทฯ
จึงขอแจ้งรายละเอีย ดเกี่ย วกับ รายการที่เ กี่ยวโยงกัน ดั งกล่าวต่อ ตลาดหลั กทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ท า สั ญ ญา บ ริ ก า ร (Management Service Agreement) ในฐา นะ
(“ผู้รับบริการ”) กับ BNAC ในฐานะ (“ผู้ให้บริการ”) โดยมีมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็ นจานวนเงิน ทั้งสิน้

310,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,731,520 บาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.392 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ฯ
โดยเมื่อรวมมูลค่ารายการทีบ่ ริษัทฯ ได้ทารายการเกี่ยวโยงกันรายการอื่นกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ ีการตกลงเข้าทารายการได้แก่ รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ม บมจ. บ้านปู เป็ นจานวนเงิน 133.09 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่ารวมของ

รายการเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิน้ 142.82 ล้านบาท ซึ่งจัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 4 โดยมีขนาด
รายการเท่ากับร้อ ยละ 0.34 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตั ว ตนสุท ธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามวิธีการค านวณ
ขนาดรายการโดยใช้ เกณฑ์มู ล ค่า สู งสุ ดของสิ่ง ตอบแทนใน การประเมินมู ล ค่าของรายการ ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบั ติการของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น รายการเกี่ยวโยงกันนี้ จึงเป็ นรายการขนาดกลางที่มีขนาดเกิ น กว่ า
ร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของ NTA ตามรายงานงบการเงินรวมฉบับ ล่าสุ ดของบริษัท ฯ ณ วันที่ 31
มี น าคม 2564 ทั้ ง นี้ รายละเอียดของการเข้าทารายการดั ง กล่า วปรากฏตามสารสนเทศสิ่ ง ที่ส่ งมาพร้อม
หนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กิรณ ลิมปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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สารสนเทศการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25
มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทาสัญ ญาบริการ (Management Service Agreement) กับ Banpu North
America Corporation (“BNAC ”) บริษัทย่อยที่บริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) (“บมจ. บ้านปู”) ถือหุ้นในอัต รา
ร้อยละ 100 ซึ่ง บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 78.66 ของจานวน
หุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 310,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,731,520 บาท
ดังนั้น การเข้าทาสัญญาบริการระหว่าง บริษัทฯ และ BNAC จึงเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบั ติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการเข้าทา
รายการที่สาคัญ ดังนี้
1.

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25
มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะผู้รับบริการ เข้าทาสัญญาบริการกับ BNAC ในฐานะผู้ให้บริการ

2.

3.

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท
ผู้รับบริการ:

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ให้บริการ:

Banpu North America Corporation (“BNAC ”)

ความสัมพันธ์:

บมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจานวน 2,397,199,497 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 78.66 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ
เป็นผู้ถือหุ้นใน BNAC โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ BNAC

ลักษณะทั่วไปของรายการ
ตามที่ บริ ษั ท ฯ จะเข้ าท าสัญญาบริการ (Management Service Agreement) กั บ BNAC เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิน้ สุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม
2564 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ รับบริ การจาก BNAC ในการด าเนิ นการหาข้อมู ลและโอกาสทางธุรกิจด้าน
พลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการที่ บริษัทฯ จะดาเนินการ
จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเอง กับการจ้างให้ BNAC
ดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง BNAC เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว อีกทั้งเป็น
บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในประเทศสหรัฐ อเมริกา นั้น บริษัทฯ มี
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ความเห็นว่า การที่บริษัทฯ รับบริการดังกล่าวจาก BNAC จะเป็นประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในการบริ ห าร
จัดการ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงาน เนื่องจาก BNAC มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังสามารถให้บริการด้านการ
ให้คาปรึกษาด้านต่างๆ กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยบริษัทฯ จะทาสัญญาบริการเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยอัตราค่าบริการจะชาระเป็นรายไตรมาส และจะมีการปรับ
ค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ ปลายปี 2564 คิดเป็นมูลค่าตอบแทนตามสัญญาเป็นจานวนเงิ น
ทั้งสิ้น 9,731,520 บาท
4.

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการ
ชาระเงิน
4.1 มูลค่ารวมของรายการ:

เป็นจานวนเงิน 9,731,520 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มู ล ค่ า ตอบแทนตามสั ญญาบริการตลอดอายุสัญญา 6 เดื อน เป็ น
จานวนเงิน 9,731,520 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าบริการเป็นรายไตร
มาส และจะมีการปรับค่าบริการตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ณ ปลายปี
2564 โดยใช้ เกณฑ์การตั้ง ราคาบวกจากต้ นทุ น (Cost Plus Pricing)
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ นการค าณวนค่ า บริ ก าร ประกอบด้ ว ยรายการ
ดังต่อไปนี้
1. Manning Cost ได้ แก่ ค่ า ตอบแทนพนั กงาน และอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด ค่ า เดิ นทาง ค่ า ที่ พั ก และค่ าเบี้ ย เลี้ยงที่
เ กี่ ย วข้ องกั บการให้ บริ ก าร ค่ า ใช้ จ่ า ยส านั ก งาน และ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
2. ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 5
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับมูลค่าสัญญาที่บริษัทฯ มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
อื่น กับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการ ได้แก่ รายการที่
เกี่ยวโยงกันระหว่างกลุม่ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่ มบมจ. บ้านปู เป็น
จานวนเงิน 133.09 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 142.82 ล้านบาท

4.2 ขนาดรายการ:

จั ด เป็ น รายการประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งกาหนดให้บริษั ท ฯ
ต้องขออนุมัติการเข้า ทารายการจากที่ ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษั ท
และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ า ท ารายการดั ง กล่ า วต่ อต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ขนาดรายการ:

ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิง่ ตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ
ได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาบริการเป็นจานวนเงิน 9,731,520 บาท
รวมทั้งมูลค่าสัญญาที่มีการทารายการเกี่ยวโยงกันอื่นกับบุคคลเดียวกัน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในระหว่าง 6 เดือนก่อน
วันที่มีการตกลงเข้าทารายการได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกลุม่
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับ กลุ่มบมจ. บ้านปู เป็นจานวนเงิน 133.09 ล้าน
บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 142.82 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ เท่ากับ 42,055
ล้านบาท เมื่อคานวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.34 (ใช้งบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

= ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ + สัญญาที่เกิดขึน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนทารายการ
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)
=

9.73 + 133.09 = 142.82 ล้านบาท
42,055 ล้านบาท
=

5.

ร้อยละ 0.34

ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าท ารายการดัง กล่าวเป็ น รายการระหว่างบริษั ท ฯ กั บผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ข องบริษั ทฯ รวมทั้ง
รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ กับกลุ่มบมจ. บ้านปู ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
ดังนั้น เมื่อพิจารณาคานวณขนาดของรายการที่เกีย่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกีย่ วข้องแล้ว
รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุ ท ธิ ข องบริษั ทฯ ตามรายงานงบการเงิน รวมของบริษั ทฯ และบริษัท ย่อย สิ้ น สุด วันที่ 31 มี น าคม 2564
บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเข้าทารายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิ ดเผยสารสนเทศการเข้า
ทารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย

6.

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย
3

รายชื่อผู้เกี่ยวโยงกัน

ตาแหน่งในบริษัทฯ

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

3. นายระวิ คอศิริ

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

4. นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ / กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุ ม
ทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายชื่อข้างต้นร่วมประชุมแต่ไม่ได้ใช้สิทธิออก
เสียงในวาระนี้
7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัท มี ค วามเห็ นว่า การเข้า ทารายการครั้ งนี้ มี ความสมเหตุ สมผล โดยได้ พิจารณาถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์
โดยภาพรวมต่อบริษัทฯ

8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นในแนวทางเดียวกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ในการเข้าทารายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บน
พื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ และบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริ ง ทุ ก
ประการ

(ดร.กิรณ ลิมปพยอม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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