ที่ บจ. 007/2562
ส่วนที่เพิ่มเติมแสดงด้ วยตัวอักษรสีแดง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การเข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (“บริ ษัท” หรื อ “SUPER”) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด และการเข้ าลงนาม
ในสัญญาให้ เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ใช้ ใน
โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้ าง ติดตัง้ และทดสอบระบบในรู ปแบบ Engineering Procurement and Construction
(EPC) และเดินระบบ สําหรับโครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้ วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศนู ย์กําจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช และอนุมตั ิให้ SEE5 เข้ าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับทางธนาคาร โดยได้ มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กบั ธนาคารเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุ คลอื่นใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีเงื่อนไขหลักว่า บริ ษัท จะต้ องได้ รับการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าหรื อเท่ากับวงเงินที่บริ ษัทจะให้ การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท
กรุ งเทพธนาคม จํ ากัด และมี อัตราดอกเบี ย้ จ่ายซึ่งเป็ นต้ น ทุน ที่ เกิ ดกับ บริ ษั ท นัน้ ต้ องตํ่ากว่าผลประโยชน์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
ทัง้ นี ้ การเข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บ ริ ษั ท กรุ งเทพธนาคม จํ ากัด มีรายละเอียดที่ สําคัญ ตามการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่แนบมานี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับ
การเข้ าให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด
ของบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด (“SEE5”)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (“บริ ษัท” หรื อ “SUPER”) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิการเข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด และการเข้ าลงนาม
ในสัญญาให้ เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้ านบาท เพื่อให้ บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ใช้ ใน
โครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้ าง ติดตัง้ และทดสอบระบบในรู ปแบบ Engineering Procurement and Construction
(EPC) และเดินระบบ สําหรับโครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้ วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศนู ย์กําจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช และอนุมตั ิให้ SEE5 เข้ าลงนามในสัญญากู้ยืมเงินกับทางธนาคาร โดยได้ มีการลงนามในสัญญาเงินกู้กบั ธนาคารเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ทังนี
้ ้ รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ไม่ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่
จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุ คลอื่นใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีเงื่อนไขหลักว่า บริ ษัท จะต้ องได้ รับการอนุมัติ
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าหรื อเท่ากับวงเงินที่บริ ษัทจะให้ การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท
กรุ งเทพธนาคม จํ ากัด และมี อัตราดอกเบี ย้ จ่ายซึ่งเป็ นต้ น ทุน ที่ เกิ ดกับ บริ ษั ท นัน้ ต้ องตํ่ากว่าผลประโยชน์ ที่ บ ริ ษั ท ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
ทังนี
้ ้ การเข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีรายละเอียดที่สําคัญ ดังนี ้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
วันที่เกิดรายการ คือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ เป็ นวันที่ได้ มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ
เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด กับ สถาบันการเงิน
ทังนี
้ ้ บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด จะต้ องลงนามในสัญญาเงินกู้ กับ KT ด้ วยเงื่อนไขที่ไม่ทําให้
SEE 5 มีปัญหาในการบริหารจัดการกระแสเงินสด
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือ : บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด (“SEE 5”)
ผู้รับความช่วยเหลือ : บริษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด (“KT”)
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
ผู้ให้ ความช่วยเหลือและผู้รับ ความช่วยเหลือ ไม่มีความสัมพัน ธ์ เกี่ ยวข้ องที่ จะเข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
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รายละเอียดบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
บริ ษัท
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้น
กรุงเทพมหานคร ถือหุ้น 49,994,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 99.98)
เอกชนรายอื่น ถือหุ้น 6,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.02)
คณะกรรมการ

ลักษณะธุรกิจ

1. นายวิสนุ ปราสาททองโอสถ
2. นายมานิต เดชอภิโชค
3. นายกิตติศกั ดิ์ อร่ามเรื อง
4. นายปิ ยะ พูดคล่อง
5. นายกฤษดา กวีญาณ
6. นายวีระวุธ ภู่ชนะกิจ
7. นายธัชชัย ชื่นชม
8. นายปรี ชาพร สุวฒ
ั โนดม
9. นายไทภัทร ธนสมบัติกลุ
บริ ษั ท กรุ ง เทพธนาคม จํ า กัด ถื อ เป็ นวิส าหกิ จ ของกรุ ง เทพมหานคร การ
ดํ า เนิ น งานทั ้ ง ปวงของบริ ษั ทอยู่ ในอํ า นาจควบคุ ม หรื อกํ า กั บ ของ
กรุ งเทพมหานคร เพื่อการดําเนินธุรกิจด้ านสาธารณูปโภคใน 3 ด้ านหลัก ตามที่
ได้ รับมอบหมาย / ว่าจ้ าง จากกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. งานระบบขนส่ ง ได้ แ ก่ โครงการทดลองเดิ น เรื อ ในคลองภาษี เจริ ญ ,
โครงการส่วนต่อขยายสายสีลม(ตากสิน-เพชรเกษม), โครงการรถบริ การ
สํ า หรั บ ผู้พิ ก ารและผู้สูง อายุที่ ใ ช้ รถเข็ น , โครงการส่ ว นต่ อ ขยายสาย
สุขมุ วิท(อ่อนนุช-แบริ่ง) เป็ นต้ น
2. งานสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ โครงการเปิ ดศูนย์กําจัดมูลฝอยติดเชื อ้ แห่งที่ 2(
ศูนย์หนองแขม), โครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงาน
ฯ ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช เป็ นต้ น
3. งานเพื่ อสังคม ได้ แก่ โครงการพัฒ นาพื น้ ที่ชนบทและเกษตรกรรม เขต
บางขุนเทียนและทุง่ ครุ เป็ นต้ น

งบการเงินโดยสรุปของบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด สําหรับปี สิ ้นสุด 30 กันยายน 2561 ปี 2560 ปี 2559
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
3,281.31
3,736.07
4,482.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
260.32
260.37
263.57
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รายการ

ปี 2561
ล้ านบาท
3,541.63
814.23
2,397.13
3,211.36
330.27

ปี 2560
ล้ านบาท
3,996.44
2,106.46
1,552.32
3,658.78
337.66

ปี 2559
ล้ านบาท
4,746.17
2,145.26
2,291.88
4,437.15
309.02

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
441.55
540.32
583.14
กําไรสําหรับปี
26.79
59.311
51.17
หมายเหตุ: อ้ างอิงรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด โดยสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
3. ลักษณะทั่วไปและรายละเอียดของรายการ
บริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนโดย บริ ษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี
จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เข้ าให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด และการเข้ าลงนามในสัญญา
ให้ เงินกู้ยืม (Sponsor Loan Agreement) ในวงเงินรวม 2,025.9 ล้ านบาท ในอัตราดอกเบีย้ ไม่เกินอัตรา MLR (Minimum Loan
Rate) เพื่อให้ บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ใช้ ในโครงการงานออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้ าง ติดตัง้ และทดสอบระบบในรู ปแบบ
Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดิ น ระบบ สํ า หรั บ โครงการบริ ห ารจัด การมูล ฝอยชุม ชน เพื่ อ ผลิ ต
พลังงานด้ วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยมีรายละเอียดสรุปสาระสําคัญในวงเงินให้ ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ดังนี ้
3.1ขันตอนการพิ
้
จารณาและให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ตามที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด วงเงินรวม 2,025.9 ล้ าน
บาท นัน้ ในการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว บริ ษัทพิจารณาจากความคืบหน้ ารายงานการเบิกงวดงานที่ผ่าน
การตรวจสอบและยอมรับจากบริ ษัทวิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมโครงการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ บริหารจัดการกระแสเงินสดที่จะได้ รับจาก
้ ้ เพื่อให้ การบริ หารจัดการด้ านเงิน
สถาบันการเงินให้ สอดคล้ องกับกระแสเงินสดที่ต้องให้ กบั ทางบริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ทังนี
สดของบริษัทมีความสอดคล้ องกัน โดยในขันตอนการพิ
้
จารณาเบิกรับเงินกู้ในแต่ละครัง้ จะผ่านการตรวจสอบของคณะทํางานแล้ ว
จึงนําเสนอต่อผู้บงั คับบัญชาในสายงานบัญชีและการเงิน แล้ วจึงนําเสนอต่อกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ตามลําดับ
3.2 รายละเอียดการให้ ก้ ยู ืม
รายละเอียด
ผู้ให้ ความช่วยเหลือ
บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 5 จํากัด
ผู้รับความช่วยเหลือ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
วงเงิน
วงเงินที่ 1 เท่ากับ 25 ล้ านบาท เพื่อใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานโครงการ
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รายละเอียด
ดังกล่าว
วงเงินที่ 2 เท่ากับ 2,000.9 ล้ านบาท เพื่อใช้ ชําระค่าจ้ าง ค่าวัสดุอปุ กรณ์ ค่าติดตัง้ ค่า
ก่อสร้ าง และค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นตามสัญญาก่อสร้ าง
อัตราดอกเบี ้ย
วงเงินที่ 1 อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไม่เกิน MLR
วงเงินที่ 2 อัตราดอกเบี ้ยสูงสุดไม่เกิน MLR
เงื่อนไขการชําระ
ชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยเป็ นรายเดือน โดยชําระทุกสิ ้นวันทําการของเดือน
ระยะเวลา
14 ปี
หลักประกัน
- การโอนสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีรายรับ (บัญชี Revenue Account) ซึง่ เป็ น
บัญชีรับรายได้ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน
ประกอบด้ วย
1. รายได้ จากการจ้ างเหมาฯภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเหมาบริหารจัดการมูลฝอย
ชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอย
อ่อนนุช ระหว่าง กทม. กับ KT
2. รายได้ จากการขาย RDF ที่ได้ รับจาก บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 6
จํากัด
3. รายได้ จากการขายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง
4. รายได้ จากการจําหน่ายโลหะ / วัสดุคดั แยกต่างๆ
- การโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงินค่าจ้ างภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเหมาบริหาร
จัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่
ศูนย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระหว่าง กทม. กับ KT ให้ SEE5
- การมอบอํานาจในการรับเงินค่าไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง ซึง่ เป็ น
คูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
หมายเหตุ ข้ อกําหนดเรื่ องหลักประกัน จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่กฏหมาย
กําหนด
หมายเหตุ: โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอย
อ่อนนุช นัน้ เป็ นโครงการจัดการมูลฝอยชุมชนจากขยะชุมชนที่มีการจัดเก็บทุกวันในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
กระบวนการจัดการมูลฝอยดังกล่าว จะได้ ก๊าซชีวภาพ และนําก๊ าซที่ได้ ไปใช้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจัด
จําหน่ายให้ แก่การไฟฟ้านครหลวง ขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ ซึง่ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดําเนินการยื่นขอ
อนุญาตขายไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ รายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด มีเงื่อนไขหลัก ดังนี ้
“บริษัท จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่าหรื อเท่ากับวงเงินที่บริ ษัทจะให้ การ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด และมีอตั ราดอกเบี ้ยจ่ายซึง่ เป็ นต้ นทุนที่เกิดกับบริ ษัทนัน้ ต้ องเป็ น
อัตราที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท”
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4. มูลค่ า ขนาด และเกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการกําหนดมูลค่ ารวมของรายการ
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด ถือเป็ นรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติ
บุคคลอื่นในจํานวนที่มีนัยสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยผลตอบแทนตลอดระยะเวลาการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน ประกอบด้ วย
จํานวน
รายละเอียด
(ล้ านบาท)
1. เงินให้ ก้ ยู ืม
2,025.90 วงเงินกู้ที่ 1 EPC = 2,000.9 ล้ านบาท
วงเงินกู้ที่ 2 (ตัว๋ PN) = 25 ล้ านบาท
2. ดอกเบี ้ยประมาณการ
901.89 ประมาณการชําระดอกเบี ้ยทุกสิ ้นเดือน (MLR = 6.25%)
2,927.79
ทังนี
้ ้ พิจารณาจากเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ เท่ากับร้ อยละ 22.11
สูตรการคํานวณขนาดรายการ
หลักเกณฑ์
สูตรการคํานวณ
ขนาดรายการ
เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์
(NTA ของเงินให้ ความช่วยเหลือ)X 100 = 2,927.79 X100
= 22.11
NTA ของ SUPER
13,239.16
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ(NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน –หนี ้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุม
(ถ้ ามี) (สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชี เป็ นต้ น โดยยกเว้ นไม่ต้องหักสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
ก่อให้ เกิดรายได้ หลัก เช่น สัมปทาน ประทานบัตร เป็ นต้ น)
5. มูลค่ ารวมสิ่งตอบแทน
บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด จะชําระคืนเงินกู้ยืมเป็ นรายเดือนพร้ อมดอกเบี ้ย โดยมีอายุสญ
ั ญาให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน 14 ปี (168 เดือน) รวมเป็ นเงินต้ นเท่ากับ 2,025.9 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยประมาณการ 901.89 ล้ านบาท
6. ที่มา, ความจําเป็ น และประโยชน์ ของการเข้ าทํารายการ
เนื่ อ งจากปั จจุ บั น กลุ่ม บริ ษั ท SUPER มี น โยบายขยายงานในโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งานความร้ อนทั ง้ จากขยะ
อุตสาหกรรมและขยะชุมชน โดยปั จจุบนั มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะอุตสาหกรรม ซึ่งดําเนินการแล้ วโดยบริ ษัท กรี น
เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด ที่จงั หวัดสระแก้ ว กําลังการผลิต 9.9 MW และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชน ที่
จังหวัดพิจิตร กําลังการผลิต 9.9 MW ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้ าง ภายใต้ การดําเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ ยี 6 จํากัด
ทังนี
้ ้คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและสามารถเปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในปี 2562 นี ้ โครงการดังกล่าวเป็ น
้ ่าประมาณ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชนที่เป็ น RDF โดยมีความต้ องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขันตํ
306 ตัน/วัน ทังนี
้ ้ ปริ มาณการใช้ RDF ขึ ้นอยู่กบั ค่าความร้ อนที่ได้ จากการกระบวนการเผาไหม้ RDF นอกจากนันแล้
้ วกลุม่ บริษัทยัง
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มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชนที่อยู่ในแผนงานของกลุ่มบริ ษัทอีก จํานวน 3 โครงการ กําลังการผลิตติดตัง้
ประมาณ 37 เมกะวัตต์ ซึง่ จะได้ ดําเนินการก่อสร้ างต่อไป ประกอบด้ วยโครงการ ดังนี ้
1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชน ที่จงั หวัดหนองคาย ขนาด 8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดําเนินการ
ก่อสร้ างภายในปลายปี 2562 โดยมีความต้ องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขันตํ
้ ่าประมาณ 300 ตัน/วัน
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชน ที่จงั หวัดนนทบุรี ขนาด 20 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่ มดําเนินการ
้ ่าประมาณ 300 ตัน/วัน
ก่อสร้ างภายในปลายปี 2563 โดยมีความต้ องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขันตํ
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนจากขยะชุมชน ที่จงั หวัดเพชรบุรี ขนาด 9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่ มดําเนินการ
ก่อสร้ างภายในปลายปี 2564 โดยมีความต้ องการใช้ RDF เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าขันตํ
้ ่าประมาณ 350 ตัน/วัน
ทัง้ นี ใ้ นการดําเนิน โครงการดังกล่าวข้ างต้ น ปั จจัยที่ มีความสําคัญ ต่อโครงการ ปั จจัยสําคัญ ปั จจัยหนึ่ง คือ ปริ มาณ
เชื อ้ เพลิงขยะ (RDF) ซึ่งจํ าเป็ นจะต้ อ งมี ความสมํ่ าเสมอและมี ความแน่น อนเพื่ อ ให้ การดํ าเนิ นการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและสร้ างรายได้ ให้ กบั กลุม่ บริ ษัทได้ อย่างสมํ่าเสมอ ดังนัน้ กลุม่ บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะเข้ าทําสัญญาซื ้อ
ขายปริ มาณเชื ้อเพลิงขยะ กับผู้ขายในระยะยาวเพื่อรองรับโครงการของกลุ่มบริ ษัท ซึ่งโครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อ
ผลิตพลังงานขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอยที่อ่อนนุช ของบริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด เป็ นโครงการที่จะ
ผลิตเชื ้อเพลิงขยะ (RDF) ได้ โดยมีประมาณขันตํ
้ ่า 542 ตัน โดยจะสามารถเริ่ มดําเนินการได้ ประมาณเดือนธันวาคม ของปี 2562
ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานของบริ ษัท นี ้ บริ ษัทจึงได้ มีการตกลงเข้ าทําสัญ ญาซือ้ ขายเชือ้ เพลิงขยะ (Refuse Derived
Fuel: RDF) กับ KT โดยกําหนดราคาซื ้อขายคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา 20 ปี
อย่างไรก็ตามโครงการของ KT เป็ นโครงการที่ต้องใช้ เงินลงทุนประมานกว่า 2000 ล้ านบาท โดย KT เป็ นวิสาหกิจของ
กรุ งเทพมหานคร และยังไม่มีนโยบายเพิ่มทุนเพื่อนํามาใช้ ในโครงการ นอกจากนัน้ แล้ ว ในการพิจารณาขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ยังจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาอีกระยะหนึ่ง ซึง่ อาจไม่สอดคล้ องกับแผนงานการก่อสร้ างของ KT ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นต้ องมี
แหล่งเงินเพื่อนํามาใช้ ในการก่อสร้ างโครงการจนแล้ วเสร็จเพื่อให้ สามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ซึง่ จะนํากระแสเงินสดที่ได้ จาก
การดําเนินการทยอยชําระคืนให้ SEE5
จากการประสานงาน KT จึงได้ ตกลงให้ SEE 5 ซึ่งเป็ นบริ ษัทในกลุ่มของ SUPER เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินโครงการโดย SEE 5 มีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ SEE 5 นํามาใช้
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้ รับจากการดําเนินการในครัง้ นี ้ได้ แก่
1. บริ ษั ทได้ รับวัตถุดิบหลักในโครงการโรงไฟฟ้าฯ ได้ แก่ ขยะแปรรู ปที่ เป็ น RDF (Refuse-derived Fuel) เป็ นการเอื อ้
ประโยชน์ในทางธุรกิจกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อนที่ใช้ ขยะแปรรู ปที่เป็ น RDF (Refuse-derived Fuel) ของบริ ษัท ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้ างอยู่นนั ้ โดยทางบริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ได้ มีข้อตกลงที่จะดําเนินการจําหน่าย RDF ที่ได้ จากกระบวนการ
ผลิตพลังงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 542 ตัน ให้ กบั บริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยในกลุ่ม SUPER เพื่อไปใช้ ในโครงการของบริ ษัทใน
ราคา 642 บาท/ตัน (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ตลอดระยะเวลา 20 ปี หรื อระยะเวลาที่ได้ มีการขยายออกไป ซึ่งเป็ นราคาต้ นทุนที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัท
2. บริ ษัทได้ รับผลตอบแทนในส่วนของดอกเบี ้ยโดยผลตอบแทนที่ได้ รับไม่ทําให้ บริ ษัทมีปัญหาในด้ านการจัดการและ
บริหารกระแสเงินสด
3. บริษัทได้ เป็ นที่ร้ ูจกั และเป็ นที่ยอมรับของสถาบันการเงินซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต
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7. ปั จจัยพิจารณาความสามารถในการชําระหนี ้ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
จากการพิ จ ารณาโครงการงานออกแบบ จัด หาระบบ ก่ อ สร้ าง ติ ด ตัง้ และทดสอบระบบในรู ป แบบ Engineering
Procurement and Construction (EPC) และเดิ น ระบบ สํ า หรั บ โครงการบริ ห ารจัด การมูล ฝอยชุม ชน เพื่ อ ผลิ ต พลัง งานด้ ว ย
เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศนู ย์กําจัดมูลฝอยอ่อนนุช แล้ วนัน้ บริ ษัทเข้ าใจว่าโครงการดังกล่าวหลังดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ
ทางบริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด จะเป็ นผู้รับจ้ างบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน จากทางกรุงเทพมหานคร ในอัตรา
600 บาท/ตัน ของนํ า้ หนัก มูล ฝอยที่ ส่งเข้ ากํ า จัด ในโรงงาน เป็ นระยะเวลา 20 ปี นับ จากวัน เริ่ ม เดิ น ระบบ หรื อภายในวงเงิน
3,504,000,000 บาท ประกอบกับการพิจารณารายได้ ที่ KT ที่จะได้ รับจากการดําเนินโครงการดังกล่าว ได้ แก่ รายได้ จากการจ้ าง
เหมาฯ รายได้ ค่า RDF รายได้ ค่าไฟฟ้า และรายได้ จากการจําหน่ายโลหะและวัสดุคดั แยกต่างๆ จะทําให้ KT มีกระแสเงินสดเพียง
พอที่จะนํามาชําระหนี ้คืนให้ แก่บริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยล่าช้ า หรื อผิดนัด
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ พิจารณาและมีมาตราการป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น ดังนี ้
1) การให้ มีวิศวกรที่ปรึกษาโครงการ (Lender’s Engineer Report) จากภายนอกมาให้ ความเห็นถึงความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ ความสามารถในการก่อสร้ าง ประสบการณ์ผ้ รู ับเหมา และความสามารถในการดําเนินโครงการดังกล่าว
2) ในการเบิกรับเงินกู้แต่ละครัง้ กําหนดให้ มีใบตรวจรับงานที่ผ่านการตรวจสอบและยอมรับจากบริ ษัทวิศวกรที่ปรึกษา
และควบคุมโครงการ
3) การระบุอตั ราดอกเบี ้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
4) การจดทะเบี ยนสิท ธิ เรี ยกร้ องในบัญ ชี เงิน ฝากของบริ ษั ท กรุ งเทพธนาคม จํ ากัด ซึ่งเป็ นบัญ ชี รับ รายได้ ทัง้ หมดที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการดังกล่าว ให้ SEE5
5) การโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงินค่าจ้ างภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างเหมาฯ ที่ทาง KT ได้ รับจาก กทม. ให้ SEE5
6) การมอบอํานาจรับเงินรายได้ คา่ ไฟฟ้า ที่ทาง KT ได้ รับจาก การไฟฟ้านครหลวง ให้ SEE5
7) การติดตามและประเมิน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างใกล้ ชิด อาทิเช่น การติดตาม/ตรวจสอบการรับ รู้ รายได้ ,
ค่าใช้ จ่าย ตามงบประมาณโครงการ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด จึงได้ มีความประสงค์ที่จะหาแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาชําระคืนเงินกู้ยืมที่ได้ รับ
จากบริ ษัท โดยที่ได้ ระบุเป็ นเงื่อนไขในสัญ ญาเงินกู้ว่าให้ KT สามารถชํ าระคืนเงินกู้ยืมแก่ SEE 5 ได้ หลังจากวันดําเนิ นการเชิง
พาณิ ชย์มาแล้ ว 3 ปี ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดความเสี่ยงให้ กับ SEE 5 ทัง้ นี ้ โครงการดังกล่าวมีกําหนดการดําเนินการเชิงพาณิ ชย์
ประมาณเดือนธันวาคม ของปี 2562 นี ้
8. ความเห็นของคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัท กรุ งเทพธนาคม จํากัด เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้ จากส่วนต่างของอัตรา
ดอกเบี ย้ แล้ ว บริ ษั ท ยังได้ ขยะแปรรู ป RDF ซึ่งเป็ นวัตถุดิบ สําคัญ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของบริ ษั ท ที่ ได้ ดําเนิ นการ
ก่อสร้ างอยูใ่ นปั จจุบนั
นอกจากนี ้ เพื่อให้ โครงการบริ หารจัดการมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตพลังงานด้ วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศนู ย์กําจัดมูล
ฝอยอ่อนนุช ดําเนินการแล้ วเสร็จ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมโดยรวม และสิง่ แวดล้ อมในอนาคต
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9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท มีความเห็นสอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 8 จึงมีมติอนุมตั ิให้
บริษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย เข้ าทํารายการดังกล่าว

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ ยี คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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