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TLUXE/SET018-2560   
วนัท่ี 27 มถินุำยน 2560 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 8/2560 เก่ียวกบัสำรสนเทศกำรได้มำและจ ำหนำ่ยไป ซึง่สนิทรัพย์ 

(อนมุตัเิข้ำลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ จ ำนวน 8 ยนูิต) (เพิม่เตมิ ครัง้ที่ 2) 
เรียน   กรรมกำรและผู้จดักำร 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำรสนเทศกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 
 

ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัท่ี 

27 มิถนุำยน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้ำท ำรำยกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ (Geothermal 

Energy) ในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องรักษำโอกำสทำงธุรกิจและเพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์จำกรำคำขำยไฟ

ในอตัรำสงูสดุตำมกฎเกณฑ์ของกระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI)  ด้วยกำรซือ้กิจกำรทัง้หมด 4 บริษัท ดงันี ้1. Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company,    2. 

NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, 3. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 

Liaison Company, 4. Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company. (“กลุม่บริษัททัง้ 4”) ซึง่

เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำย ของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นสญัชำติญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้ กลุม่บริษัททัง้ 4 มีโครงกำรโรงไฟฟำ้

พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ (“โครงกำรโรงไฟฟำ้ฯ) รวมกนัทัง้สิน้ 8 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลติรวม 1,000 กิโลวตัต์ ซึง่

ตัง้อยูท่ีเ่มืองเบบป ุ จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูคำ่รวมของทัง้แปดโครงกำรประมำณ 755.72 ล้ำนบำท (หรือ

ประมำณ 2,450 ล้ำนเยน)  อ้ำงองิจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ 0.308459 บำทตอ่เยน จำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 26 

มิถนุำยน 2560 

หลงัจำกที่บริษัทฯได้ลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 13 โครงกำรด้วยกำรซือ้กิจกำร 

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั หรือ PPSN Co., Ltd. และ บริษัท ซูโม ่พำวเวอร์ จ ำกดั หรือ SUMO POWER Co.,Ltd.ไปแล้ว 

ตอ่มำบริษัทฯได้รับกำรติดตอ่จำกบริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้นจ ำกดั หรือ Azucar Asset Management Inc. ซึง่ม ี

Reiko Yamanouchi เป็นกรรมกำรบริหำรในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัททัง้ 4 (ทัง้นีห้ำกเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียว

โยง บริษัทฯจะด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบตัิในเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยง ซึง่จะแจ้งให้ทรำบตอ่ไป) เพื่อขำยกิจกำรโรงไฟฟำ้ 

พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 8 โครงกำรให้กบับริษัทฯ ขณะนีบ้ริษัท อยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำ Due Diligence ดงันัน้จงึยงั

ไมท่รำบรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้นจ ำกดั หำกกำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้

ทรำบตอ่ไป  

โดย บริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้นจ ำกดั และ โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 8 โครงกำรนี ้ไม่

มีควำมเก่ียวเนื่องกบั 13 โครงกำรแรกที่ได้ลงทนุไปแล้ว รวมถงึ กลุม่บริษัททัง้ 4 กบั บริษัท ซูโม ่พำวเวอร์ จ ำกดั กบั บริษัท 

พีพีเอสเอ็น จ ำกดั กบั บริษัท เซโตอจิู เนเชลรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ไมม่ีควำมเก่ียวข้องกนัแตอ่ยำ่งใด 

รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมนียัส ำคญัที่เข้ำขำ่ยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สงิหำคม 2551 
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และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำร

ปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุำคม 2547 รวมทัง้

ประกำศที่มกีำรแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไป”) ซึง่เมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ตำ่งๆ ที่ก ำหนดใน

ประกำศ โดยใช้มลูคำ่สงูสดุที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่ในกรณีนี ้ เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนเป็น

วิธีกำรเดยีวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ) พบวำ่มีขนำดรำยกำรสงูสดุเทำ่กบัร้อยละ 20.33 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

ตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 เมื่อนบัรวมรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนำดรำยกำร

เทำ่กบัร้อยละ 25.02 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่สงูกวำ่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50   ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีหน้ำที่

จะต้องเปิดเผยสำรสนเทศท ำรำยกำรประเภทที่ 1 ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) รวมถึงจะต้อง

สง่หนงัสอืเวยีนถึงผู้ถือหุ้นภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  รำยละเอียดดงักลำ่วปรำกฏตำมสิง่ที่

สง่มำด้วย 1. สำรสนเทศกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

(นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุ)ิ 

 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

บัญชี 1 

 

ตำมที่ที่ประชมุคณะกรรมกำรของ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 8/2560 เมื่อ

วนัท่ี 27 มิถนุำยน 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้ำท ำรำยกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 

(Geothermal Energy) ในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจำกบริษัทฯต้องรักษำโอกำสทำงธุรกิจ และเพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์ 

จำกรำคำขำยไฟในอตัรำสงูสดุตำมกฎเกณฑ์ของกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำและอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) ด้วยกำรซือ้กิจกำรทัง้หมด 4 บริษัท ดงันี ้1. Fino  Binary Power Plant Limited Liability 

Company, 2. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, 3. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power 

Station No.1 Liaison Company, 4. Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company. (“กลุม่บริษัท

ทัง้ 4”) ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ภำยใต้กฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นสญัชำตญ่ีิปุ่ น ทัง้นี ้ กลุม่บริษัททัง้ 4 มีโครงกำร

โรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ (“โครงกำรโรงไฟฟำ้ฯ) รวมกนัทัง้สิน้ 8 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลติรวม 1,000 

กิโลวตัต์ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มืองเบบป ุ จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูคำ่รวมของทัง้แปดโครงกำรประมำณ 755.72 ล้ำน

บำท (หรือประมำณ 2,450 ล้ำนเยน)  อ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลีย่นท่ี 0.308459 บำทตอ่เยน จำกธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 26 มิถนุำยน 2560 

หลงัจำกที่บริษัทฯได้ลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 13 โครงกำรด้วยกำรซือ้กิจกำร 

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ำกดั หรือ PPSN Co., Ltd. และ บริษัท ซูโม ่พำวเวอร์ จ ำกดั หรือ SUMO POWER Co.,Ltd.ไปแล้ว 

ตอ่มำบริษัทฯได้รับกำรติดตอ่จำกบริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้น จ ำกดั หรือ Azucar Asset Management Inc. ซึง่ม ี

Reiko Yamanouchi เป็นกรรมกำรบริหำร ในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัททัง้ 4 (ทัง้นีห้ำกเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ี

เก่ียวโยง บริษัทฯจะด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบตัใินเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยง ซึง่จะแจ้งให้ทรำบตอ่ไป) เพื่อขำยกิจกำรโรงไฟฟำ้

พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 8 โครงกำรให้กบับริษัทฯ ขณะนีบ้ริษัท อยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำ Due Diligence ดงันัน้จงึยงั

ไมท่รำบรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้น จ ำกดั หำกกำรเข้ำท ำรำยกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้

ทรำบตอ่ไป 

โดย บริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้นจ ำกดั และโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ 8 โครงกำร ไมม่ี

ควำมเก่ียวเนื่องกบั 13 โครงกำรแรกที่ได้ลงทนุไปแล้ว รวมถงึ กลุม่บริษัททัง้ 4 กบั บริษัท ซูโม ่พำวเวอร์ จ ำกดั กบั บริษัท พี

พีเอสเอ็น จ ำกดั กบั บริษัท เซโตอจิู เนเชลรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั ไมม่ีควำมเก่ียวข้องกนัแตอ่ยำ่งใด 

รำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมนียัส ำคญัที่เข้ำขำ่ยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สงิหำคม 2551 

และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูและกำร

ปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุำคม 2547 รวมทัง้

ประกำศที่มกีำรแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไป”) ซึง่เมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ตำ่งๆ ที่ก ำหนดใน

ประกำศ โดยใช้มลูคำ่สงูสดุที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่ (ในกรณีนีเ้กณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนเป็น
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วิธีกำรเดยีวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในกำรค ำนวณ) พบวำ่มีขนำดรำยกำรสงูสดุ เทำ่กบัร้อยละ 20.33 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัท

ฯ ตำมงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 เมื่อนบัรวม รำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนำดรำยกำร

เทำ่กบัร้อยละ 25.02 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่สงูกวำ่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่จะต้องเปิดเผยสำรสนเทศท ำรำยกำรประเภทท่ี 1 ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) รวมถึงจะต้องสง่หนงัสอืเวยีนถึงผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

1. สารสนเทศตามบัญชี 1 

1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

ภำยหลงัจำกได้รับอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ครัง้ที่  8/2560 เมื่อวนัที่ 27 มิถนุำยน 2560 ซึ่ง

จะมีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยหุ้นประมำณเดือนกรกฎำคม 2560  ซึ่งบริษัทจะแจ้งรำยละเอียดและเง่ือนไขของสญัญำซือ้ขำย

หุ้นพอสงัเขปอีกครัง้ตอ่ไป 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ลงทนุ : บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) โดยผ่ำนบริษัทโฮลดิง้ส์ในประเทศไทยและ

ตำ่งประเทศ ตำมโครงสร้ำงกำรลงทนุด้ำนลำ่ง 

ผู้ รับเงินลงทนุ :  ผู้ ถือหุ้นของทัง้ 4 บริษัท  เนื่องจำกบริษัท อำซูกำร์ แอสเซส เมเนจเม้น จ ำกดั หรือ Azucar Asset    

Management Inc. ในฐำนะตวัแทนผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัททัง้ 4 จะเปิดเผยรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของ 

กลุม่บริษัททัง้ 4 ให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence ซึง่บริษัทฯจะแจ้งควำมคืบหน้ำให้

ทรำบตอ่ไป ทัง้นีห้ำกเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยง บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมข้อปฏิบตัใินเร่ือง

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงตอ่ไป 

  โครงสร้ำงกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

100% 

บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั (ไทย) บริษัทยอ่ย 

บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเม้นท์ จ ำกดั (Mauritius)  บริษัทยอ่ย 

100% 

Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 

Liaison Company (ญ่ีปุ่ น) 

 

Dual Energy Binary - 
Power Plant No.1 Limited 
Liability Company (ญ่ีปุ่ น) 

 

บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จ ำกดั (Hong Kong) บริษัทยอ่ย 

Fino  Binary Power Plant 
Limited Liability Company 

(ญ่ีปุ่ น) 

NIS Binary Power Plant 
Limited Liability 

Company (ญ่ีปุ่ น) 

 

SPC 1 : 2 ยนิูต SPC 2 : 2 ยนิูต SPC 3 : 2 ยนิูต SPC 4 : 2 ยนิูต 
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1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

1.3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับการผลติไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พภิพในญ่ีปุ่น 

ในปี 2555 รัฐสภำญ่ีปุ่ นได้ผำ่นร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยมำตรกำรพิเศษส ำหรับกำรจดัซือ้ไฟฟำ้พลงังำนหมนุเวยีนโดย

ผู้ผลติไฟฟำ้ (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by 

Electricity Utilities) โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมกำรใช้แหลง่พลงังำนหมนุเวยีน ซึง่เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรผลติพลงังำน

ที่มีเสถียรภำพ และเหมำะสมตอ่เศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมทำงสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก และลดต้นทนุทำงสิง่แวดล้อม

ที่นบัวนัจะ เพิ่มสงูขึน้จำกกำรผลติพลงังำน ทัง้นี ้ แหลง่พลงังำนหมนุเวียน (Renewable Energy) ตำมกฎหมำยนี ้

ครอบคลมุถึง พลงังำนแสงอำทติย์ พลงัลม พลงัน ำ้ พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ และพลงังำนชีวะมวล  

ตำมกฎหมำยฉบบันี ้ เมื่อผู้ผลติไฟฟำ้จำกแหลง่พลงังำนหมนุเวยีนที่เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ผลติไฟฟำ้ และวิธีกำร 

ผลติที่ผำ่นเกณฑ์ และได้รับอนมุตัิจำกกระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอตุสำหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and 

Industry (METI) เป็นผู้ผลติไฟฟำ้เฉพำะ (Specified Suppliers) เมื่อผู้ผลติไฟฟำ้เฉพำะเหลำ่นีส้ำมำรถ ร้องขอเพื่อท ำ

สญัญำซือ้ไฟฟำ้ (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเช่ือมตอ่เข้ำกบัระบบจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ ของผู้ผลติไฟฟำ้ โดย

ใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่เรียกวำ่ Feed-In Tariff ผู้ผลติไฟฟำ้มีหน้ำที่เข้ำท ำสญัญำ กบัผู้ผลติไฟฟำ้เฉพำะดงักลำ่ว ตำม

อตัรำคำ่ไฟฟำ้ที่คงที่ และเป็นสญัญำระยะยำวทีม่ีรัฐบำลเป็นผู้ค ำ้ประกนั  

ตัง้แตเ่ดือนกรกฎำคม 2555 เป็นต้นมำ ผู้ผลติไฟฟำ้จำกแหลง่พลงังำนหมนุเวยีนจ ำนวนมำกทัง้ใน ประเทศและ

ตำ่งประเทศ ตำ่งพำกนัเข้ำสูต่ลำดผลติไฟฟำ้จำกแหลง่พลงังำนทดแทน เพรำะรัฐบำลญ่ีปุ่ นก ำหนดอตัรำ รับซือ้ไฟฟำ้

คอ่นข้ำงสงู เช่น อตัรำรับซือ้ไฟฟำ้ที่ 42 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง ส ำหรับผู้ผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนแสง อำทิตย์ที่มีขนำดเลก็

กวำ่ 10 กิโลวตัต์1 (หรือผู้ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่มีขนำดเลก็กวำ่ 15 เมกกะวตัต์) 

ในปี 2555 METI ระบใุนเอกสำร Feed-In Tariff Scheme in Japan วำ่ประเทศญ่ีปุ่ น มีแหลง่ทรัพยำกรส ำหรับ

ผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัสำมของโลก คือ 20,540 เมกกะวตัต์ รองจำกอินโดนีเซยี

ที่ 27,791 เมกกะวตัต์ และสหรัฐอเมริกำที่ 23,000 เมกกะวตัต์ อยำ่งไรก็ตำม ญ่ีปุ่ นน ำแหลง่พลงังำนนีม้ำใช้เพยีงร้อยละ 10 

เพรำะมกี ำลงักำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีติดตัง้แล้วเพยีง 0.54 ล้ำนกิโลวตัต์ ญ่ีปุ่ นจึงมศีกัยภำพในกำร

ผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพอยูอ่ีกมำก 

จำกเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมลูนิธิพลงังำนใหม ่(The New Energy Foundation) แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น 

กำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจำกบอ่น ำ้พรุ้อนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้เก่ียวกบัสภำพทำงธรณีวิทยำในท้องถ่ิน 

และต้องใช้ระยะเวลำอยำ่งน้อย 10 ปี ในกำรส ำรวจเพื่อหำแหลง่ขดุเจำะที่เหมำะสม กำรประเมินผลกระทบด้ำน

                                                           
1 Anderson Mõri & Tomotsune, “Energy Practice Update – Recent Trends in the Renewable Energy Business and 
METI’s Model PPA under Japan’s FIT Scheme”, Tokyo, November 2012. 
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สิง่แวดล้อม และกำรก่อสร้ำงโรงงำนไฟฟำ้ ดงันัน้ กำรผลติไฟฟำ้จำกบอ่น ำ้พรุ้อนซึง่มกีำรใช้ประโยชน์อยูแ่ล้ว จงึชว่ย

ประหยดังบประมำณและสำมำรถเร่ิมด ำเนินกำรได้ในระยะเวลำทีส่ ัน้กวำ่มำก2 

เนื่องจำกอุณหภูมิของน ำ้พุร้อนต ่ำกว่ำ 100 องศำเซลเซียส จึงไม่สำมำรถใช้ไอน ำ้ในกำรหมุนกังหันไอน ำ้ได้

โดยตรงเหมือนกบัในโรงงำนไฟฟำ้จำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่มีอณุหภมูิสงูกวำ่ โรงงำนไฟฟำ้จำกบอ่น ำ้พรุ้อนต้องใช้

เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่ำนน ำ้ร้อนเข้ำสู่เคร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อน 

เพื่อให้ควำมร้อนกบัของเหลวชนิดที่สองที่มีจุดเดือดต ่ำ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น ซึ่งจะ

กลำยเป็นไอแล้วผ่ำนเข้ำสูก่งัหนัไอน ำ้ผลิตไฟฟ้ำ จำกนัน้กลบัเข้ำสูเ่คร่ืองแลกเปลี่ยนควำมร้อนใหม่ สว่นน ำ้ร้อนหลงัจำก

ถ่ำยโอนควำมร้อนให้กบัของเหลวชนิดที่สองแล้ว จะควบแนน่และถกูฉีดกลบัเข้ำสูแ่หลง่พลงังำน3” 

Asia Biomass Office ยังเปรียบเทียบกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ ซึ่งมีกำรก่อสร้ำงแพร่หลำยใน

ญ่ีปุ่ น กับกำรผลิตไฟฟ้ำจำกบ่อน ำ้พุร้อนว่ำ กำรใช้พลงังำนแสงอำทิตย์มีอตัรำกำรใช้งำน (Usage Rate) ที่ร้อยละ 12 

ในขณะที่กำรใช้พลงังำนจำกบ่อน ำ้พรุ้อนมีอตัรำกำรใช้งำนที่สงูมำกถึงร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีกำรผลิตไฟฟ้ำที่มีเสถียรภำพ

มำกกวำ่ 

ควำมเสีย่ง   

ควำมเสีย่ง ผลกระทบ 

ควำม เสี่ ย งจำกอุณหภูมิ ของน ำ้ ร้ อนที่ ใ ช้ผลิต

กระแสไฟฟำ้ไมเ่ป็นไปตำมก ำหนด 

กรณีที่บริษัทส่งน ำ้ร้อนไม่สำมำรถส่งน ำ้ร้อนได้ตำมอุณหภูมิที่

ก ำหนด หรือ ไมเ่พียงพอตอ่กำรผลติกระแสไฟฟำ้ตำมที่ได้ตกลง

ไว้ในสญัญำ 

ควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินธุรกิจในตำ่งประเทศ5  ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินธุรกิจในต่ำงประเทศมีรูปแบบกำร

ด ำเนินธุรกิจที่แตกต่ำงจำกประเทศไทยทัง้ในด้ำนบุคลำกร 

ภำษำ วฒันธรรม กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ อำจสง่ผลต่อ

ประสทิธิภำพในกำรควบคมุกำรด ำเนินงำนได้  

ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียพลังงำนในระหว่ำง

กระบวนกำรสง่ผำ่นกระแสไฟฟำ้มำกกวำ่ที่คำดกำรณ์ 

สง่ผลให้กำรรับรู้รำยได้แตล่ะโครงกำรน้อยกวำ่ที่คำดกำรณ์  

ควำมเสีย่งจำกกำรเกิดภยัพิบตัิ อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท เป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถ

ควบคุมได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีแผนท ำประกันรำยได้เพื่อ

ชดเชยควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้จำกควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด

ภยัพิบตัิ 

ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น  บริษัทฯมีควำมเสี่ยงในกำรรับรู้รำยได้ในอนำคตน้อยลงจำกกำร

ออ่นคำ่ของเงินเยนในอนำคต  

                                                           
2 http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1309_06.html 
3 http://ienergyguru.com/2015/09/geothermal-power-plant/ 
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ควำมเสีย่งจำกภำระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ำยเพิ่มขึน้ บริษัทฯมีภำระหนีส้ินและดอกเบีย้เพิ่มขึน้จำกกำรออกหุ้นกู้และ

เงินกู้จำกสถำบนักำรเงิน  

 

1.3.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ก. ข้อมลูของ Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company 
- ลกัษณะธุรกิจ  

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรค้ำด้ำนพลังงำนธรรมชำติและพลังงำนทดแทน เช่น กำรผลิตและควบคุม
กระแสไฟฟ้ำและควำมร้อน ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกับธุรกิจด้ำนกำรค้ำ จัดกำร วำงแผน จัดตัง้ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้ำที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัข้อที่กลำ่ว
ข้ำงต้น 

- ทนุจดทะเบียน 
1 หมื่นเยน / 3,085 บำท 

- ทนุเรียกช ำระ 

จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence 

- กรรมกำรบริหำร 
ยำมะอจิุ  เรอิโกะ 

- ผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence  
 

ข. ข้อมลูของ NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 
- ลกัษณะธุรกิจ  
 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรค้ำด้ำนพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน เช่น กำรผลิตและควบคุม
กระแสไฟฟำ้และควำมร้อน ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัธุรกิจด้ำนกำรค้ำ จดักำร วำงแผน จดัตัง้ระบบผลติกระแสไฟฟำ้
ที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อที่กลำ่วข้ำงต้น 
- ทนุจดทะเบียน 

1 หมื่นเยน / 3,085 บำท 
-       ทนุเรียกช ำระ 

จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence 

- กรรมกำรบริหำร 
ชิกมุะ  คำโอริ  

-  ผู้ ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence  
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ค. ข้อมลูของ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company 
- ลกัษณะธุรกิจ  
 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรค้ำด้ำนพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน เช่น กำรผลิตและควบคุม
กระแสไฟฟำ้และควำมร้อน ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัธรุกิจด้ำนกำรค้ำ จดักำร วำงแผน จดัตัง้ระบบผลติกระแสไฟฟำ้
ที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อที่กลำ่วข้ำงต้น 
- ทนุจดทะเบียน 

1 หมื่นเยน / 3,085 บำท 
-       ทนุเรียกช ำระ 

         จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence 

- กรรมกำรบริหำร 
ซนึะชิมะ  คำซโึกะ 

-  ผู้ ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence  

 

ง. ข้อมลูของ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company 
- ลกัษณะธุรกิจ  
 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับกำรค้ำด้ำนพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน เช่น กำรผลิตและควบคุม
กระแสไฟฟำ้และควำมร้อน ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัธรุกิจด้ำนกำรค้ำ จดักำร วำงแผน จดัตัง้ระบบผลติกระแสไฟฟำ้
ที่เก่ียวข้องกบัพลงังำนธรรมชำติและพลงังำนทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อที่กลำ่วข้ำงต้น 
- ทนุจดทะเบียน 

1 แสนเยน / 30,846 บำท 
-       ทนุเรียกช ำระ 

         จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence 

- กรรมกำรบริหำร 
 ยำมำกจิุ  ทำมำคิ 
-   ผู้ ถือหุ้น 

    ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซึง่จะแจ้งให้ทรำบภำยหลงักำรจดัท ำ Due Diligence  

1) ข้อมลูของโครงกำรโรงไฟฟำ้ฯ ทัง้แปดโครงกำร 
ก. Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company  

ข. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company    

ค. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company  

ง. Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company  
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(“กลุ่มบริษัททัง้ 4”)  จะขำยโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพให้แก่บริษัทฯ รำยเดียวเท่ำนัน้ ซึ่งมี

รำยละเอียดของโครงกำรโรงไฟฟำ้ฯ ทัง้ 8 โครงกำร ดงันี ้

ลักษณะของรายการ  โครงการที่  
(1) และ (2) 

 โครงการที่  
(3) และ (4) 

 โครงการที่  
(5) และ (6) 

 โครงการที่  
(7) และ (8) 

บริษัทท่ีลงทนุ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

(มหำชน) โดยผำ่น 

บริษัท โฮลดิง้ส์ ใน 

และ/หรือ 

ตำ่งประเทศ ตำม

โครงสร้ำงกำรลงทนุ

ข้อ 1.2 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

(มหำชน)โดยผำ่น 

บริษัท โฮลดิง้ส์ ใน 

และ/หรือ 

ตำ่งประเทศ ตำม

โครงสร้ำงกำรลงทนุ

ข้อ 1.2 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

(มหำชน)โดยผำ่น 

บริษัท โฮลดิง้ส์ ใน 

และ/หรือ 

ตำ่งประเทศ ตำม

โครงสร้ำงกำรลงทนุ

ข้อ 1.2 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ำกดั 

(มหำชน)โดยผำ่น 

บริษัท โฮลดิง้ส์ ใน 

และ/หรือ 

ตำ่งประเทศ ตำม

โครงสร้ำงกำรลงทนุ

ข้อ 1.2 

ผู้ รับเงินลงทนุ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

จ ำนวนโรงไฟฟำ้ฯ (โรง) 2 2 2 2 

ก ำลงักำรผลติรวม (KW) (1) 125 และ 

(2) 125 

(3) 125 และ 

(4) 125 

(5) 125 และ 

(6) 125 

(7) 125 และ 

(8) 125 

ที่ตัง้โครงกำร โออำซำทซรูึมิ เบบป ุ

จงัหวดัโออิตะ 

โออำซำทซรูึมิ เบบ

ป ุจงัหวดัโออิตะ 

โออำซำทซรูึมิ เบบ

ป ุจงัหวดัโออิตะ 

โออำซำทซรูึมิ เบบ

ป ุจงัหวดัโออิตะ 

บริษัทท่ีรับซือ้ไฟฟำ้ บริษัท คิวช ูอิเลก็ท

ริก พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษัท คิวช ูอิเลก็ท

ริก พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษัท คิวช ูอิเลก็ท

ริก พำวเวอร์ จ ำกดั 

บริษัท คิวช ูอิเลก็ท

ริก พำวเวอร์ จ ำกดั 

ระยะเวลำสญัญำซือ้

ไฟฟำ้ (ปี) 

15 

 

15 15 15 

อตัรำรับซือ้ไฟฟำ้ รวม

ภำษี(เยน/กิโลวตัต์-

ชัว่โมง) 

43.20 43.20 43.20 43.20 

ปีที่คำดวำ่จะขำยไฟฟำ้

ได้ 

(1) พ.ย. ปี พ.ศ. 

2558 /  

(2) ส.ค. ปี พ.ศ. 

2559 

(3) และ (4)  

เดือน ก.ค.  

ปี พ.ศ. 2560 

(5) และ (6)  

เดือน ก.ค.  

ปี พ.ศ. 2560 

(7) และ (8)  

เดือน ก.ค.  

ปี พ.ศ. 2560 

มลูคำ่รวมของสิง่ตอบ

แทน (ล้ำนเยน) 

(1) 306.25 และ 

(2) 306.25 

(3) 306.25 และ 

(4) 306.25 

(5) 306.25 และ 

(6) 306.25 

(7) 306.25 และ 

(8) 306.25 
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โครงกำรโรงไฟฟ้ำ โครงกำรที่ (1) และ โครงกำรที่ (2) ภำยใต้ Fino Binary Power Plant Limited Liability 

Company มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ และด ำเนินกำรจ่ำยไฟฟำ้ ตัง้แต่พฤศจิกำยน ปี 2558 และสงิหำคม ปี 2559 ตำมล ำดบั 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ โครงกำรที่ (3) และ โครงกำรที่ (4) ภำยใต้ NIS Binary Power Plant Limited Liability 

Company โรงไฟฟ้ำทัง้สองโรง ยงัไม่มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมได้ผ่ำนกำรรับรองจำก METI ของประเทศญ่ีปุ่ น 

และคำดวำ่จะท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ และเร่ิมจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ได้ ในเดือนกรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 

 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำ โครงกำรที่ (5) และ โครงกำรที่ (6) ภำยใต้ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power 

Station No.1 Liaison Company โรงไฟฟ้ำทัง้สองโรง ยงัไม่มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมได้ผ่ำนกำรรับรองจำก 

METI ของประเทศญ่ีปุ่ น และคำดวำ่จะท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ และเร่ิมจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ได้ ในเดือนกรกฎำคม 2560 เป็นต้น

ไป 

 

โครงกำรโรงไฟฟำ้ โครงกำรที่ (7) และ โครงกำรที่ (8) ภำยใต้ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 

Liability Company โรงไฟฟ้ำทัง้สองโรง ยังไม่มีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ อย่ำงไรก็ตำมได้ผ่ำนกำรรับรองจำก METI ของ

ประเทศญ่ีปุ่ น และคำดวำ่จะท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ และเร่ิมจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ได้ ในเดือนกรกฎำคม 2560 เป็นต้นไป 

 

ทัง้นีส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้มีระยะเวลำ 15 ปี ภำยหลงัสิน้สดุสญัญำรับซือ้ไฟฟำ้ปีที่ 15 บริษัทสำมำรถขำยไฟฟำ้ 

ตอ่ไปได้ แตอ่ตัรำรับซือ้ไฟฟำ้จะลดลงจำก 40 เยน/กิโลวตัต์ชัว่โมง 

1.3.3 การค านวณขนาดของรายการ 

กำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วถือเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งเมื่อ

ค ำนวณตำมเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยใช้มูลค่ำสงูสดุที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึ่ง ในกรณีนี ้เกณฑ์

มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทนเป็นวิธีกำรเดียวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในกำรค ำนวณพบวำ่มีขนำดรำยกำรสงูสดุเทำ่กบัร้อยละ 20.33 

ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 เมื่อนบัรวมรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลงั 6 

เดือนแล้วจะมีขนำดรำยกำรเทำ่กบัร้อยละ 25.02 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ   ซึง่สงูกวำ่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50  

บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่จะต้องเปิดเผยสำรสนเทศท ำรำยกำรประเภทที่ 1 ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด

หลกัทรัพย์ฯ”) รวมถึงจะต้องสง่หนงัสอืเวียนถึงผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีจะได้มำซึง่ทรัพย์สนิมีรำยละเอยีดดงันี ้

รำยกำรลงทนุในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำ ขนำดรำยกำร 

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุ

ในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ  

ร้อยละ 2.68 

2. ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภำพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุ

ในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม 

ร้อยละ 1.65 
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3. ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริหำรครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน

โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนลม 

ร้อยละ 0.36 

รวม ร้อยละ 4.69 
 

(1) เกณฑ์มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
รำยกำรลงทนุในโครงกำร ขนำดรำยกำร 

1. มลูคำ่สนิทรัพย์สทุธิรวมเปนจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 89.42  ล้ำนเยน อตัรำ

แลกเปลีย่น 0.308459 บำทตอ่เยน หรือเทียบเทำ่เงินบำทโดยประมำณ 

27.58 ล้ำนบำท  

 27.58 ล้ำนบำท 

1.1 Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.2 NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.3 Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 

Company      

1.4 Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company 

9.27 ล้ำนบำท 

6.08 ล้ำนบำท 

6.08 ล้ำนบำท 

 

6.15 ล้ำนบำท 

 

2. สนิทรัพย์สทุธิรวมของบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560  1,806.62 ล้ำนบำท 

3. คิดเป็นสดัสว่นมลูคำ่ของสิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เทำ่กบั  ร้อยละ 1.67 

 
(2) เกณฑ์ก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินกำรปกติหลงัหกัภำษี 

รำยกำรลงทนุในโครงกำร ขนำดรำยกำร 

1. ก ำไรสทุธิรวมเปนจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 12.25 ล้ำนเยน อตัรำแลกเปลีย่น 

0.308459 บำทตอ่เยน หรือเทยีบเทำ่เงินบำทโดยประมำณ 3.78 ล้ำนบำท  

 3.78 ล้ำนบำท 

1.1 Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.2 NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.3 Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 

Company      

1.4 Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company 

     3.78 ล้ำนบำท 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2. ก ำไรสทุธิรวมของบริษัทจดทะเบียนส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

    31 ธนัวำคม 2559 

 232.31 ล้ำนบำท 

3. คิดเป็นสดัสว่นมลูคำ่ของสิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เทำ่กบั  ร้อยละ 1.63 

หมำยเหต ุ1.2 – 1.4  ไมม่กี ำไรสทุธิ เนื่องจำกยงัไมม่กีำรขำยไฟฟำ้(COD) 
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(3) เกณฑ์มลูคำ่รวมของสิง่ตอบแทน  

รำยกำรลงทนุในโครงกำร ขนำดรำยกำร 

1. มลูคำ่เงินลงทนุไมเ่กินจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 2,450  ล้ำนเยน อตัรำ

แลกเปลีย่น 0.308459 บำทตอ่เยน หรือเทียบเทำ่เงินบำทโดยประมำณ 

755.72 ล้ำนบำท  

 755.72 ล้ำนบำท 

1.1 ซือ้กิจกำร Fino  Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.2 ซือ้กิจกำร NIS Binary Power Plant Limited Liability Company 

1.3 ซือ้กิจกำร Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station 

No.1 Liaison Company      

1.4 ซือ้กิจกำร Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 

Liability Company 

188.93 ล้ำนบำท 

188.93 ล้ำนบำท 

 

188.93 ล้ำนบำท 

 

189.93 ล้ำนบำท 

 

2. สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560  3,716.67 ล้ำนบำท 

3. คิดเป็นสดัสว่นมลูคำ่ของสิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

เทำ่กบั 

 ร้อยละ 20.33 

ดงันัน้ สดัสว่นมลูคำ่สิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯรวมรำยกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วมีขนำด
รำยกำรเทำ่กบั ร้อยละ 25.02  

 

(4) เกณฑ์มลูคำ่ของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 
ไมม่ี  เนื่องจำกไมม่กีำรออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนกำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
โครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพทัง้สองโครงกำรท่ีบริษัทฯ จะเข้ำลงทนุ มีรำยละเอยีดเบือ้งต้นดงันี  ้

รายละเอียดเบือ้งต้น  โครงการ 

จ ำนวนโรงไฟฟำ้ในโครงกำร 8 

ก ำลงักำรผลติ (kW) 1,000 

ที่ตัง้โครงกำร โออำซำทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ 

ประมำณขนำดพืน้ท่ีดิน (ตร.ม.) 3,069 

กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน เป็นของกลุม่บริษัททัง้ 4  

หนงัสอืแจ้งรับรองเคร่ืองผลติไฟฟำ้ เลขท่ี / วนัท่ี

ได้รับอนมุตั ิ

1. KA32916H44/08.04.2558,22.02.2559 
2. KA57357H44/04.02.2559 
3. KA57384H44/12.02.2559 
4. KA57356H44/04.02.2559 

เลขทะเบียนของโรงไฟฟำ้ - 
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1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
รายการลงทุนในโครงการ โครงการ (ล้านเยน) โครงการ (ล้านบาท) 

กลุม่บริษัททัง้ 4 2,450 755.72 

คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม - - 

รวมทัง้สิน้ 2,450 755.72 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน บริษัทจะจ่ำยเงินมดัจ ำจ ำนวน 20% เป็นจ ำนวนเงิน 490 ล้ำนเยน ( 151.14 ล้ำนบำท) 
เงินมดัจ ำจ ำนวนนีจ้ะเรียกคืนได้เมื่อพบว่ำผู้ขำยให้ข้อมลูไม่ถกูต้อง และหำกผู้ เสนอขำยไม่สำมำรถสง่มอบ
กรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้ ซือ้ได้ ผู้ เสนอขำยจะถูกปรับเป็นจ ำนวน 2 เท่ำ ของเงินมดัจ ำที่จ่ำยไป  ส่วนจ ำนวนเงินที่
เหลือกำรจ่ำยเงินจะเป็นไปตำมสญัญำซือ้ขำยหุ้น บริษัทจะแจ้งรำยละเอียดและเง่ือนไขให้ทรำบอีกครัง้
ภำยหลงัจำกกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุ้น ซึ่งคำดกำรณ์วำ่จะมีกำรลงนำมในสญัญำซือ้ขำยหุ้นประมำณ
เดือนกรกฎำคม 2560 ทัง้นีถ้้ำหำกกลุ่มบริษัททัง้ 4 บริษัท มีภำระหนีส้ินนอกงบดุล บริษัทจะแจ้งให้ทรำบ
ตำมหลกัเกณฑ์ตอ่ไป 

 

1.6 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา 
รายการลงทุนในโครงการ กลุ่มบริษัททัง้ 4 

(ล้านเยน) 
กลุ่มบริษัททัง้ 4 

(ล้านบาท) 

คำ่ซือ้กิจกำร (EBT) 2,450 755.72 

ภำษีมลูคำ่เพิม่ - - 

รวม 2,450 755.72 

 
1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดมลูคำ่ของสิง่ตอบแทนส ำหรับกำรลงทนุในโครงกำร ก ำหนดตำมข้อเสนอของกลุม่บริษัท

ทัง้ 4 กบั บริษัท อำซูกำร์ แอสเซส แมนเนจเม้นท์ จ ำกดั (ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ) โดยทัง้สองไมไ่ด้

เป็นบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนั และไมม่ีควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
- บริษัทฯ คำดวำ่จะได้รับผลตอบแทนจำกกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้ฯ ทัง้แปดโครงกำร ซึง่ด ำเนนิ

ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ จ ำหน่ำยให้แก่บริษัท คิวชู อิเล็กทริก พำวเวอร์ จ ำกดั 

และได้รับอตัรำผลตอบแทนที่คุ้มคำ่ตอ่กำรลงทนุ (Internal Rate of Return – IRR) ท่ีร้อยละ 8.11 ตอ่ปี 

(ประมำณกำรภำยในของบริษัท) 

สมมติฐำนกำรค ำนวณอตัรำผลตอบแทนที่คำดหวงัจำกกำรลงทนุ 

ก ำลงักำรผลติ     125 kw 

ประสทิธิภำพกำรผลติและจ ำหนำ่ย    85 % 

สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้     15 ปี 

รำคำขำยไฟฟำ้/kWh (ไมร่วม Vat )    40 เยน 
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จ ำนวนวนัท่ีด ำเนินงำนใน 1 ปี   360 วนั 

จ ำนวนชัว่โมงที่ด ำเนินงำนใน 1 วนั     24 ชัว่โมง 

คำ่ใช้จ่ำยบอ่น ำ้พรุ้อน/เดือน                             400,000 เยน   (123,384 บำท ) 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร/เดือน       100,000 เยน     (30,846 บำท ) 

- บริษัทฯ สำมำรถขยำยธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอยำ่งมัน่คงและเพิ่มควำมมัน่คงของรำยได้ อีกทัง้ยงัเป็นกำร

ลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพำรำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัว์น ำ้เพียงอย่ำง

เดียว 

 - ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพของบริษัท PPSN จ ำกัด มีทัง้หมดจ ำนวน 3 ยูนิต ได้
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแล้วจ ำนวน 1 ยนูิต  สว่นจ ำนวน 2 ยนูิต อยู่ในระหว่ำง ก่อสร้ำงฐำนรำกเพื่อ
ติดตัง้เคร่ืองจกัร สำมำรถรับรู้รำยได้ประมำณเดือนสงิหำคม 

 - ส่วนโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพของบริษัท SUMO จ ำกัด มีทัง้หมดจ ำนวน 10 ยูนิต ได้
ด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้แล้วจ ำนวน 2 ยนูิต  สว่นอีก 4 ยนูิต  มีที่ดินและได้รับสทิธิบอ่น ำ้พรุ้อนแล้ว ซึง่
อยู่ระหว่ำงขอเลขทะเบียนเคร่ืองจกัร และอีก 4 ยนูิต ได้ท ำสญัญำจะซือ้จะขำยที่ดินแล้ว สำมำรถรับรู้
รำยได้ประมำณเดือนธนัวำคม 

 - กำรเข้ำลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้ในครัง้นี ้จ ำนวน 8 ยนูิต มีโครงกำรโรงฟำ้จ ำนวน 2 ยนูิต ได้
ด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยไฟฟำ้เข้ำระบบเชิงพำณิชย์แล้ว สว่นจ ำนวน 6 ยนูิต ท่ีเหลอืพร้อมที่จะจ ำหนำ่ย
ไฟฟำ้ได้ในเดอืนกรกฎำคม 2560 ซึง่บริษัทสำมำรถรับรู้รำยได้เพิม่ขึน้จำกกำรขำยไฟฟำ้ได้ทนัที 

 

1.9 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มำของเงินทนุส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟำ้ทัง้ 8 โครงกำรจะมำจำกกำรเสนอขำยหุ้นกู้  และ/หรือเงินกู้ยมืจำก 

สถำบนักำรเงิน และ/หรือกระแสเงินสดของบริษัท สว่นผลกระทบตอ่อตัรำสว่น DE-Ratio จำกไตรมำสแรกของปี 2560 คอื 

0.96 คำดวำ่จะสงูขึน้เป็น 1.36  จำกกำรกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟำ้พลงังำนควำมร้อนใต้พิภพทัง้ 8 โครงกำร 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งขัน้ตอนกำรออกหุ้นกู้  และขอสนิเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแหง่หนึง่ ซึง่เง่ือนไขในกำรขอสนิเช่ือดงักลำ่ว ไมม่ี

ข้อจ ำกดัที่จะกระทบกบัผู้ ถือหุ้น ทัง้นีแ้หลง่ที่มำของเงินทนุส ำหรับโครงกำรโรงไฟฟำ้ทัง้ 8 โครงกำร เป็นแหลง่เงินทนุ 

ตำ่งหำก จำกโครงกำรโรงไฟฟำ้ 13 โครงกำรเดิมที่ได้มีกำรชีแ้จงก่อนหน้ำนีถ้ึงกำรตอ่อำยตุัว๋สญัญำใช้เงิน ซึง่เป็นแหลง่ 

ที่มำของเงินทนุดงักลำ่วเนื่องจำกอยูร่ะหวำ่งรอก ำหนดตำมแผนกำร ใช้เงิน 

1.10 เงื่อนไขในการท ารายการ 

เนื่องจำกกำรเข้ำท ำรำยกำรนี ้ เป็นกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมประกำศกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง

สนิทรัพย์ ซึง่เมื่อค ำนวณตำมเกณฑ์ตำ่งๆ ที่ก ำหนดในประกำศ โดยใช้เกณฑ์ตำ่งๆ ที่ก ำหนดในประกำศ โดยใช้มลูคำ่สงูสดุ

ที่ค ำนวณได้จำกหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึ่งพบว่ำมีขนำดรำยกำรสงูสดุเท่ำกับร้อยละ 20.33 ของสินทรัพย์รวมของ

บริษัทฯ ตำมงบกำรเงิน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559 เมื่อนบัรวมรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนำด

รำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 25.02  ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งสงูกวำ่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้ำที่

จะต้องเปิดเผยสำรสนเทศท ำรำยกำรประเภทที่ 1 ต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) รวมถึง

จะต้องสง่หนงัสอืเวียนถึงผู้ ถือหุ้นภำยใน 21 วนันบัจำกวนัท่ีแจ้งข้อมลูตอ่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 



 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1768 อำคำรไทยซมัมิท ชัน้ท่ี 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
Thai Luxe Enterprises Public Co.,Ltd. No. 1768 Thai Summit Building, 24th Floor, New Phetchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310  
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1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

โครงกำรนีไ้ด้ผำ่นกำรพิจำรณำควำมเสีย่งจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้

ที่ 8/2560 ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย จึงมีควำมเห็นว่ำกำรเข้ำลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

ควำมร้อนจำกใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยกำรซือ้กิจกำรทัง้หมด 4 บริษัท ดงันี ้1. Fino  Binary Power Plant Limited 

Liability Company, 2. NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, 3. Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 

Power Station No. 1  Liaison Company, 4.  Dual Energy Binary -  Power Plant No. 1  Limited Liability Company. 

(“กลุ่มบริษัททัง้ 4”) ผ่ำนบริษัทโฮลดิง้ส์ในประเทศไทยและบริษัทโฮลดิง้ส์ในต่ำงประเทศ เป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่

สมเหตสุมผล มีควำมเหมำะสม และสร้ำงผลตอบแทนและมลูคำ่เพิ่มให้กบัทัง้บริษัทฯและผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้เข้ำร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 พิจำรณำแล้ว มี

ควำมเห็นสอดคล้องกบัควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ข้ำงต้น 

1.13 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสำรสนเทศนี ้และขอรับรองว่ำข้อมูลในสำรสนเทศนี ้

และในเอกสำรอื่นๆ ที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นฉบบันีถ้กูต้อง และเป็นควำมจริงทกุประกำร ตลอดจนไมม่ีข้อควำมที่ก่อให้เกิดควำม

เข้ำใจผิดแตอ่ยำ่งใด และได้จดัท ำขึน้ด้วยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั 

 
 

บริษัทฯ ขอรับรองวำ่สำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประกำร 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 (นำยกิติพฒัน์ ชลวฒุิ) 
  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  


