
 
 

 
 

TLUXE/SET026-2560   
วนัท่ี 2 สงิหาคม 2560 

 
เร่ือง อนมุตัิเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 2 ยนูิต และ 

โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม จ านวน 1 ยนูิต (เพิ่มเติมครัง้ที่ 2) 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 2 
สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากบริษัท
ฯ ต้องรักษาโอกาสทางธุรกิจและเพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์จากราคาขายไฟในอตัราสงูสดุตามกฎเกณฑ์
ของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)  ด้วย
การซือ้กิจการบริษัท Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นสญัชาติญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
(“โครงการโรงไฟฟ้าฯ) รวมกนัทัง้สิน้ 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองเบบปุ 
จังหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูค่ารวมของทัง้สองโครงการ 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 183.17 ล้าน
บาท)  อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 0.305289 บาทต่อเยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 
2560 (“รายการที่ 1”) 

2. ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 1 ยนูิต มลูค่ารวม 36 
ล้านเยน หรือประมาณ 10.99 ล้านบาท (“รายการที่ 2”) 

หลงัจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ เพิ่มอีก 2 โครงการในครัง้นีแ้ล้ว เมื่อรวมกบั 8 โครงการที่
จะเร่ิม COD ในเดือนสิงหาคมนี ้เเละ 3 โครงการที่ได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้ บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั จ านวน 1 โรง, 
บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 1 โรง และ บริษัท  เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 1 โรง จึงท าให้บริษัทฯจะมีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ นที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ณ เดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 13 โครงการ 
และจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกนัยายน จ านวน 2 โครงการ และในไตรมาส 4 อีกจ านวน 8 โครงการ รวมแล้วบริษัทฯ 
จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทัง้สิน้ 23 โครงการ มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม
ทัง้หมด 2,875 กิโลวตัต์ หรือก าลงัการผลติเทียบเทา่กบั โรงไฟฟา้พลงังานเเสงอาทิตย์ 23 เมกะวตัต์ 

การเข้าซือ้โครงการโรงไฟฟา้ในแตล่ะครัง้นัน้ขึน้อยูก่บัโอกาสที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลา ไมไ่ด้เป็นการทยอยซือ้แตอ่ยา่งใด 
นอกจากนีโ้ครงการโรงไฟฟ้าที่ได้มาในแต่ละครัง้ไม่ได้เป็นโครงการเดียวกนั และการด าเนินการโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาจ านวน 3 ยนูิต 
นัน้ เป็นการขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพกลา่วคือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด  24 ชัว่โมง  คณะกรรมการได้เล็งเห็น
ประสทิธิภาพของโรงไฟฟา้ดงักลา่วจึงมีมติอนมุตัิลงทนุเพิ่มในโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้ภิภพ 



 
 

 
 

โดยรายการท่ี 1 และ 2 ดงักลา่ว เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 รวมทัง้ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึ่งในกรณีนี ้เกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนเป็นวิธีการเดียวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในการค านวณ พบว่ามี
ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.93 และ 0.3 ตามล าดบั ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 30.25 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
50 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศท ารายการประเภทที่ 1 ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”)  รายละเอียดดงักลา่วปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1. สารสนเทศการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท 

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
 ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน 

  



 
 

 
 

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 

บัญชี 1 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 2 
สงิหาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้เข้าท ารายการดงัตอ่ไปนี ้

1. ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญ่ีปุ่ น เนื่องจากบริษัท
ฯ ต้องรักษาโอกาสทางธุรกิจและเพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์จากราคาขายไฟในอตัราสงูสดุตามกฎเกณฑ์
ของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)  ด้วย
การซือ้กิจการบริษัท Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ภายใต้
กฎหมาย ของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นสญัชาติญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
(“โครงการโรงไฟฟ้าฯ) รวมกนัทัง้สิน้ 2 โครงการ ขนาดก าลงัการผลิตรวม 250 กิโลวตัต์ ซึ่งตัง้อยู่ที่เมืองเบบปุ 
จังหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูค่ารวมของทัง้สองโครงการ 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 183.17 ล้าน
บาท)  อ้างอิงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ 0.305289 บาทต่อเยน จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 
2560 (“รายการที่ 1”) 

2. ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม ที่เมืองอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 1 ยนูิต มลูค่ารวม 36 
ล้านเยน หรือประมาณ 10.99 ล้านบาท (“รายการที่ 2”) 

หลงัจากการลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ เพิ่มอีก 2 โครงการในครัง้นีแ้ล้ว เมื่อรวมกบั 8 โครงการท่ี
จะเร่ิม COD ในเดือนสงิหาคมนี ้ เเละ 3 โครงการท่ีได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ภายใต้ บริษัท พพีีเอสเอ็น จ ากดั จ านวน 1 โรง, 
บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 1 โรง และ บริษัท  เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จ ากดั จ านวน 1 โรง จึงท าให้บริษัทฯจะมีโครงการ
โรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พภิพ ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์ได้ ณ เดือนสงิหาคม 2560 จ านวน 13 โครงการ 
และจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกนัยายน จ านวน 2 โครงการ และในไตรมาส 4 อีกจ านวน 8 โครงการ รวมแล้วบริษัทฯ จะ
มีโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ทัง้สิน้ 23 โครงการ มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวมทัง้หมด 
2,875 กิโลวตัต์ หรือก าลงัการผลติเทียบเทา่กบั โรงไฟฟา้พลงังานเเสงอาทติย์ 23 เมกะวตัต์ 

การเข้าซือ้โครงการโรงไฟฟา้ในแตล่ะครัง้นัน้ขึน้อยู่กบัโอกาสที่เกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลา ไมไ่ด้เป็นการทยอยซือ้แตอ่ยา่งใด 
นอกจากนีโ้ครงการโรงไฟฟ้าที่ได้มาในแต่ละครัง้ไม่ได้เป็นโครงการเดียวกนั และการด าเนินการโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาจ านวน 3 ยนูิต 
นัน้ เป็นการขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพกลา่วคือสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด  24 ชัว่โมง  คณะกรรมการได้เล็งเห็น
ประสทิธิภาพของโรงไฟฟา้ดงักลา่วจึงมีมติอนมุตัิลงทนุเพิ่มในโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้ภิภพ 

โดยรายการท่ี 1 และ 2 ดงักลา่ว เป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมนียัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 และฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท
จดทะเบยีนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 รวมทัง้ประกาศที่มีการแก้ไขเพิม่เตมิ 
(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป”) ซึง่เมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่ในกรณีนี ้ เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเป็นวิธีการเดียวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในการค านวณ พบวา่มี



 
 

 
 

ขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 4.93 และ 0.3 ตามล าดบั ขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 30.25 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตาม
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 
50   

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีหน้าทีจ่ะต้องเปิดเผยสารสนเทศท ารายการประเภทท่ี 1 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ”)  

 
รายการที่ 1: ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญี่ปุ่น 
 
สารสนเทศตามบัญชี 1 
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีการ

ท าสญัญาซือ้ขายภายในเดือนสงิหาคม 2560  ซึง่บริษัทจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายพอสงัเขปอีกครัง้ตอ่ไป 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ลงทนุ : บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) โดยผ่านบริษัทโฮลดิง้ส์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตามโครงสร้างการลงทนุด้านลา่ง 
ผู้ รับเงินลงทนุ : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Setouchi Natural Energy Co.,Ltd.)  

โดยมีนายอิซามุ โมริคาวา เป็นผู้ ถือหุ้ น 100% ของบริษัท และกรรมการเพียงท่านเดียว ซึ่งไม่มี
ความสมัพนัธ์ และไมเ่ก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
 

  โครงสร้างการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100% 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

100% 

บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั (ไทย) บริษัทยอ่ย 

บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเม้นท์ จ ากดั (Mauritius)  บริษัทยอ่ย 

100% 

บริษัทยอ่ย (Hong Kong) อยูร่ะหวา่งการจดัตัง้ 

SPC 2 ยนิูต 100% 

Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 



 
 

 
 

1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 
1.3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพในญ่ีปุ่น 
ในปี 2555 รัฐสภาญ่ีปุ่ นได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษส าหรับการจดัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนโดยผู้ผลติ

ไฟฟ้า (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by Electricity Utilities) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งพลงังานหมุนเวียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตพลงังานที่มีเสถียรภาพ  และ
เหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก และลดต้นทนุทางสิ่งแวดล้อมที่นบัวนัจะ เพิ่มสงูขึน้จาก
การผลติพลงังาน ทัง้นี ้แหลง่พลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ตามกฎหมายนี ้ครอบคลมุถึง พลงังานแสงอาทิตย์ พลงัลม 
พลงัน า้ พลงังานความร้อนใต้พิภพ และพลงังานชีวะมวล  

ตามกฎหมายฉบบันี ้เมื่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหลง่พลงังานหมนุเวียนท่ีเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ผลิตไฟฟา้ และวิธีการ ผลิตที่ผ่าน
เกณฑ์ และได้รับอนมุตัิจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอตุสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ (Specified Suppliers) เมื่อผู้ ผลิตไฟฟ้าเฉพาะเหล่านีส้ามารถ ร้องขอเพื่อท าสญัญาซือ้ไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement - PPA) และขอเช่ือมต่อเข้ากับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ของผู้ ผลิตไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ที่
เรียกวา่ Feed-In Tariff ผู้ผลติไฟฟา้มีหน้าที่เข้าท าสญัญา กบัผู้ผลติไฟฟา้เฉพาะดงักลา่ว ตามอตัราคา่ไฟฟา้ที่คงที่ และเป็นสญัญา
ระยะยาวที่มีรัฐบาลเป็นผู้ค า้ประกนั  

ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ผลติไฟฟา้จากแหลง่พลงังานหมนุเวียนจ านวนมากทัง้ใน ประเทศและ
ตา่งประเทศ ตา่งพากนัเข้าสูต่ลาดผลติไฟฟา้จากแหลง่พลงังานทดแทน เพราะรัฐบาลญ่ีปุ่ นก าหนดอตัรา รับซือ้ไฟฟา้คอ่นข้างสงู 
เช่น อตัรารับซือ้ไฟฟา้ที่ 42 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง ส าหรับผู้ผลติไฟฟา้จากพลงังานแสง อาทิตย์ทีม่ีขนาดเลก็กวา่ 10 กิโลวตัต์1 
(หรือผู้ผลติไฟฟา้จากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 15 เมกกะวตัต์) 

ในปี 2555 METI ระบใุนเอกสาร Feed-In Tariff Scheme in Japan วา่ประเทศญ่ีปุ่ น มีแหลง่ทรัพยากรส าหรับผลติไฟฟา้
จากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก คือ 20,540 เมกกะวตัต์ รองจากอินโดนีเซียที่ 27,791 เมกกะ
วตัต์ และสหรัฐอเมริกาที่ 23,000 เมกกะวตัต์ อยา่งไรก็ตาม ญ่ีปุ่ นน าแหลง่พลงังานนีม้าใช้เพยีงร้อยละ 10 เพราะมีก าลงัการผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานความร้อนใต้พภิพท่ีติดตัง้แล้วเพียง 0.54 ล้านกิโลวตัต์ ญ่ีปุ่ นจึงมีศกัยภาพในการผลติไฟฟา้จากพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพอยูอ่ีกมาก 

จากเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมลูนิธิพลงังานใหม ่(The New Energy Foundation) แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น การผลติ
ไฟฟา้จากพลงังานความร้อนใต้พภิพจากบอ่น า้พรุ้อนจ าเป็นต้องมคีวามรู้เก่ียวกบัสภาพทางธรณีวทิยาในท้องถ่ิน และต้องใช้
ระยะเวลาอยา่งน้อย 10 ปี ในการส ารวจเพื่อหาแหลง่ขดุเจาะทีเ่หมาะสม การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม และการก่อสร้าง
โรงงานไฟฟา้ ดงันัน้ การผลติไฟฟา้จากบอ่น า้พรุ้อนซึง่มกีารใช้ประโยชน์อยูแ่ล้ว จงึชว่ยประหยดังบประมาณและสามารถเร่ิม
ด าเนินการได้ในระยะเวลาที่สัน้กวา่มาก2 

เนื่องจากอณุหภมูิของน า้พรุ้อนต า่กวา่ 100 องศาเซลเซียส จึงไมส่ามารถใช้ไอน า้ในการหมนุกงัหนัไอน า้ได้โดยตรง
เหมือนกบัในโรงงานไฟฟา้จากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีมีอณุหภมูิสงูกวา่ โรงงานไฟฟา้จากบอ่น า้พรุ้อนต้องใช้เคร่ืองก าเนิด

                                                           
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. 
2 http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1309_06.html 



 
 

 
 

ไฟฟา้ระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผา่นน า้ร้อนเข้าสูเ่คร่ืองแลกเปลีย่นความร้อน เพื่อให้ความร้อนกบั
ของเหลวชนิดที่สองทีม่ีจดุเดือดต า่ เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็นต้น ซึง่จะกลายเป็นไอแล้วผา่นเข้าสู่
กงัหนัไอน า้ผลติไฟฟา้ จากนัน้กลบัเข้าสูเ่คร่ืองแลกเปลีย่นความร้อนใหม ่สว่นน า้ร้อนหลงัจากถ่ายโอนความร้อนให้กบัของเหลว
ชนิดที่สองแล้ว จะควบแนน่และถกูฉีดกลบัเข้าสูแ่หลง่พลงังาน3” 

Asia Biomass Office ยงัเปรียบเทียบการผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีการก่อสร้างแพร่หลายในญ่ีปุ่ น กบัการ
ผลติไฟฟา้จากบอ่น า้พรุ้อนวา่ การใช้พลงังานแสงอาทิตย์มีอตัราการใช้งาน (Usage Rate) ท่ีร้อยละ 12 ในขณะท่ีการใช้พลงังาน
จากบอ่น า้พรุ้อนมีอตัราการใช้งานท่ีสงูมากถึงร้อยละ 70 จงึเป็นวธีิการผลติไฟฟา้ที่มเีสถียรภาพมากกวา่ 

 
ความเสีย่ง   

ความเสีย่ง ผลกระทบ 
ความ เสี่ ย งจากอุณหภูมิ ของน า้ ร้ อนที่ ใ ช้ผลิต
กระแสไฟฟา้ไมเ่ป็นไปตามก าหนด 

กรณีที่บริษัทส่งน า้ร้อนไม่สามารถส่งน า้ร้อนได้ตามอุณหภูมิที่
ก าหนด หรือ ไมเ่พียงพอตอ่การผลติกระแสไฟฟา้ตามที่ได้ตกลง
ไว้ในสญัญา 

ความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศ ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศมีรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจที่แตกต่างจากประเทศไทยทัง้ในด้านบุคลากร 
ภาษา วฒันธรรม กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อาจสง่ผลต่อ
ประสทิธิภาพในการควบคมุการด าเนินงานได้  

ความเสี่ยงจากการสูญเสียพลังงานในระหว่าง
กระบวนการสง่ผา่นกระแสไฟฟา้มากกวา่ที่คาดการณ์ 

สง่ผลให้การรับรู้รายได้แตล่ะโครงการน้อยกวา่ที่คาดการณ์  

ความเสีย่งจากการเกิดภยัพิบตัิ อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนท าประกันรายได้เพื่อ
ชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากความเสี่ยงจากการเกิด
ภยัพิบตัิ 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น  บริษัทฯมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ในอนาคตน้อยลงจากการ
ออ่นคา่ของเงินเยนในอนาคต  

ความเสีย่งจากภาระหนีส้นิและดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ บริษัทฯมีภาระหนีส้ินและดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากเงินกู้จากสถาบนั
การเงิน  

 

 

 

                                                           
3 http://ienergyguru.com/2015/09/geothermal-power-plant/ 



 
 

 
 

1.3.2 ลักษณะทั่วไปของรายการ 
ข้อมลูของ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 

- ลกัษณะธุรกิจ  
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการค้าด้านพลงังานธรรมชาติและพลงังานทดแทน เช่น การผลิตและควบคุมกระแสไฟฟ้า
และความร้อน ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัธุรกิจด้านการค้า จดัการ วางแผน จดัตัง้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่เก่ียวข้องกบั
พลงังานธรรมชาติและพลงังานทดแทน และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อที่กลา่วข้างต้น 

- ทนุจดทะเบียน 
5 ล้านเยน / 1.5 ล้านบาท 

- ทนุเรียกช าระ 

5 ล้านเยน / 1.5 ล้านบาท 
- กรรมการบริหาร 

นาโอคิ มทัซโึอะ 
- ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (Setouchi Natural Energy Co.,Ltd.) ถือหุ้น 100% 
  

1) ข้อมลูของโครงการโรงไฟฟา้ฯ ทัง้สองโครงการ 
รายละเอียดของโครงการโรงไฟฟา้ฯ ทัง้ 2 โครงการ ดงันี ้

ลักษณะของรายการ  โครงการที่  
(1) และ (2) 

บริษัทท่ีลงทนุ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) โดยผา่น บริษัท โฮล
ดิง้ส์ ใน และ/หรือ ตา่งประเทศ ตามโครงสร้างการลงทนุข้อ 1.2 

ผู้ รับเงินลงทนุ บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั  
(Setouchi Natural Energy Co.,Ltd.) 

จ านวนโรงไฟฟา้ฯ (โรง) 2 
ก าลงัการผลติรวม (KW) 250 
ที่ตัง้โครงการ โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ 
บริษัทท่ีรับซือ้ไฟฟา้ บริษัท คิวช ูอิเลก็ทริก พาวเวอร์ จ ากดั 
ระยะเวลาสญัญาซือ้ไฟฟา้ (ปี) 15 
อตัรารับซือ้ไฟฟา้ไมร่วมภาษี(เยน/กิโลวตัต์-ชัว่โมง) 40 
ปีที่คาดวา่จะขายไฟฟา้ได้ สงิหาคม พ.ศ. 2560 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (ล้านเยน) 600  

 



 
 

 
 

ทัง้นีส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้มีระยะเวลา 15 ปี ภายหลงัสิน้สดุสญัญารับซือ้ไฟฟา้ปีที่ 15 บริษัทสามารถขายไฟฟา้ ตอ่ไปได้ 
แตอ่ตัรารับซือ้ไฟฟา้จะลดลงจาก 40 เยน/กิโลวตัต์ชัว่โมง 

1.3.3 การค านวณขนาดของรายการ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งเมื่อค านวณ

ตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่ ในกรณีนี ้เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ
แทนเป็นวิธีการเดียวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในการค านวณพบวา่มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 4.93 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อย
ละ 29.95 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ   ซึ่งสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศ
ท ารายการประเภทที่ 1 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  

 
การค านวณขนาดของรายการท่ีจะได้มาซึง่ทรัพย์สนิมีรายละเอยีดดงันี ้

รายการลงทนุในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการ 
1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (โครงการภายใต้บริษัท เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จ ากดั) 
จ านวน 1 โครงการ มลูคา่โครงการละ 300 ล้านเยน คดิเป็นมลูคา่ 92.13 ล้านบาท 

ร้อยละ 2.68 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 

ร้อยละ 1.65 

3. ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม (อยูร่ะหวา่งการจดัโครงสร้างการลงทนุ)  
จ านวน 1 ยนูิต  มลูคา่ยนูิตละ 36 ล้านเยน คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 13 ล้านบาท  

ร้อยละ 0.36 

4. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัท่ี 27 มถินุายน 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ 

ร้อยละ 20.33 

รวม ร้อยละ 25.02 
 

(1) เกณฑ์มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากสนิทรัพย์สทุธิติดลบ 
 

(2) เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินการปกติหลงัหกัภาษี 
ไมส่ามารถค านวณได้ เนื่องจากขาดทนุ 

 
 
 
 



 
 

 
 

(3) เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  

รายการลงทนุในโครงการ ขนาดรายการ 
1. มลูคา่เงินลงทนุไมเ่กินจ านวนเงินทัง้สิน้ 600 ล้านเยน อตัราแลกเปลีย่น 
0.305289 บาทตอ่เยน หรือเทยีบเทา่เงินบาทโดยประมาณ 183.17 ล้าน
บาท  

 183.17 ล้านบาท 

2. สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  3,716.67 ล้านบาท 
3. คิดเป็นสดัสว่นมลูคา่ของสิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
เทา่กบั 

 ร้อยละ 4.93 

ดงันัน้ สดัสว่นมลูคา่สิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วมีขนาดรายการ
เทา่กบั ร้อยละ 29.95  

 
(4) เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
ไมม่ี  เนื่องจากไมม่กีารออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพทัง้สองโครงการท่ีบริษัทฯ จะเข้าลงทนุ มีรายละเอยีดเบือ้งต้นดงันี  ้

รายละเอียดเบือ้งต้น  โครงการ 
จ านวนโรงไฟฟา้ในโครงการ 2 
ก าลงัการผลติ (kW) 250 
ที่ตัง้โครงการ โออาซาทซรูึมิ เบบป ุจงัหวดัโออิตะ 
หนงัสอืแจ้งรับรองเคร่ืองผลติไฟฟา้ เลขท่ี / วนัท่ี
ได้รับอนมุตั ิ

KA57361H44 
 

 
1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเพื่อการได้มาซึง่สนิทรัพย์ทัง้สองโครงการ 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 183.17 ล้านบาท) 

เง่ือนไขการช าระเงิน บริษัทจะจา่ยเงินทัง้จ านวนเมื่อมกีารท าสญัญาซือ้ขาย ซึง่คาดวา่ภายในเดือนสงิหาคม 2560 
 

1.6 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา 
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มาทัง้สองโครงการค่าซือ้กิจการ (EBT โดยเป็นการซือ้ส่วนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ

บริษัททัง้หมด) 600 ล้านเยน (หรือประมาณ 183.17 ล้านบาท)  
 

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูค่าของสิ่งตอบแทนส าหรับการลงทนุในโครงการ ก าหนดตามข้อก าหนดของผู้ขายและไมม่ี

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  และบริษัทฯ ไมม่ีราคาประเมิน แตค่ณะกรรมการใช้เกณฑ์เปรียบเทียบราคาขายกบัโครงการเดิมที่มีอยู่ 



 
 

 
 

 

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คงและเพิ่มความมัน่คงของรายได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดความเสีย่งจาก

การพึ่งพารายได้จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว์น า้เพียงอย่างเดียว นอกจากนีค้วามลา่ช้าที่เกิดขึน้เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าโครงการเดิม ท าให้บริษัทมีนโยบายที่จะซือ้โรงไฟฟ้าที่พร้อม COD ดังนัน้การเข้าซือ้โรงไฟฟ้าเพิ่มจ านวน 2 ยูนิตนี ้
สามารถ COD ได้ภายในเดือนสงิหาคม ท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทนัที ความลา่ช้าดงักลา่วซึง่ท าให้ไมส่ามารถขายไฟได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้จะไม่มีการชดเชยใดๆ จากผู้ซือ้และผู้ขายไฟ อย่างไรก็ตาม บริษัทก าลงัเร่งให้โรงไฟฟ้าโครงการเดิมมีการ COD 
อยา่งเร็วที่สดุ  

1.9 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มาของเงินทนุส าหรับโครงการโรงไฟฟา้ทัง้ 2 โครงการจะมาจากเงินกู้ยืมจาก สถาบนัการเงิน และ/หรือกระแสเงิน

สดของบริษัท สว่นผลกระทบตอ่อตัราสว่น DE-Ratio จากไตรมาสแรกของปี 2560 คือ 0.96 เทา่ คาดวา่จะสงูขึน้อีก 0.09 เทา่ เป็น 
1.05 จากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพทัง้ 2 โครงการ (ใหม่) ปัจจุบนัได้รับสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินแห่งหนึง่แล้ว ซึ่งเง่ือนไขของสินเช่ือดงักลา่ว ไม่มีข้อจ ากดัที่จะกระทบกบัผู้ ถือหุ้น ทัง้นีแ้หลง่ที่มาของเงินทนุส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โครงการ เป็นแหลง่เงินทนุ ต่างหาก จากโครงการโรงไฟฟ้า 13 โครงการเดิมที่ได้มีการชีแ้จงก่อนหน้านีถ้ึง
การต่ออายุตัว๋แลกเงิน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนดงักล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างรอก าหนดตามแผนการใช้เงิน รวมทัง้โครงการ
โรงไฟฟา้ 8 โครงการท่ีอนมุตัิเมื่อวนัท่ี 27 มิถนุายน 2560 

1.10 เงื่อนไขในการท ารายการ 
เนื่องจากการเข้าท ารายการนี ้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่พบวา่มีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 4.93 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 29.95  ของสนิทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศท ารายการประเภทท่ี 1 ตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
โครงการนีไ้ด้ผ่านการพิจารณาความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่  

10/2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย จึงมีความเห็นวา่การเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
จากใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยการเข้าซือ้กิจการบริษัท Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ผา่นบริษัทโฮล
ดิง้ส์ในประเทศไทยและบริษัทโฮลดิง้ส์ในต่างประเทศ เป็นการเข้าท ารายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม และสร้าง
ผลตอบแทนและมลูคา่เพิ่มให้กบัทัง้บริษัทฯและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 



 
 

 
 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 พิจารณาแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 

 
1.13 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศนี ้และใน
เอกสารอื่นๆ ที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นฉบบันีถ้กูต้อง และเป็นความจริงทกุประการ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่
อยา่งใด และได้จดัท าขึน้ด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 
  



 
 

 
 

รายการที่ 2: ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศญี่ปุ่น 
 
สารสนเทศตามบัญชี 1 
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะมีการ

ท าสญัญาซือ้ขายประมาณเดือนสงิหาคม 2560  ซึง่บริษัทจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายพอสงัเขปอีกครัง้ตอ่ไป 

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง และความสมัพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 
ผู้ลงทนุ : บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) โดยผา่นบริษัทโฮลดิง้ส์ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  
ผู้ รับเงินลงทนุ : บริษัท เอ็ม เอส เค โฮลดิง้ จ ากดั (MSK Holding Co.,Ltd.)  

โดยมี Ms.Mariko Yamamoto เป็นผู้ ถือหุ้ น 100% ของบริษัท และกรรมการเพียงท่านเดียว ซึ่งไม่มี
ความสมัพนัธ์ และไมเ่ก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

   
1.3 ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ 

ลักษณะของรายการ ข้อมูล 
บริษัทท่ีลงทนุ บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) โดยผา่น บริษัท โฮลดิง้ส์ ใน 

และ/หรือ ตา่งประเทศ ตามโครงสร้างการลงทนุข้อ 1.2 
ผู้ รับเงินลงทนุ บริษัท เอ็ม เอส เค โฮลดิง้ จ ากดั (MSK Holding Co.,Ltd.) 
จ านวนโรงไฟฟา้ฯ (โรง) 1 
ก าลงัการผลติรวม (KW) 19.5 
ที่ตัง้โครงการ เลขที่ 8 Niwatorizawa, Yokohama 
บริษัทท่ีรับซือ้ไฟฟา้ บริษัท โทโฮค ุจ ากดั (Tohoku) 
ระยะเวลาสญัญาซือ้ไฟฟา้ (ปี) 20 
อตัรารับซือ้ไฟฟา้ไมร่วมภาษี(เยน/กิโลวตัต์-
ชัว่โมง) 

55 

ปีที่คาดวา่จะขายไฟฟา้ได้ ส.ค. พ.ศ. 2560 
มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน (ล้านเยน) 36 

 
ทัง้นีส้ญัญาซือ้ขายไฟฟา้มีระยะเวลา 20 ปี ภายหลงัสิน้สดุสญัญารับซือ้ไฟฟา้ปีที่ 20 บริษัทสามารถขายไฟฟา้ ตอ่ไปได้ 

แตอ่ตัรารับซือ้ไฟฟา้จะลดลงจาก 55 เยน/กิโลวตัต์ชัว่โมง 

การค านวณขนาดของรายการ 
การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งเมื่อค านวณ

ตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดโดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จากหลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่ ในกรณีนี ้เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบ
แทนเป็นวิธีการเดียวที่มีข้อมลูเพื่อใช้ในการค านวณพบวา่มีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 



 
 

 
 

ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อย
ละ 30.25 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ   ซึ่งสงูกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50  บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศ
ท ารายการประเภทที่ 1 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  

 
การค านวณขนาดของรายการท่ีจะได้มาซึง่ทรัพย์สนิมีรายละเอยีดดงันี ้

รายการลงทนุในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการ 
1. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ (โครงการภายใต้บริษัท เอส เอ็น เอส พาวเวอร์ จ ากดั) 
จ านวน 1 โครงการ มลูคา่โครงการละ 300 ล้านเยน คดิเป็นมลูคา่ 92.13 ล้านบาท 

ร้อยละ 2.68 

2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม 

ร้อยละ 1.65 

3. ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม (อยูร่ะหวา่งการจดัโครงสร้างการลงทนุ)  
จ านวน 1 ยนูิต  มลูคา่ยนูิตละ 36 ล้านเยน คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 13 ล้านบาท  

ร้อยละ 0.36 

4. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 8/2560 เมื่อวนัท่ี 27 มถินุายน 2560 มีมติอนมุตัใิห้ลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความร้อนใต้พิภพ 

ร้อยละ 20.33 

รวม ร้อยละ 25.02 
 

(1) เกณฑ์มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
ไมเ่ข้าเกณฑ์ 

(2) เกณฑ์ก าไรสทุธิจากการด าเนินการปกติหลงัหกัภาษี 
ไมเ่ข้าเกณฑ์ 

(3) เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  

รายการลงทนุในโครงการ ขนาดรายการ 
1. มลูคา่เงินลงทนุไมเ่กินจ านวนเงินทัง้สิน้ 36 ล้านเยน อตัราแลกเปลีย่น 
0.305289 บาทตอ่เยน หรือเทยีบเทา่เงินบาทโดยประมาณ 10.99 ล้าน
บาท  

 10.99 ล้านบาท 

2. สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  3,716.67 ล้านบาท 
3. คิดเป็นสดัสว่นมลูคา่ของสิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
เทา่กบั 

 ร้อยละ 0.30 

ดงันัน้ สดัสว่นมลูคา่สิง่ตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วมีขนาดรายการ
เทา่กบั ร้อยละ 30.25  
 



 
 

 
 

(4) เกณฑ์มลูคา่ของหลกัทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 
ไมม่ี  เนื่องจากไมม่กีารออกหลกัทรัพย์เพื่อเป็นสิง่ตอบแทนการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 
โครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทนุ มีรายละเอยีดเบือ้งต้นดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้น  โครงการ 
จ านวน 1 
ก าลงัการผลติ (kW) 19.50 
ที่ตัง้โครงการ เมืองอาโอโมริ (Aomori) 
ประมาณขนาดพืน้ท่ีดิน (ตร.ม.) 1,819 
คา่เช่าทีด่ิน 20 ปี 1 เดือน คา่เช่าปีละ 240,000 เยน 
กรรมสทิธ์ิในท่ีดิน Aura Green Energy  

โดยมี Mr.Yukio Kawagoe เป็นผู้ ถือหุ้น 100% ของบริษัท และกรรมการเพียงท่านเดียว 
ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมเ่ก่ียวโยงกบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

 
1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเพื่อการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนเพื่อการได้มาซึง่สนิทรัพย์ 36 ล้านเยน (หรือประมาณ 10.99 ล้านบาท) เง่ือนไขการช าระ
เงิน บริษัทจะจ่ายเงินทัง้จ านวนเมื่อมีการท าสญัญาซือ้ขาย ซึง่คาดวา่ภายในเดือนสงิหาคม 2560 
 

1.6 มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา 
มลูคา่รวมของสนิทรัพย์ที่ได้มา 36 ล้านเยน (หรือประมาณ 10.99 ล้านบาท)   

 
1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิ่งตอบแทน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมลูคา่ของสิง่ตอบแทนส าหรับการลงทนุในโครงการ ก าหนดตามข้อเสนอของบริษัทผู้ขายและไม่

มีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบราคาขายกบัโครงการเดิมที่มีอยู่ 

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกบับริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนัน้ 
บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอยา่งมัน่คงและเพิ่มความมัน่คงของรายได้ อีกทัง้ยงัเป็นการลดความเสีย่งจาก

การพึง่พารายได้จากการประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยอาหารสตัว์น า้เพียงอยา่งเดียว นอกจากนีก้ารเข้าซือ้โรงไฟฟา้พลงังานลม
จ านวน 1 ยนูิตนี ้สามารถ COD ได้ภายในเดือนสงิหาคม ท าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทนัที 

 
1.9 แหล่งที่มาของเงนิทุน 
แหลง่ที่มาของเงินทนุส าหรับโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมจะมาจากเงินกู้ยมืจาก สถาบนัการเงิน และ/หรือกระแสเงินสด

ของบริษัท ปัจจบุนัได้รับสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่แล้ว สว่นผลกระทบตอ่อตัราสว่น DE-Ratio จากไตรมาสแรกของปี 
2560 คือ 0.96 คาดวา่จะสงูขึน้อกีจากการกู้ยืมเงิน  



 
 

 
 

1.10 เงื่อนไขในการท ารายการ 
เนื่องจากการเข้าท ารายการนี ้เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

ซึ่งเมื่อค านวณตามเกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ ที่ก าหนดในประกาศ โดยใช้มลูคา่สงูสดุที่ค านวณได้จาก
หลกัเกณฑ์ใดหลกัเกณฑ์หนึง่พบวา่มีขนาดรายการสงูสดุเทา่กบัร้อยละ 0.30 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2560 เมื่อนบัรวมรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือนแล้วจะมีขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 30.25 ของสนิทรัพย์
รวมของบริษัทฯ ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 15 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศท ารายการประเภทท่ี 1 ตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 
โครงการนีไ้ด้ผ่านการพิจารณาความเสี่ยงจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 

10/2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย จึงมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมใน
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นการเข้าท ารายการท่ีสมเหตสุมผล มีความเหมาะสม และสร้างผลตอบแทนและมลูคา่เพิ่มให้กบัทัง้บริษัทฯและผู้
ถือหุ้นในระยะยาว 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 พิจารณาแล้ว มีความเห็น
สอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น 

 
1.13 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมลูที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และขอรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศนี ้และใน
เอกสารอื่นๆ ที่สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นฉบบันีถ้กูต้อง และเป็นความจริงทกุประการ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแต่
อยา่งใด และได้จดัท าขึน้ด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัโดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 

 
บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสวุิทย์ วรรณะศิริสขุ) 
 ผู้อ านวยการสายบญัชีและการเงิน  


