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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 

สารสนเทศการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์

เกีย่วกบั 

การจ าหนา่ยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย ์9 โครงการในประเทศญีปุ่่ น 

ซึง่คดิเป็นก าลงัการผลติตดิต ัง้รวมท ัง้หมด 64.21 เมกะวตัต ์

บญัช ี1 

 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครัง้ที ่6/2563 เมือ่วนัที ่

17 ธันวาคม 2563 มมีตอินุมัตใิหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหอ้นุมัต ิบรษัิท พรเีมยีร ์โซลชูัน่ เจแปน จ ากัด (“PSJP”) 

และ บรษัิท อาร์ไอซไีอ อนิเตอร์เนชั่นแนล อนิเวสตเ์มนต ์จ ากัด (“RICI”) (เรียกรวมว่า “ผูข้าย”) (ซึง่ทัง้สอง

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทีบ่ริษัทฯ ถือหุน้จ านวนรอ้ยละ 87.36 ผ่าน บริษัท เชาว ์เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

(มหาชน) (“CEPL”)) ด าเนินการจ าหน่ายบริษัทย่อยทีถู่กจดทะเบยีนในประเทศญี่ปุ่ นจ านวน 6 บริษัทซึง่เป็น

เจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ นจ านวน 9 โครงการ ซึง่มกี าลังผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 

64.21 เมกะวัตต ์(เรยีกรวมวา่ “การเขา้ท ารายการ” และเรยีกแยกวา่ “รายการ ก.” และ “รายการ ข.”) คดิเป็น

มูลคา่รายการทัง้หมดไม่นอ้ยกวา่ 14,000 ลา้นเยน หรอืเทา่กับ 4,114 ลา้นบาท (อา้งองิจากอัตราขายถัวเฉลีย่ ณ 

วนัที ่16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่เทยีบเทา่กบั 29.3906 บาทตอ่ 100 เยน) โดยอาจมกีาร

ถูกปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไดต้กลงกัน มูลคา่รายการดังกลา่วคดิเป็นมูลคา่สทุธขิองกจิการ (Enterprise 

Value) ทัง้หมดประมาณ 33,000 ลา้นเยน หรอืเทยีบเทา่กบั 9,699 ลา้นบาท สนิทรัพยท์ีจ่ะถกูจ าหน่ายจากการเขา้

ท ารายการประกอบดว้ย (1) หุน้ทัง้หมดในบรษัิทย่อยในญีปุ่่ น 6 บรษัิท (“GK”) (2) สดัสว่นการลงทนุทเีคทัง้หมด

ของทัง้ 9 โครงการ (“TK Interests”) และ (3) ทีด่นิที ่PSJP ถอืกรรมสทิธเิป็นเจา้ของ (เรยีกรวมวา่ “สนิทรพัย์

ทีถู่กจ าหนา่ย”) โดยสนิทรัพยท์ีถู่กจ าหน่ายจะถูกจ าหน่ายเป็นสองกลุม่คอื สนิทรัพย ์ก. และ สนิทรัพย ์ข. ซึง่มี

รายละเอยีดตามขอ้ 3 และ 4 ของเอกสารสารสนเทศฉบบันี ้

การเขา้ท ารายการนี้ถอืวา่สอดคลอ้งกับวสิัยทัศน์และนโยบายการประกอบธุรกจิของ CEPL ในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน ตัง้แตก่อ่สรา้งจนกระทั่งเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดรั้บ

ความสนใจจากผูซ้ือ้ในตลาดและเล็งเห็นถงึโอกาสในการขายโครงการโรงไฟฟ้าเพือ่น าเงนิทนุไปพัฒนาโครงการ

อืน่ๆ ตอ่ไปในอนาคตในภมูภิาคทีส่ าคัญตา่งๆ รวมถงึ ประเทศญีปุ่่ น ประเทศไทย และ ประเทศออสเตรเลยี  

 การเขา้ท ารายการในครัง้นี้ถือเป็นการจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิตามมาตรา 89/29 ของ พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที ่ทจ. 20/2551 เรือ่งหลักเกณฑใ์นการท า

รายการที่มีนัยส าคัญที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิ และ ประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 (เรียกรวมว่า “ประกาศการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย”์) โดยมี

ขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 151.3 คดิจากเกณฑม์ูลคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธอิา้งองิจากงบการเงนิ ณ สนิ

สดุวันที ่30 กันยายน 2563 และบรษัิทฯ ไม่ไดม้รีายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ืน่ในรอบ 6 เดอืนกอ่นวันทีม่กีาร

ตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี ้ดว้ยเหตนุี้ การเขา้ท ารายการจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยป์ระเภทที ่

1 โดยบริษัทฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) ด าเนินการจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมัตกิารท ารายการดังกล่าว และ จัดใหม้ีทีป่รึกษา

ทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ของบรัษัทฯ เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ 

1. วนัทีเ่ขา้ท ารายการ 

ในปัจจุบัน PSJP และ RICI ไดต้กลงในการเขา้ท ารายการกับ กลุ่มของผูป้ระกอบธุรกจิพลังงานหมุนเวยีนใน

ประเทศญี่ปุ่ น (เรียกรวมว่า “ผูซ้ือ้” และเรียกแยกว่า “ผูซ้ือ้ ก.” และ “ผูซ้ือ้ ข.”) โดยไดม้ีการตกลงใน

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขส าคัญตา่งๆ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยการเขา้ท ารายจากจะแบง่เป็นรายการ ก. ซึง่ผูซ้ ือ้ 

ก. ท าการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์ก. และ รายการ ข. ซึง่ผูซ้ ือ้ ข. ท าการเขา้ซือ้สนิทรัพย ์ข. ผูข้ายคาดการณ์วา่จะได ้

มกีารเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายและสญัญาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้ท ารายการ (เรยีกรวมวา่ “สญัญาซือ้

ขาย”) กบัผูซ้ ือ้ ภายในเดอืนธันวาคม 2563 และทางบรษัิทฯ คาดวา่การเขา้ท ารายการจะเสร็จสิน้ภายในเดอืน

มกราคม 2564 หลงัจากบรรลเุงือ่นไขในการเขา้ท ารายการตามขอ้ 9 
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2. คูส่ญัญาทีเ่กีย่วขอ้งและความสมัพนัธร์ะหวา่งคูส่ญัญา 

ผูข้าย: PSJP และ RICI 

ผูซ้ือ้: กลุม่ของผูป้ระกอบธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนในประเทศญีปุ่่ น น าโดยบรษัิทในเครอืของกลุม่บรษัิท

ทีป่ระกอบธุรกจิพลังงานทีห่ลากหลาย ซึง่รวมไปถงึพลังงานหมุนเวยีนในประเทศญีปุ่่ นและทั่ว

โลก ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโ์ตเกยีว และบรษัิทผูป้ระกอบธรุกจิพลงังานหมนุเวยีนชัน้

น าซึง่มคีวามเชีย่วชาญในการประกอบธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติยใ์นประเทศญีปุ่่ น อยา่งไรก็

ตาม กลุม่ผูซ้ ือ้มไิดเ้ป็นบคุคลทีก่ระท าการร่วมกนั (acting in concert) 

โดยผูซ้ือ้มไิดเ้ป็นบุคคลเกีย่วโยงกันกับบรษัิทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 

เรื่อง หลักเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน ลงวันที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิัตกิารของ

บรษัิทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที ่19 พฤษจกิายน 2546 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั”) และรายการดังกลา่วไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกันตาม

ประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

3. ลกัษณะโดยท ัว่ไปของการเขา้ท ารายการ 

สนิทรัพยท์ีจ่ะถกูจ าหน่ายจากการเขา้ท ารายการประกอบดว้ย (1) หุน้ทัง้หมดในทัง้ 6 GK (2) TK interests ใน

ทัง้หมดของทัง้ 9 โครงการ และ (3) ทีด่นิที ่PSJP ถือกรรมสทิธเิป็นเจา้ของ โดยสนิทรัพย์ดังกล่าวจะถูก

จ าหน่ายเป็นสองกลุม่คอื สนิทรัพย ์ก. และ สนิทรัพย ์ข. ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ ก. และ ผูซ้ ือ้ ข. ตามล าดบัผา่นสญัญาซือ้

ขาย สรุปขอ้มลูของสนิทรัพยม์ดีงันี ้

สรุปขอ้มูลของสนิทรพัย ์

 

                                                           
1 ปัจจุบัน RICI เป็นเจา้ของในหุน้ทัง้ 100% ของ บรษัิท ฮามาดะ เมกะ โซลาร ์จ ากัด โดยไมไ่ดม้กีารจัดโครงสรา้งผูล้งทนุ TK 
ใดๆ อย่างไรก็ตาม โครงการจะถกูด าเนนิการจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นรปูแบบ GK-TK ซึง่เป็นเงือ่นไขในการเสร็จสิน้การท ารายการ 
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้สดุทา้ยอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
2 ทีด่นิทัง้หมดถกูเชา่จากบคุคลภายนอก 

โครงการ 
ก าลงัการผลติ 
(เมกะวตัต)์ 

บรษิทัยอ่ย ผูถ้อืหุน้ของ GK 
ผูล้งทุน 

TK 
ทีด่นิ 

สนิทรพัย ์ก. 

อวิาก ิ 26.68 
บจ. เมกะ โซ
ลา่ร ์พารค์ 3 

PSJP 
Iwaki Solar ISH 

RICI 
757,694 ตรม. 
(179 แปลง) 

ฮามาดะ 1 11.00 
บจ. ฮามาดะ 

เมกะ โซลาร ์
PSJP1 RICI1 

250,203 ตรม. 

(169 แปลง) 

ฮามาดะ 2 12.00 
บจ. ซซี ีฮามา
ดะ โซลาร ์

PSJP 
CC Hamada Solar ISH 

RICI 
182,616 ตรม. 
(310 แปลง) 

อาโอโมร ิ 7.21 
บจ. ซนั เอ็น

เนอรย์ี ่

PSJP 

Sun Partner Japan ISH 
RICI N/A2 

สนิทรพัย ์ข. 

นฮิอนมัตส ึ 1.48 
บจ. กูด๊ โซ

ลา่ร ์

PSJP 

Sun Partner Japan ISH 
RICI N/A2 

โกเรยีว 1.50 

บจ. ซนั พารท์
เนอร ์เจแปน 

PSJP 
Sun Partner Japan ISH 

RICI N/A2 

ชบิชู ิ 1.00 RICI N/A2 

โนกาตะ 1.11 RICI 
17,497 ตรม. 

(6 แปลง) 

ไซโตะ 2.23 RICI 
50,464 ตรม. 
(18 แปลง) 
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สนิทรัพยท์ีถู่กจ าหน่ายจะถูกซือ้โดยผูซ้ือ้ทีมู่ลคา่รายการทัง้หมดไม่นอ้ยกว่า 14,000 ลา้นเยน หรอืเทยีบเท่า

กับ 4,114 ลา้นบาท (อา้งองิจากอัตราขายถัวเฉลีย่ ณ วันที ่16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ซึง่เทา่กับ 29.3906 บาทตอ่ 100 เยน) โดยอาจมกีารถูกปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไดต้กลงกัน มูลคา่

ของสิง่ตอบแทนของทัง้ สนิทรัพย ์ก. และ สนิทรัพย ์ข. จะมรีายละเอยีดตามขอ้ 5 ของเอกสารสารสนเทศ

ฉบบันี ้

การค านวณขนาดรายการ 

1. เกณฑม์ูลคา่สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ

มลูคา่รายการ 

= 
มลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองสนิทรัพยท์ีถ่กูจ าหน่าย x 100

มลูคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทฯ
 

= 
1,282.3 ลา้นบาท x 100

847.3 ลา้นบาท
 

= รอ้ยละ 151.3 

2. เกณฑก์ าไรสทุธจิากการด าเนนิงาน 

ไมส่ามารถน าเกณฑน์ีม้าใชไ้ดเ้นือ่งจากบรษัิทฯ มผีลประกอบการเป็นขาดทนุในรอบ 12 เดอืนลา่สดุ 

3. เกณฑม์ูลคา่รวมของสิง่ตอบแทน 

มลูคา่รายการ 

= 
มลูคา่รวมสิง่ตอบแทนทีไ่ดรั้บ x 100

มลูคา่สนิทรัพยร์วมของบรษัิทฯ
 

= 
4,114.7 ลา้นบาท x 100

10,655.2 ลา้นบาท
 

= รอ้ยละ 38.6 

4. เกณฑม์ูลคา่หุน้ทนุทีอ่อกเพือ่ช าระคา่สนิทรพัย ์

ไมส่ามารถน าเกณฑน์ีม้าใชไ้ดเ้นือ่งจากการเขา้ท ารายการเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์

การค านวณขนาดของการเขา้ท ารายการอา้งองิจากงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีส่อบทานแลว้ส าหรับงวด

สิน้สุด 30 กันยายน 2563 และ งบการเงนิของ GK ส าหรับงวดสิน้สุด 30 กันยายน 2563 ซึง่ถูกจัดเตรียม

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและไดถู้กสอบทานโดยผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ แลว้ 

ซึง่ขนาดรายการจากสงูสดุการค านวณขา้งตน้เทา่กับรอ้ยละ 151.3 อา้งองิจากเกณฑม์ูลคา่สนิทรัพยท์ีม่ตีัวตน

สทุธ ิและบรษัิทฯ ไมไ่ดม้รีายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยอ์ืน่ในรอบ 6 เดอืนกอ่นวนัทีม่กีารตกลงเขา้ท ารายการ

ในครัง้นี้ ดว้ยเหตุนี้การเขา้ท ารายการเขา้ข่ายเป็นการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยป์ระเภทที ่1 ตามประกาศการ

ไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์โดยบรษัิทฯ จะตอ้งเปิดเผยสารสนเทศเกีย่วกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ด าเนนิการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตกิารท ารายการดงักลา่ว และ จัดใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ

เพือ่ใหค้วามเห็นแกผู่ถ้อืหุน้ของบรัษัทฯ เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการ 

4. รายละเอยีดของสนิทรพัย ์

สนิทรัพยท์ีถู่กจ าหน่ายทัง้หมดประกอบเป็น 9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ นซึง่มี

ก าลงัการผลติตดิตัง้หมด 64.21 เมกะวตัต ์สรุปขอ้มลูของทัง้ 9 โครงการมดีงันี้ 

 

 



 
 

22 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 

1. บรษิทั เมกะ โซลาร ์พารค์ 3 จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 35,884,030 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (99.97%) และ Iwaki Solar ISH (0.03%) 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : Iwaki Solar ISH 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : Iwaki Solar ISH 

โครงการอวิาก ิ

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
คูส่ญัญา 
สถานะ 

วนัที ่COD* 

: 

: 
: 

: 

: 

ฟกุชุมิะ 

26.68 เมกะวตัต ์
บรษัิทไฟฟ้าโทโฮค ุ

ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

เมษายน 2561 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 
วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 

ทีด่นิ 

: 

: 
: 

: 

: 

40 เยน/หน่วย 

20 ปี 
เมษายน 2581 

30 วนั 

เป็นเจา้ของ 759,202 
ตรม.และเชา่ 1,508 ตรม.  

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า เมกะวตัต-์ชัว่โมง -- 21,916.8 30,243.9 23,307.9 

ยอดขาย ลา้นเยน -- 884.4 1,181.8 932.3 

EBITDA** ลา้นเยน (45.3) 739.4 883.5 717.9 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน (45.3) 357.3 359.1 321.9 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน (76.0) 19.5 (45.9) 30.4 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 11,839.0 12,198.4 11,661.7 11,618.2 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน 10,123.8 10,389.2 9,877.9 9,619.0 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 11,004.3 11,344.3 10,853.5 10,779.6 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 1,195.8 1,195.8 1,195.8 1,195.8 

ก าไรสะสม ลา้นเยน (361.2) (341.7) (387.6) (357.2) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน 834.6 854.1 808.2 838.6 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน 305.2 305.2 305.2 305.2 

 

2. บรษิทั ฮามาดะ เมกะ โซลาร ์จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 320,000,000 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (100%)1 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : PSJP และ RICI 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : PSJP และ RICI 

โครงการฮามาดะ 1 

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
คูส่ญัญา 
สถานะ 
วนัที ่COD 

: 

: 
: 

: 
: 

ชมิาเนะ 

11.00 เมกะวตัต ์
บรษัิทไฟฟ้าโชโกก ุ

ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์
พฤษจกิายน 2558 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 
วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 
ทีด่นิ 

: 

: 
: 

: 
: 

40 เยน/หน่วย 

20 ปี 
พฤษจกิายน 2578 

30 วนั 
เป็นเจา้ของ 250,203 

ตรม.และเชา่ 18,926 ตรม.  

                                                           
1 ปัจจุบัน RICI เป็นเจา้ของในหุน้ทัง้ 100% ของ บรษัิท ฮามาดะ เมกะ โซลาร ์จ ากัด โดยไมไ่ดม้กีารจัดโครงสรา้งผูล้งทนุ TK 
ใดๆ อย่างไรก็ตาม โครงการจะถกูด าเนนิการจัดโครงสรา้งใหเ้ป็นรปูแบบ GK-TK ซึง่เป็นเงือ่นไขในการเสร็จสิน้การท ารายการ 
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้สดุทา้ยอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า เมกะวตัต-์ชัว่โมง 12,735.3 12,414.3 12,341.5 9,965.2 

ยอดขาย ลา้นเยน 417.2 497.4 491.7 398.6 

EBITDA** ลา้นเยน 334.2 406.7 410.3 234.2 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน 157.8 258.7 262.3 123.1 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน 11.1 78.4 122.0 (0.8) 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 4,823.9 3,264.0 3,163.1 3,049.9 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน 2,591.3 2,448.5 2,294.5 2,166.1 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 4,812.7 3,138.5 2,915.5 2,803.1 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 0.0 320.0 320.0 320.0 

ก าไรสะสม ลา้นเยน 11.1 (194.5) (72.5) (73.2) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน 11.2 125.5 247.5 246.8 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน 242.0 242.0 242.0 242.0 

 

3. บรษิทั ซซี ีฮามาดะ โซลาร ์จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 17,872,630 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (99.94%) และ CC Hamada Solar ISH (0.06%) 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : CC Hamada Solar ISH 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : CC Hamada Solar ISH 

 

โครงการฮามาดะ 2 

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

คูส่ญัญา 
สถานะ 

วนัที ่COD 

: 

: 

: 
: 

: 

ชมิาเนะ 

12.00 เมกะวตัต ์

บรษัิทไฟฟ้าโชโกก ุ
ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

มนีาคม 2560 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 
การจ ากดัการรับซือ้ 

ทีด่นิ 

: 

: 

: 
: 

: 

36 เยน/หน่วย 

20 ปี 

มนีาคม 2580 
30 วนั 

เป็นเจา้ของ 182,616 
ตรม.และเชา่ 27,912 ตรม.  

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า เมกะวตัต-์ชัว่โมง 13,192.3 14,242.7 14,161.5 11,403.0 

ยอดขาย ลา้นเยน 461.7 514.5 512.4 410.5 

EBITDA** ลา้นเยน 393.4 363.6 375.3 313.8 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน 192.2 124.0 135.5 132.2 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน 42.9 (54.9) (32.6) 9.7 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 5,167.1 4,915.9 4,668.9 4,669.0 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน 4,331.9 4,126.6 3,915.6 3,807.9 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 4,537.7 4,341.5 4,127.1 4,117.4 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 595.4 595.4 595.4 595.4 

ก าไรสะสม ลา้นเยน 34.0 (21.0) (53.6) (43.9) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน 629.4 574.5 541.8 551.6 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน 95.7 95.7 95.7 95.7 
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4. บรษิทั ซนั เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 20,245,191 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (99.9%) และ Sun Partner Japan ISH (0.1%) 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : PSJP และ Sun Partner Japan ISH 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : PSJP และ Sun Partner Japan ISH 

โครงการอาโอโมร ิ

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
คูส่ญัญา 
สถานะ 

วนัที ่COD 

: 

: 
: 

: 

: 

อาโอโมร ิ

7.21 เมกะวตัต ์
บรษัิทไฟฟ้าโทโฮค ุ

ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

กนัยายน 2562 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 
วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 

ทีด่นิ 

: 

: 
: 

: 

: 

36 เยน/หน่วย 

20 ปี 
กนัยายน 2582 

ไมจ่ ากดั 

เชา่ 182,887 ตรม.  

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า เมกะวตัต-์ชัว่โมง -- -- 1,517.3 5,907.7 

ยอดขาย ลา้นเยน -- -- 52.0 212.7 

EBITDA** ลา้นเยน (2.8) (3.0) 38.1 169.9 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน (2.8) (3.0) 8.0 68.3 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน (4.5) (7.3) (9.3) 19.1 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 999.9 2,118.7 2,802.4 3,113.6 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน 141.0 1,451.1 2,047.1 1,909.4 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 1,013.8 1,644.1 2,067.4 2,277.8 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 0.0 495.8 765.5 847.2 

ก าไรสะสม ลา้นเยน (13.8) (21.2) (30.5) (11.4) 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน (13.8) 474.6 735.0 835.8 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน -- -- -- -- 

 

5. บรษิทั กูด๊ โซลาร ์จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 2,310,000 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (99.9%) และ Sun Partner Japan ISH (0.1%) 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : บจ. เมกะ โซลาร ์พารค์ 3 และ PSJP และ Sun Partner Japan ISH 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : บจ. เมกะ โซลาร ์พารค์ 3 และ PSJP และ Sun Partner Japan ISH 

โครงการนฮิอนมตัส ิ3 

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

คูส่ญัญา 
สถานะ 

วนัที ่COD 

: 

: 

: 
: 

: 

ฟกุชุมิะ 

1.48 เมกะวตัต ์

บรษัิทไฟฟ้าโทโฮค ุ
ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

มกราคม 2563 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 
การจ ากดัการรับซือ้ 

ทีด่นิ 

: 

: 

: 
: 

: 

32 เยน/หน่วย 

20 ปี 

มกราคม 2583 
ไมจ่ ากดั 

เชา่ 18,947 ตรม.  

ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 
2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า เมกะวตัต-์ชัว่โมง -- -- -- 1,224.9 

ยอดขาย ลา้นเยน -- -- -- 38.6 

EBITDA** ลา้นเยน (0.9) (1.4) (4.5) 31.5 
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รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน (0.9) (1.4) (4.5) 20.9 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน (1.3) (1.7) (4.9) 7.6 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 17.2 292.7 504.6 687.7 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน -- 22.3 181.5 276.4 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 4.0 281.3 495.8 584.3 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 0.0 0.0 2.3 89.3 

ก าไรสะสม ลา้นเยน 13.1 11.4 6.5 14.1 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน 13.1 11.4 8.8 103.4 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน -- -- -- -- 

 

6. บรษิทั ซนั พารท์เนอร ์เจแปน จ ากดั 

ประเภทธรุกจิ   : ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

ทนุช าระแลว้   : 28,170,758 เยน 

ผูถ้อืหุน้   : PSJP (99.9%) และ Sun Partner Japan ISH (0.1%) 

สมาชกิทีม่สีว่นร่วมบรหิาร : Sun Partner Japan ISH 

ตวัแทนบรหิารกจิการ  : Sun Partner Japan ISH 

โครงการโกเรยีว 

จังหวดั 
ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

คูส่ญัญา 
สถานะ 

วนัที ่COD 

: 
: 

: 
: 

: 

คาโกชมิะ 
1.50 เมกะวตัต ์

บรษัิทไฟฟ้าควิช ู
ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

พฤษภาคม 2557 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 
ระยะเวลาสญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 
การจ ากดัการรับซือ้ 

ทีด่นิ 

: 
: 

: 
: 

: 

40 เยน/หน่วย 
20 ปี 

พฤษภาคม 2577 
30 วนั 

เชา่ 21,593 ตรม.  

โครงการชบิูช ิ

จังหวดั 
ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

คูส่ญัญา 
สถานะ 
วนัที ่COD 

: 
: 

: 

: 
: 

คาโกชมิะ 
1.00 เมกะวตัต ์

บรษัิทไฟฟ้าควิช ู

ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์
พฤษจกิายน 2556 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 
ระยะเวลาสญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 
ทีด่นิ 

: 
: 

: 

: 
: 

40 เยน/หน่วย 
20 ปี 

พฤษจกิายน 2576 

30 วนั 
เชา่ 16,857 ตรม.  

โครงการโนกาตะ 

จังหวดั 
ก าลงัการผลติตดิตัง้ 

คูส่ญัญา 
สถานะ 
วนัที ่COD 

: 
: 

: 

: 
: 

คาโกชมิะ 
1.11 เมกะวตัต ์

บรษัิทไฟฟ้าควิช ู

ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์
มถินุายน 2558 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 
ระยะเวลาสญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 
ทีด่นิ 

: 
: 

: 

: 
: 

40 เยน/หน่วย 
20 ปี 

มถินุายน 2578 

30 วนั 
เป็นเจา้ของ 17,497 ตรม.  

โครงการไซโตะ 

จังหวดั 

ก าลงัการผลติตดิตัง้ 
คูส่ญัญา 
สถานะ 
วนัที ่COD* ทีค่าดไว ้

: 

: 
: 

: 
: 

มยิาซาก ิ

2.23 เมกะวตัต ์
บรษัิทไฟฟ้าควิช ู

อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้ง 
มนีาคม 2564 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้า 

ระยะเวลาสญัญา 
วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 

การจ ากดัการรับซือ้ 
ทีด่นิ 

: 

: 
: 

: 
: 

40 เยน/หน่วย 

18 ปี 
กมุภาพันธ ์2582 

30 วนั 
เป็นเจา้ของ 50,464 ตรม.  
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ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

รายการ หนว่ย 2560 2561 2562 9 เดอืน 

2563 

ปรมิาณการผลติไฟฟ้า      

   โครงการโกเรยีว เมกะวตัต-์ชัว่โมง 1,811.2 1,881.3 1,747.8 1,210.0 

   โครงการชบิชู ิ เมกะวตัต-์ชัว่โมง 1,159.2 1,151.0 1,076.5 729.9 

   โครงการโนกาตะ เมกะวตัต-์ชัว่โมง 1,370.5 1,312.8 1,262.7 834.3 

ยอดขาย ลา้นเยน 295.9 107.3 160.4 111.0 

EBITDA** ลา้นเยน 307.7 65.6 123.8 92.1 

ก าไรจากการด าเนนิงาน ลา้นเยน 256.9 14.8 44.9 25.3 

ก าไรสทุธ ิ ลา้นเยน 446.9 11.8 17.1 2.1 

สนิทรัพยท์ัง้หมด ลา้นเยน 1,847.9 1,617.1 2,136.6 2,816.6 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ลา้นเยน 660.2 616.6 948.7 913.6 

หนีส้นิทัง้หมด ลา้นเยน 973.8 731.2 1,055.4 1,111.4 

ทนุช าระแลว้ ลา้นเยน 431.4 431.4 609.6 1,231.5 

ก าไรสะสม ลา้นเยน 442.7 454.5 471.6 473.7 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ลา้นเยน 874.1 885.9 1,081.2 1,705.2 

ทีด่นิ*** ลา้นเยน 84.1 84.1 84.1 84.1 

 

* COD = วนัทีเ่ริม่ด าเนนิการเชงิพาณชิย ์

** EBITDA = ก าไรกอ่นหักคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่าย (ไมร่วมรายรับดอกเบีย้) 

*** ทีด่นิถกูถอืและบนัทกึโดย PSJP 

ปัจจบุนั CEPL มโีครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนทีด่ าเนนิการแลว้อยูใ่นประเทศญีปุ่่ น 64.21 เมกะวตัต ์ใน

ประเทศไทย 6.62 เมกะวัตต์ และโครงการที่ไดรั้บอนุมัตจิากคณะกรรมการใหเ้ขา้ลงทุนแลว้ ในประเทศ

ออสเตรเลยี 172.80 เมกะวัตต ์ซึง่ภายหลังการเขา้ท ารายการ CEPL จะท าการคงไวท้ัง้โครงการทีด่ าเนินการ

แลว้และอยู่ในระหวา่งการพัฒนาโดยคดิเป็นก าลังการผลติตดิตัง้รวมทัง้หมด 179.72 เมกะวัตตท์ัง้ในประเทศ

ไทยและประเทศออสเตรเลยี นอกจากนี้ CEPL ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบธุรกจิพลังงานไฟฟ้าหมุนเวยีนชัน้น าก็

ยังมคีวามประสงคท์ีจ่ะลงทนุและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนอยา่งตอ่เนื่องในภมูภิาคตา่งๆ ทีม่ี

ศกัยภาพ 

5. มูลคา่สิง่ตอบแทนท ัง้หมด 

มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทนจะไม่นอ้ยกว่า 14,000 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่ากับ 4,114 ลา้นบาท (อา้งองิจาก

อตัราขายถัวเฉลีย่ ณ วนัที ่16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่เทา่กบั 29.3906 บาทตอ่ 100 

เยน) ซึง่อาจถูกปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไดต้กลงกัน มูลค่ารายการดังกล่าวคดิเป็นมูลค่าสทุธขิอง

กจิการ (Enterprise Value) ทัง้หมดประมาณ 33,000 ลา้นเยน หรอืเทยีบเทา่กับ 9,699 ลา้นบาท โดยมูลค่า

รวมของสิง่ตอบแทนสามารถแบง่ตามกลุม่สนิทรัพยไ์ดด้งันี ้

5.1. สนิทรพัย ์ก. 

มลูคา่รวมของสนิทรัพย ์ก. จะไมน่อ้ยกวา่ 12,000 ลา้นเยน หรอืเทยีบเทา่กบั 3,526 ลา้นบาท ซึง่อาจถูก

ปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไดต้กลงกัน โดยอาจรวมไปถงึการปรับจากมูลคา่หนี้สนิ รายการคลา้ย

หนี้สนิ เงนิสด รายการคลา้ยเงนิสด การเพิม่ทุนในแต่ละโครงการ (“ราคาเขา้ซือ้ ก.”) มูลค่ารายการ

ดังกลา่วคดิเป็นมูลค่าสทุธขิองกจิการ (Enterprise Value) ของสนิทรัพย ์ก. ประมาณ 30,000 ลา้นเยน 

หรอืเทยีบเทา่กับ 8,817 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยด์ังกลา่วจะถูกรวมซือ้ทีร่าคาเขา้ซือ้ ก. ซึง่จะถกูช าระ ณ 

วันทีท่ีร่ายการ ก. เสร็จสิน้หรอืคอืวันทีเ่งือ่นไขต่างๆ ภายใตส้ญัญาซือ้ขายไดถู้กบรรล ุเงือ่นไขดังกล่าว

ไดถ้กูระบไุวใ้นขอ้ 9.1 

5.2. สนิทรพัย ์ข. 

มูลค่ารวมของสนิทรัพย ์ข. จะไม่นอ้ยกว่า 2,000 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่ากับ 587 ลา้นบาท ซึง่อาจถูก

ปรับเพิม่เตมิตามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายไดต้กลงกัน โดยอาจรวมไปถงึการปรับจากมูลคา่หนี้สนิ รายการคลา้ย

หนี้สนิ เงนิสด รายการคลา้ยเงนิสด การเพิม่ทุนในแต่ละโครงการ(“ราคาเขา้ซือ้ ข.”) มูลค่ารายการ
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ดังกล่าวคดิเป็นมูลค่าสทุธขิองกจิการ (Enterprise Value) ของสนิทรัพย ์ข. ประมาณ 3,000 ลา้นเยน 

หรอืเทยีบเทา่กับ 882 ลา้นบาท โดยสนิทรัพยด์ังกลา่วจะถูกรวมซือ้ทีร่าคาเขา้ซือ้ ข.  ซึง่ผูซ้ ือ้แบง่ช าระ

เป็นสองสว่นดงันี ้

 ยอดช าระเมือ่เสร็จสิน้เท่ากับราคาซือ้ขาย ข. ลบกับยอดช าระล าดับหลัง (ตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้

ตอ่ไป) ซึง่จะถูกจ่าย ณ วันทีท่ีร่ายการ ข. เสร็จสิน้ซึง่คอืวันทีเ่งือ่นไขต่างๆ ภายใตส้ญัญาซือ้ขาย

ไดถ้กูบรรล ุเงือ่นไขดงักลา่วไดถ้กูระบไุวใ้นขอ้ 9.2 

 ยอดช าระล าดับหลังเท่ากับ 200 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่ากับ 58.8 ลา้นบาทซึง่จะถูกจ่าย ณ วันที่

โครงการไซโตะเริม่ด าเนินการเชงิพาณิชย ์ทัง้นี้ บรษัิทฯ คาดวา่โครงการไซโตะจะเริม่ด าเนินการ

เชงิพาณชิยไ์ดใ้นเดอืนมนีาคม 2564 

6. เกณฑท์ีใ่ชใ้นการก าหนดมูลคา่สิง่ตอบแทน 

การจ าหน่ายสนิทรัพยใ์นครัง้นี้ไดถู้กด าเนนิเป็นกระบวนการประมูลขายทีม่ผีูส้นใจซือ้หลายรายและผูซ้ือ้แต่ละ

รายจ าเป็นจะตอ้งยืน่ประกวดราคาของตน ผูซ้ ือ้จะถูกเลอืกจากผูท้ีเ่สนอราคาสงูทีส่ดุพรอ้มเงือ่นไขทีด่ ีที่สุด

ส าหรับผูข้าย ดงันัน้มลูคา่สิง่ตอบแทนจะถกูก าหนดจากการเลอืกผูซ้ือ้ดงักลา่ว  

ณ ทีน่ี้ มูลค่าสุทธิของกจิการ (Enterprise Value) ของการเขา้ท ารายการไดถู้กประเมินผ่านวธิีการคิดลด

กระแสเงนิสดประกอบกับอัตราลดทีเ่หมาะสม โดยมูลคา่สทุธขิองกจิการดังกลา่วจะถูกน ามาหักลบโดยหนี้สนิ

สทุธ ิ(ค านวณจากหนี้สนิและรายการคลา้ยหนี้สนิหักลบโดยเงนิสดและรายการคลา้ยเงนิสด) ของสนิทรัพยท์ี่

ถกูจ าหน่ายและท าใหไ้ดม้าซึง่มลูคา่ของสิง่ตอบแทนขา้งตน้ 

7. มูลคา่ของสนิทรพัยท์ีถ่กูจ าหนา่ยไป 

มลูคา่ของสนิทรัพยท์ีถ่กูจ าหน่ายไปเทยีบเทา่กบั 1,537.2 ลา้นบาท ซึง่สามารถแบง่ไดเ้ป็น 

7.1. สนิทรพัย ์ก. – มลูคา่รวม 966.2 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

 มลูคา่ตามบญัชขีองทัง้ 4 GK ซึง่เทา่กบั 739.9 ลา้นบาท โดยอา้งองิจากงบการเงนิของ GK ส าหรับ

งวดสิน้สดุ 30 กนัยายน 2563 ซึง่ถกูจัดเตรยีมภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและ

ไดถ้กูสอบทานโดยผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิทฯ แลว้ 

 ราคาประเมนิของทีด่นิทีถู่กจ าหน่ายเท่ากับ 770.0 ลา้นเยน หรือเทยีบเท่ากับ 226.3 ลา้นบาท 

(อา้งองิจากอัตราขายถัวเฉลีย่ ณ วนัที ่16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่เทา่กับ 

29.3906 บาทตอ่ 100 เยน) 

7.2. สนิทรพัย ์ข. – มลูคา่รวม 571.0 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย 

 มูลค่าตามบัญชขีองทัง้ 2 GK ซึง่เท่ากับ  542.4 ลา้นบาท โดยอา้งองิจากงบการเงินของ GK 

ส าหรับงวดสิน้สดุ 30 กันยายน 2563 ซึง่ถูกจัดเตรยีมภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิของ

ไทยและไดถ้กูสอบทานโดยผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษัิทฯ แลว้ 

 ราคาประเมนิของทีด่นิทีถ่กูจ าหน่ายเทา่กับ 97.5 ลา้นเยน หรอืเทยีบเทา่กบั 28.7 ลา้นบาท  

8. ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัและวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

8.1. รบัรูมู้ลคา่โครงการ 

การเขา้ท ารายการจะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถรับรูมู้ลค่าของโครงการไดท้ันทโีดยที่ไม่จ าเป็นจะตอ้งรอ

กระแสเงนิสดจากโครงการตลอดอายุการด าเนนิงาน โดยการขายสนิทรัพยส์อดคลอ้งกับวสิัยทัศน์ของ 

CEPL ทีเ่ป็นผูพั้ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน CEPL จะลงทนุและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวยีนตา่งๆ ผ่านบรษัิทย่อย โดยจะเริม่ตัง้แตก่อ่นเริม่ตน้กอ่สรา้งไปจนโครงการนัน้ๆ ไดเ้ริม่

จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชยแ์ลว้จงึอาจพจิารณาเพื่อขายโครงการนัน้ๆ เพือ่น าเงนิทนุไปพัฒนาโครงการ

อืน่ๆ ตอ่ไปในอนาคต 
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8.2. ปรบัปรุงฐานะทางการเงนิ 

การเขา้ท ารายการจะใหห้นี้สนิทีม่ีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ลดลง 7,469.7 ลา้นบาท อา้งองิจากงบ

การเงนิรวมของบรษัิทฯ ทีส่อบทานแลว้ส าหรับงวดสิน้สุด 30 กันยายน 2563 หนี้สนิทีล่ดลงดังกล่าว

ประกอบไปดว้ยสนิเชือ่โครงการ (Project Finance) จ านวน 5,605.5 ลา้นบาททีถ่กูบันทกึอยูใ่ต ้GK และ

เงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิที ่CEPL จ านวน 1,864.2 ลา้นบาท ที ่CEPL มแีผนจะช าระคนืดว้ยเงนิทีไ่ดรั้บ

จากการเขา้ท ารายการ ซึง่จะสง่ผลใหอ้ตัราหนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิทฯ ลดลง 

อัตราส่วนหนี้สนิต่อทุนที่ต ่าลงนี้จะท าใหบ้ริษัทฯ มีสถานะการเงนิทีแ่ข็งแรงและมีศักยภาพในลงทุน

พัฒนาโครงการตา่งๆ ในอนาคต 

8.3. วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ 

8.3.1 ช าระเงนิกูข้อง CEPL 

จ านวนเงนิทีไ่ดรั้บสว่นหนึ่งจากการเขา้ท ารายการจะถูกน าไปช าระเงนิกูจ้ากสถาบันทางการเงนิ

ของ CEPL ซึง่จ านวนทีค่งเหลอืเทา่กบั 1,864.2 ลา้นบาท 

8.3.2 ลงทนุในโครงการในอนาคต 

จ านวนเงนิสว่นทีเ่หลอืจากการช าระเงนิกูต้ามขอ้ 8.3.1 จะถกูน าไปลงทนุพัฒนาโครงการใหม่ซึง่

ในขณะนีบ้รษัิทมแีผนการลงทนุในโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 โครงการ AU1 โครงการ AU2 และ โครงการ AU3 ซึ่งไดถู้กเปิดเผยผ่านตลาด

หลักทรัพย์เมื่อวันที่ 14 พฤษจิกายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามประกาศการไดม้าหรือ

จ าหน่ายไปของสนิทรัพย์ โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนประมาณ  236.8 ลา้น

ดอลลาร์ออสเตรเลยี หรือเท่ากับประมาณ 4,913.5 ลา้นบาทซึง่มีก าหนดการลงทุน

ทัง้หมดภายในปี 2563 โดยทบีรษัิทฯ มแีผนทีล่งทุนโดยใชส้นิเชือ่โครงการ (Project 

Finance) ประมาณ 3,439.5 ลา้นบาท และใชเ้งนิทุนบรษัิทฯ ประมาณ 1,474.1 ลา้น

บาท 

 การเขา้ลงทนุและพัฒนาโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องในประเทศญีปุ่่ นซึง่เป็นประเทศที่

บรษัิทฯ มปีระสบการณ์มาอยา่งยาวนาน 

 การเขา้ลงทนุและพัฒนาโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งในประเทศไทยซึง่เป็นอกีประเทศ

ทีบ่รษัิทฯ มปีระสบการณ์มาอยา่งยาวนาน 

ณ ปัจจุบัน CEPL ไดม้ีการพิจารณาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภูมภิาคต่างๆ รวมถงึ

ประเทศไทย ประเทศญีปุ่่ น และ ประเทศออสเตรเลยี โดยจะด าเนินการตามประกาศการไดม้า

หรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยห์ากโอกาสในการลงทนุนัน้ๆ เหมาะสม 

9 เง ือ่นไขในการเขา้ท ารายการ 

9.1 สนิทรพัย ์ก. 

ผูข้ายจะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายกับผูซ้ ือ้ ก. ซึง่มกี าหนดวา่รายการ ก.จะเสร็จสิน้ลงก็ตอ่เมือ่เงือ่นไข

ส าคญัไดถ้กูบรรลเุป็นทีเ่รยีบรอ้ย ซึง่รวมไปถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 

9.1.1. ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตกิารเขา้ท ารายการผา่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9.1.2. ไดรั้บการอนุมัตจิากผูใ้หกู้ข้องแตล่ะโครงการ 

9.1.3. ผูข้ายไดท้ าการจัดโครงสรา้งของ บรษัิท ฮามาดะ เมกะ โซลาร ์จ ากดั ใหเ้ป็น โครงสรา้ง GK-TK 

9.1.4. ทัง้สองฝ่ายไดเ้ตรยีมการและน าสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตา่งๆ ใหแ้กอ่กีฝ่ายหนึง่ 

รายการ ก. มเีงือ่นไขในการยกเลกิสญัญาทีส่ าคญัดงันี ้
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9.1.5. ผูเ้ขา้ท าสญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจยกเลกิสญัญาไดก็้ต่อเมือ่การเขา้ท ารายการ ก. ยังไม่ส ิน้สดุ 

ก่อนวันที ่31 ธันวาคม 2564 (สามารถขยายไดห้ากทัง้สองฝ่ายแสดงความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) 

9.1.6. ผูเ้ขา้ท าสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาไดก็้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไดม้ีการละเมิด

ขอ้ก าหนดส าคญัภายใตส้ญัญาซือ้ขาย 

9.1.7. ผูเ้ขา้ท าสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญาไดก็้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไดม้ีการเขา้สู่

กระบวนการลม้ละลาย กระบวนการฟ้ืนฟกูจิการ หรอื กระบวนการทีค่ลา้ยคลงึกนั 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ พจิารณาความเสีย่งของเงือ่นไขในการยกเลกิสัญญาดังกล่าวแลว้เห็นว่าอยู่ใน

เกณฑต์ ่ามาก เนื่องจากผูซ้ือ้เป็นผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์ มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และไดท้ า

การตรวจสอบ (Due Diligence) สนิทรัพย ์อยา่งละเอยีดแลว้กอ่นลงนามในสญัญา  

ภายหลงัการเขา้ท ารายการเสร็จสิน้ ผูข้ายก็ยังมหีนา้ทีส่ าคญัดงัตอ่ไปนี ้

9.1.8. ด าเนนิการเขา้ซอ่มแซมโครงการตามทีไ่ดต้กลงไวก้ับผูซ้ ือ้ ก. เชน่ การเขา้ตดัตน้ไม ้การปรับปรุง

รัว้ การเปลีย่นแผงโซลารท์ีเ่สยี ซึง่เป็นงานบ ารุงรักษาทัว่ไป 

9.1.9. ด าเนนิการอย่างเต็มความสามารถ (Best effort) ในการเจราจาขยายเวลาการใชท้ีด่นิทีเ่พิม่เตมิ

ต่างๆ ส าหรับโครงการอาโอโมร ิอวิาก ิและ ฮามาดะ 2 ซึง่ไดเ้ริม่ด าเนินการแลว้ ไม่มอีุปสรรค

ใดๆ 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิพลังงานแสงอาทติยช์ัน้น า มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการกอ่สรา้ง

และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น เงือ่นไขดังกล่าวเป็นกจิกรรมปกติ

ของบรษัิท ดงันัน้ความเสีย่งดงักลา่วจงึอยูใ่นเกณฑท์ีต่ า่มาก 

9.2 สนิทรพัย ์ข. 

ผูข้ายจะเขา้ลงนามในสญัญาซือ้ขายกับผูซ้ ือ้ ข. ซึง่มกี าหนดวา่รายการ ข. จะเสร็จสิน้ลงก็ตอ่เมือ่เงือ่นไข

ส าคญัไดถ้กูบรรลเุป็นทีเ่รยีบรอ้ย ซึง่รวมไปถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง 

9.2.1. ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดอ้นุมัตกิารเขา้ท ารายการผา่นการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9.2.2. ไดรั้บการอนุมัตจิากผูใ้หกู้ข้องแตล่ะโครงการ 

9.2.3. ทัง้สองฝ่ายไดเ้ตรียมการและน าสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ใหแ้ก่อกีฝ่ายหนึ่ง โดยรวมไปถงึ

สัญญารับเหมาก่อสรา้ง และ สัญญาใหบ้ริการพัฒนาโครงการ (Development Service 

Agreement) ของโครงการไซโตะ 

รายการ ข. มเีงือ่นไขในการยกเลกิสญัญาทีส่ าตัญดงันี ้

9.2.4. ผูเ้ขา้ท าสญัญาฝ่ายในฝ่ายหนึง่อาจะยกเลกิสญัญาไดก็้ตอ่เมือ่การเขา้ท ารายการ ข. ยังไม่ส ิน้สดุ

ก่อนวันที ่31 ธันวาคม 2564 (สามารถขยายไดห้ากทัง้สองฝ่ายแสดงความยนิยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร) 

9.2.5. ผูเ้ขา้ท าสัญญาฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอาจะยกเลิกสัญญาไดก็้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไดม้ีการละเมิด

ขอ้ก าหนดส าคญัภายใตส้ญัญาซือ้ขาย 

9.2.6. ผูเ้ขา้ท าสัญญาฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอาจะยกเลิกสัญญาไดก็้ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไดม้ีการเขา้สู่

กระบวนการลม้ละลาย กระบวนการฟ่ืนฟกูจิการ หรอืกระบวนการทีค่ลา้ยคลงึกนั 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ พจิารณาความเสีย่งของเงือ่นไขในการยกเลกิสัญญาดังกล่าวแลว้เห็นว่าอยู่ใน

เกณฑต์ า่มาก เนือ่งจากผูซ้ือ้เป็นผูป้ระกอบการทีม่ปีระสบการณ์ มฐีานะทางการเงนิทีม่ั่นคง และจะไดท้ า

การตรวจสอบ (Due Diligence) สนิทรัพย ์อยา่งละเอยีดแลว้กอ่นลงนามในสญัญา  
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ภายหลงัการเขา้ท ารายการเสร็จสิน้ ผูข้ายก็ยังมหีนา้ทีส่ าคญัดงัตอ่ไปนี ้

9.2.7. ด าเนนิการเขา้ซอ่มแซมโครงการตามทีไ่ดต้กลงไวก้ับผูซ้ ือ้ เชน่การเปลีย่นสายดนิ การก าจัดเศษ

ซากออกจาทางระบายน ้า การซอ่มร่ัวโครงการ ซึง่เป็นงานบ ารุงรักษาทัว่ไป 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิพลังงานแสงอาทติยช์ัน้น า มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการกอ่สรา้ง

และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญี่ปุ่ น เงือ่นไขดังกล่าวเป็นกจิกรรมปกติ

ของบรษัิท ดงันัน้ความเสีย่งดงักลา่วจงึอยูใ่นเกณฑท์ีต่ า่มาก 

นอกจากเงือ่นไขในการเขา้ท ารายการขา้งตน้ จะตอ้งมกีารด าเนนิการตอ่ไปนี้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหนา้ที่

ภายหลงัการเขา้ท ารายการเสร็จสิน้ 

โครงการชบิูช ิ

 ผูข้ายและผูซ้ือ้ ข. จะตอ้งร่วมด าเนนิการตา่งๆ เพือ่ท าใหม้ั่นใจไดว้า่ทางศาลากลางเมอืงชบิูชแิละ

ผูรั้บเหมาไดด้ าเนนิการแกไ้ขและการป้องกนัการเคลือ่นตวัของหนา้ดนิไดด้เีพยีงพอ 

 ผูซ้ือ้ ข. อาจยกเลกิการเขา้ซื้อโครงการชบิูชหิากงานแกไ้ขทีถู่กด าเนินการยังไม่เพียงพอตาม

มาตรฐานทีก่ าหนดภายในชว่งเวลาทีก่ าหนดไว ้โดยทีจ่ะมกีารโอนคนืโครงการชบิูชแิละคนืมูลคา่

โครงการทีไ่ดรั้บตามทีต่กลงกนัระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย 

โครงการไซโตะ 

 ผูซ้ื้อปฎิบัตแิละด าเนินการตามสัญญารับเหมาก่อสรา้ง และ สัญญาใหบ้ริการพัฒนาโครงการ 

(Development Service Agreement) เพื่อท าใหม้ั่นใจไดว้่าโครงการไซโตะไดเ้ริม่การด าเนนิการ

เชงิพาณชิยอ์ยา่งเสร็จสมบรูณ์ 

 ผูซ้ือ้ ข. อาจยกเลกิการเขา้ซือ้โครงการไซโตะหากโครงการยังมไิดเ้ริม่การด าเนนิการเชงิพาณิชย์

ภายในช่วงเวลาทีก่ าหนดเอาไว ้โดยทีจ่ะมีการโอนคนืโครงการไซโตะและคนืมูลค่าโครงการที่

ไดรั้บตามทีจ่ะตกลงกนัระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้าย 

โดยทีเ่งือ่นไขของรายการ ข. อาจะมกีารเพิม่เตมิไดต้ามทีผู่ซ้ ือ้และผูข้าย ข. ไดต้กลงกนั 

บรษัิทฯ คาดวา่เงือ่นไขในการเขา้ท ารายการจะถูกบรรลภุายในเดอืนมกราคม 2564 กอ่นทีก่ารเขา้ท ารายการ 

ข. จะเสร็จสิน้ 

10 ทีป่รกึษาในการเขา้ท ารายการ 

บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้Nomura International (Hong Kong) Limited เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษัิทฯ

ในการท าธุรกรรมนี้ นอกจากนี้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดม้ขีอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างครบถว้นและ

เพียงพอ บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้ให ้บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด เป็นทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ

เพือ่ใหค้วามเห็นตอ่ผูถ้อืหุน้ 

11 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในการเขา้ท ารายการ 

คณะกรรมการของบรษัิทมคีวามเห็นวา่การเขา้ท ารายการเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และสอดคลอ้งกับวสิยัทัศน์

ของ CEPL ในฐานะผูพั้ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวยีน นอกจากนี้การท ารายการยังท าใหบ้ริษัทฯ 

สามารถรับรูม้ลูคา่ของโครงการไดท้นัท ีท าใหฐ้านะทางการของบรษัิทดยีิง่ขึน้ และ ท าใหบ้รษัิทสามารถลงทนุ

ในโครงการใหม่ๆ  ในอนาคตทีม่ผีลตอบแทนทีด่ยี ิง่ข ึน้ 

12 ความคดิเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื กรรมการบรษิทัฯ ทีม่คีวามคดิเห็นแตกตา่งจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นเชน่เดยีวกับคณะกรรมการบรษัิท และไม่มกีรรมการท่านไดท้ีม่คีวามเห็น

แตกตา่งจากคณะกรรมการบรษัิทตามขอ้ 11 


