
 

  

PPPM/2562-038     

       วันที่ 19 กนัยายน 2562 

เร่ือง ชี้แจงข้อมลูในงบการเงินไตรมาส 2  ปี 2562 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม 
เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
อา้งถงึ 1. งบการเงินของบริษัทไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

2. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ 

3. หนังสือบริษัทที่ PPPM/2560-030 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
 

ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ  ากดั (มหาชน) (PPPM) ได้น าสง่งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึ่งผา่นการสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตมายงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยผูส้อบบญัชีไม่สามารถใหข้้อสรุปต่องบการเงินโดยให้
ความเหน็ว่ากลุม่บริษัทมีหน้ีสินหมนุเวียนสงูกว่าสินทรพัยห์มนุเวียน 467 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสัน้ ที่จะครบ
ก  าหนดช าระภายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2562 บริษัทผิดนัดช าระตั๋ วสัญญาใช้เงินบางส่วนที่ครบก  าหนดช าระแลว้ 
บริษัทขายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ แต่ขยายระยะเวลาช าระเงินออกไปถงึ 2 ครัง้เป็นช าระภายในเดือนธันวาคม 
2562 บริษัทมีแผนการขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายและทรพัย์สินต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกลา่วมีความไมแ่น่นอนที่มี
สาระส  าคัญ อาจเป็นเหตุใหเ้กิดข้อสงสยัอยา่งมีนัยส  าคัญเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุม่บริษัท 
นอกจากน้ี  ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเก่ียวกับเงินลงทุน ซึ่งผู้ถือหุน้บางส่วนของบริษัทเป็นผู้ถือหุน้ บริษัทนั้นด้วย รวมทั้งงบ
การเงินยงัปรากฏรายการด้อยค่าเงินจ่ายลว่งหน้าโครงการริเวอร์ไซด์ภายในระยะเวลาอนัสัน้ นั้น    

เพ่ือใหผู้ล้งทนุได้รบัทราบข้อมลูส  าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทนุในหลักทรพัยข์องบริษัท ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึง
ขอใหบ้ริษัทชี้แจงข้อมลูเพ่ิมเติมและเผยแพรผ่า่นระบบตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดังน้ี 

1. การลงทุนในธุรกจิพลังงานในญี่ปุ่น การเพิ่มทุนบรษัิทย่อย และการผดินัดช าระหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน
 ตามที่บริษัทแจ้งข่าวผา่นระบบเผยแพรข่้อมลูของตลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการลงทนุในธุรกิจพลังงาน
ความรอ้นใต้พิภพและพลงังานลมในประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2561 สรุปรายการที่ส  าคัญได้ดังน้ี  

ปี ข้อมูลการลงทุนของบรษัิท มูลค่าลงทุน 
 (ล้านบาท) 

2558 ซื้อโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นใต้พิภพจากบริษัท พีพีเอสเอน็ จ  ากดั  382 
2559 ซื้อโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพจากบริษัท ซูโม ่พาวเวอร ์จ  ากดั 836 

จัดตัง้บริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอรย่ี์ จ  ากดั (บริษัทรว่มทนุ) เพ่ือพัฒนาที่ดินจ าหนา่ยใหผู้ส้นใจลงทนุ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ  

70 

2560 ซื้อ 4 บริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ ได้แก่ (1) Fino Binary Power 
Plant LTD. Liability Company (2) Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No. 

756 
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1 Liaison Company  (3)  NIS Binary Power Plant LTD.  Liability Company (4)  Dual Energy 
Binary-Power Plant No.1 LTD. Liability Company 
ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เมืองอาโอโมริ  55 
ซื้อกิจการ  Lena Power Station No.1 Limited Liability Company (Jap.co.) ซึง่ประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ และโรงไฟฟา้พลงังานลม เมืองอาโอโมริ  

194 

2561 ลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม เมืองอาโอโมริ เพ่ิมเติม 235 
รวมมูลค่าลงทุน 2,528 

ต่อมาบริษัทมีการด าเนินการที่ส  าคัญดังน้ี  

• ปี 2561 บริษัทมีมติจ าหน่ายโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิยแ์ลว้ 15 โครงการ ใหแ้ก ่Relocation House 
Corporation (Relocation Group) มูลค่าประมาณ 1,376 ล้านบาท [4,800 ล้านเยน หรือโครงการละ 320 ล้านเยน (92 ล้าน
บาท)] โดยวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2562 Relocation Group โอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายโรงไฟฟ้าดังกล่าว
ใหแ้ก ่Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ปัจจุบนับริษัทได้รบัช าระเงินมดัจ าแลว้ 176 ลา้นบาท แต่ต่อมาผูซื้้อได้
เล่ือนระยะเวลาการช าระเงินครั้งที่ 1 จากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 เล่ือนเป็น
ภายในเดือนธันวาคม 2562 เพ่ือขอขยายอายขุ้อตกลงเบื้องต้น 

• วันที่ 10 มิถุนายน 2562 บริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนในบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ  ากัด (บริษัทถือหุ้น 100%
ประกอบธุรกิจพลังงาน) 1,000 ลา้นบาท โดยเพ่ิมทนุจาก 100 ลา้นบาท เป็น 1,100 ลา้นบาท ซึ่งวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริษัท
ช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนครบทั้งจ  านวน แต่ในขณะที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องช าระหุ้นกู้ 3 ชุด รวม 714 ลา้นบาท ในวันที่  27 
กรกฎาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 และวันที่ 3 กนัยายน 2562 รวมทัง้ต้องช าระหน้ีตั๋ วสญัญาใช้เงิน 50 ลา้นบาท ในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2562   

• วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ครบก  าหนดช าระหน้ีตั๋ วสัญญาใช้เงิน 50 ลา้นบาท แต่บริษัทช าระเพียง 
10 ลา้นบาท อีก 40 ลา้นบาท อยูร่ะหว่างขอผอ่นผนัการจ่ายช าระออกไปเป็นวันที่  9 ตุลาคม 2562 พรอ้มกบัตั๋ วสญัญาใช้เงินอีก 
100 ลา้นบาท ที่ครบก  าหนดช าระในวันดังกลา่ว   

• วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 2562 บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ ว่าผิดนัดช าระหน้ีหุ้นกูชุ้ดที่ 1 
จ  านวน 261 ล้านบาท ต่อมาแจ้งว่าได้ช  าระหน้ีดังกล่าวแล้ว โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินเพ่ิมทุน ซึ่งเดิมบริษัท                
จะน าเงินเพ่ิมทนุดังกลา่วไปช าระหน้ีหุน้กูชุ้ดที่ 2 

• วันที่ 8  สิงหาคม 2562  บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทผิดนัดช าระหน้ีหุ้นกู้ชุดที่  2 
(319.50 ลา้นบาท)  และอยูร่ะหว่างจัดหาเงินเพ่ือช าระหน้ีหุ้นกูชุ้ดที่ 3 (134 ลา้นบาท) ซึ่งจะครบก  าหนดช าระวันที่ 3 
กนัยายน 2562  

• วันที่ 3  กันยายน 2562 บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรพัยฯ์ ว่าหน้ีหุน้กูชุ้ดที่ 3 บริษัทจะช าระเงินต้น 
ดอกเบีย้ และดอกเบีย้ผิดนัดช าระหน้ี รวม 136.55 ลา้นบาท ในวันที่ 6 กนัยายน 2562 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้ริษัทชี้แจงข้อมลูเพ่ิมเติมดังน้ี 

1.1 ความคืบหน้าการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพและโรงไฟฟ้าพลงังานลมในปัจจุบนั 
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บริษัทฯ ขอเรียนชี้เเจงเก่ียวกบัมลูค่าเงินลงทนุทีได้รบัอนมุติัตามแผน เเละจ านวนเงินลงทนุถงึปัจจุบนั ดังน้ี  
ประเภทโรงไฟฟ้า มูลค่าเงนิลงทุนที่อนุมัติ  

ต้ังแต่ 22 ธ.ค. 58 – 25 ม.ค. 61 
(ล้านบาท) 

จ านวนที่ลงทุนจนถงึปัจจุบัน  
ต้ังแต่ 22 ธ.ค. 58 – 25 ม.ค. 61 

(ล้านบาท) 
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ 2,227 1,621 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 301 156 
รวม 2,528 1,777 

 

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงเก่ียวกบัความคืบหน้าในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ และโรงไฟฟ้าพลงังานลมในปัจจุบัน 
ดังน้ี 

(1) โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ 

สถานะ ช่ือโครงการ ด าเนินงานโดย 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ที่ตั้ง 

ก าลัง
การผลิต 

%  
การลงทุน 

วันที่ COD 

1.1 เปิดด าเนินงานเชิง
พาณิชย์ 

PPSN Co.,Ltd. 
P-Power  
(No. A9) 

PPSN Co.,Ltd. 69.37 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 13 พ.ย. 2560 

PPSN Co.,Ltd. 
P-Power  
(No. A10) 

PPSN Co.,Ltd. 69.37 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 13 พ.ย. 2560 

PPSN Co.,Ltd. 
(No. B) 

PPSN Co.,Ltd. 79.70 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ก.ค. 2559 

Beppu 
Tsurumi 
Onsen 

Geothermal 
Power Station 

No1 LLC. 
(No. Y) 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No1 

LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ต.ค. 2561 

Beppu 
Tsurumi 
Onsen 

Geothermal 
Power Station 

No1 LLC. 
(No. Z) 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No1 

LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ต.ค. 2561 
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สถานะ ช่ือโครงการ ด าเนินงานโดย 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ที่ตั้ง 

ก าลัง
การผลิต 

%  
การลงทุน 

วันที่ COD 

NIS Binary 
Power Plant 

LLC. 
(No. V) 

NIS Binary Power 
Plant LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ธ.ค. 2560 

NIS Binary 
Power Plant 

LLC. 
(No. T) 

NIS Binary Power 
Plant LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ธ.ค. 2560 

Dual Energy 
Binary Power 

Plant No.1 
LLC. 
(No. U) 

Dual Energy Binary 
Power Plant No.1 

LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 เม.ย. 2561 

Dual Energy 
Binary Power 

Plant No.1 
LLC. 
(No. W) 

Dual Energy Binary 
Power Plant No.1 

LLC. 

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 เม.ย. 2561 

Lena Power 
Station No.1 

LLC. 
(No. E) 

Lena Power Station 
No.1 LLC. 

91.59 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 19 ก.ย. 2560 

Lena Power 
Station No.1 

LLC. 
(No. M) 

Lena Power Station 
No.1 LLC. 

91.59 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 19 ก.ย. 2560 

1.2 เปิดด าเนินการแลว้ 
(อยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม เน่ืองจากรอ
อะไหล่ แผงวงจร)  

Sumo Power 
Co.,Ltd. 
(No. C) 

Sumo Power 
Co.,Ltd. 

79.70 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ก.ค. 2559 

Fino Binary 
Power Plant 

LLC.  
(No. D) 

Fino Binary Power 
Plant LLC.  

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 30 มิ.ย. 2558 

Fino Binary 
Power Plant 

LLC.  
(No. X) 

Fino Binary Power 
Plant LLC.  

94.47 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 1 ส.ค. 2559 

SNS Power 
Co.,Ltd. 

SNS Power Co.,Ltd. 92.34 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

125 kW. 100% 26 ต.ค. 2559 



 

Page 5 of 13 
 

สถานะ ช่ือโครงการ ด าเนินงานโดย 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ที่ตั้ง 

ก าลัง
การผลิต 

%  
การลงทุน 

วันที่ COD 

(No. A8) 

1.3 ชะลอการลงทนุ
(เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
หาเงินทนุท่ีเหมาะสม)  

Sumo Power 
Co.,Ltd. 

Sumo Power 
Co.,Ltd. 

231.74 โออิตะ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

1000 
kW. 

100% N/A 

1.4 จ าหน่าย  -  - -  - - - - 

 
 

(2) โรงไฟฟ้าพลงังานลม 

สถานะ ช่ือโครงการ ด าเนินงานโดย 
มูลค่าเงินลงทุน 

(ล้านบาท) 
ที่ตั้ง 

ก าลัง
การผลิต 

%  
การลงทุน 

วันที่ COD 

1.1 เปิดด าเนินงานเชิง
พาณิชย์ 

-  - -  - - - - 

1.2 เปิดด าเนินการแลว้ 
(อยู่ระหว่างการ
ซ่อมแซม)  

-  - -  - - - - 

1.3 ชะลอการลงทนุ  -  - -  - - - - 

1.4 จ าหน่าย 
 

-  - -  - - - - 

1.5 รอการรบัโอน 
(เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
ติดตามใหคู้่สญัญา
โอนสิทธิให)้  

โอมะโจโอคโูตะ
ชิตะมาจิ 

 

PPSN Co.,Ltd. 11.02 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 5 ก.พ. 2561 

อาอรูะซาคาคิ
บาราหมายเลข  

PPSN Co.,Ltd. 11.02 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 18 ม.ค. 2561 

โอมะโจโจะซุ่ยจิ 
WP-1 

PPSN Co.,Ltd. 11.02 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 10 พ.ย. 2560 

โอมะโจโอคโูตะ
ชิตะมาจิ 

PPSN Co.,Ltd. 11.02 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 27 พ.ย. 2560 

ฮารุยามาโนโด
หมายเลข 2 

PPSN Co.,Ltd. 11.02 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 18 ม.ค. 2561 

อาอรุะ
หมายเลข 1 

PPSN Co.,Ltd. 10.99 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

19.5 kW. 100% 5 ส.ค. 2560 

 1.6 ชะลอโครงการ
(เน่ืองจากอยู่ระหว่าง
หาเงินทนุท่ีเหมาะสม)  

Wind 20 units PPSN Co.,Ltd. 89.88 อาโอโมริ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

394 kW. 100% N/A 
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1.2 การขอขยายอายขุ้อตกลงเบื้องต้นการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพ สง่ผลกระทบต่อราคา
ซื้อขายของแต่ละโรงไฟฟ้า เง่ือนไขการช าระเงิน หรือข้อตกลงอื่นที่ได้เคยตกลงไว้หรือไม ่ อยา่งไร พรอ้มระบมุลูค่ายติุธรรม
ของโรงไฟฟ้าที่จะขายด้วย 

การขอขยายอายขุ้อตกลงเบือ้งต้นของการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพิ้ภพ ยงัไมส่ง่ผลกระทบ
ต่อราคาซื้อขายของแต่ละโรงไฟฟ้า เง่ือนไขการช าระเงิน หรือข้อตกลงอื่นที่ได้เคยตกลงไว้  เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้ตกลงใหมี้การ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองดังกลา่ว  

ทางบริษัทใช้วิธี Cost Plus เพ่ือก  าหนดราคาขาย และไมไ่ด้มีการประเมินราคายุติธรรมส  าหรบัการขาย
รายการดังกลา่ว ทางบริษัทใช้วิธี Cost Plus เพ่ือก  าหนดราคาขาย โดยมิได้ท  าการประเมินราคายติุธรรมส าหรบัการขายขึ ้น
ใหม ่เน่ืองจากบริษัทฯ เหน็ว่าราคาทนุ(cost) ที่บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าแต่ละโรงมาจากบคุคลภายนอกในช่วงสองปีกอ่น
หน้า มีราคาใกลเ้คียงกนั ซึ่งน่าจะถือเป็นราคายติุธรรม ที่สามารถรน ามาอา้งอิงได้ โดยบริษัทฯ ได้บวกก  าไรเพ่ิมอีก 10% ไว้
แลว้ อีกทัง้ บริษัทฯ เหน็ว่าผูส้นใจจะซื้อกิจการโรงไฟฟ้า กจ็ะต้องท  าการประเมินมลูค่า และขอเจรจาต่อรองราคากบัทางบริษัท
ฯ กอ่นที่จะตกลงราคาซื้อขายสดุทา้ย ดังนั้น บริษัทฯ จึงมิได้ท  าการประเมินมลูค่ายติุธรรมขึน้ใหม่ 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้พิภพได้ สิน้สดุลงเม่ือวันที่ 30 มิถนุายน 
2562  บริษัทฯ ยงัมิได้ตกลงกบัผูซื้้อที่จะขยายระยะเวลาออกไปจนถงึเดือนธันวาคม 2562 ตามที่ผูซื้้อได้ขอเจรจา ซึ่งบริษัทฯ 
อยูใ่นระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาดังกลา่ว 

1.3 บริษัทช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ  ากัด (บริษัทย่อย) 1,000 ล้านบาท ล่วงหน้าเพียง                  
5 – 8 วัน กอ่นวันที่จะครบก  าหนดไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดที่ 1 (261 ลา้นบาท) และช าระหน้ีตั๋ วสญัญาใช้เงิน (50 ลา้นบาท) โดย
บริษัทช าระหน้ีตั๋ วสญัญาใช้เงินได้เพียง 10 ลา้นบาท ดังนั้นขอใหชี้้แจงข้อมลูดังน้ี 

1.3.1 เหตุผลในการเพ่ิมทนุบริษัทยอ่ย ในขณะที่บริษัทมีภาระหน้ีที่ต้องช าระในเวลาอันใกล ้ ความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัทต่อความสมเหตุสมผลในการด าเนินการดังกลา่ว พรอ้มทัง้ระบุแหลง่เงินที่ใช้เพ่ิมทนุบริษัทยอ่ย 

 เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างหน้ีและทุนของบริษัทในกลุ่มพลังงานให้สอดคล้องกบั
โครงสรา้งการลงทนุ ที่ก  าหนดใหบ้ริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั เป็นบริษัทโฮลดิ้งสข์องบริษัทในกลุม่พลงังาน แต่ในช่วงที่ผา่น
มา บริษัทฯ ได้ปลอ่ยเงินกูต้รงใหแ้กบ่ริษัทโฮลดิ้งในประเทศฮ่องกง  หลงัจากที่บริษัทฯ ได้รบัเงินค่าหุน้เพ่ิมทนุ (RO) จึงท  าให้
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะท  าการปรบัโครงสรา้งหน้ีและทนุของบริษัทในกลุม่พลงัาน โดยการเปล่ียนตัวเจ้าหน้ีจาก
บริษัทฯ เป็นบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั ( ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ) และใหบ้ริษัทโฮลดิ้งในฮ่องกง ช าระหน้ีคืน จ านวน 1,000 ลา้น
บาท ใหแ้กบ่ริษัทฯ  ซึ่งบริษัทโฮลดิ้งในฮ่องกงยงัคงเหลือหน้ีกบับริษัทฯ อีกจ านวนประมาณ 120 ลา้นบาท ทัง้น้ี ภายหลงัการ
ปรบัโครงสรา้งการลงทนุ บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั จะมีสถานะเป็นเจ้าหน้ีบริษัทโฮลดิง้ในประเทศฮอ่งกงแทนบริษัทฯ  โดย
บริษัทฯ ถือหุน้ของบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั เพ่ิมเป็น 1,100 ลา้นบาท ( จากเดิมที่มีทนุจดทะเบียนเพียง 100 ลา้นบาท )  
โดยบริษัทฯ และบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั มิได้มีการใช้เงินเพ่ิมทนุจ านวน 1,000 ลา้นบาทแต่อยา่งใด  

 คณะกรรมการบริษัทเหน็ควรใหป้รบัโครงสรา้งหน้ีและทนุ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการลงทนุ 
เพ่ือรองรับการจัดหาแหล่งเงินทุนในอนาคตของบริษัทฯ โดยใช้หุ้นของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ  ากัด เป็นหลักประกนั 
 บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดที่ไดจ้ากการออกหุน้เพ่ิมทนุ (RO) จ  านวน 250 ลา้นบาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
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25 ของจ านวนทนุจดทะเบียนที่เพ่ิมขึน้) เน่ืองจากเป็นเกณฑข์ัน้ต  ่าที่กฎหมายว่าด้วยหุน้สว่นบริษัทก  าหนดใหบ้ริษัทจ ากดัเรียก
ช าระทนุครัง้แรก  ในการปรบัโครงสรา้งหน้ีและทนุของบริษัทในกลุม่พลงังาน โดยบริษัทฯ มิได้สญูเสียกระแสเงินสดในการปรบั
โครงสรา้งการลงทนุดังกลา่วแต่อยา่งใด นอกจากค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนเพ่ิมทนุของบริษัท ทีลกัซ์ พาว
เวอร ์จ  ากดั   

1.3.2 ระบวุัตถปุระสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพ่ิมทนุ 1,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี ขอใหบ้ริษัทพิจารณาว่า
รายการดังกลา่วเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรพัยแ์ละบริษัทได้ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามข้อก  าหนดที่อา้งถงึในล  าดับที่ 
2 แลว้หรือไม ่อยา่งไร 

ตามที่ได้เรียนข้างต้นว่า การเพ่ิมทนุของบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดั เป็นเพียงการปรบัโครงสรา้งหน้ี
และทนุของบริษัทในกลุม่พลงังานเทา่นั้น  เพ่ือเตรียมการที่จะน าหุน้ของบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร ์จ  ากดัไปใช้เป็นหลกัประกัน 
ดังนั้น จึงไมมี่การใช้เงินทนุ 1,000 ลา้นบาทแต่อยา่งใด  โดยรายการดังกลา่วบริษัทพิจารณาแลว้ว่าไมเ่ข้าข่ายเป็นรายการ
ได้มาซึ่งสินทรพัย ์

1.4 การผิดนัดช าระหน้ีตั๋ วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน 40 ลา้นบาท ผูส้อบบญัชีเหน็ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท  าใหมี้ข้อสงสยัอย่างมีนัยส  าคัญเก่ียวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทและไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่องบ
การเงินของบริษัทได้ ดังนั้นขอใหบ้ริษัทชี้แจงข้อมลูดังน้ี  

1.4.1 เหตุผลที่บริษัทไมเ่ปิดเผยการผิดนัดช าระหน้ีตั๋ วสญัญาใชเ้งินจ านวนน้ี เม่ือตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ขอใหบ้ริษัทชี้แจงผลกระทบต่อการผิดนัดช าระหน้ีสินอื่นๆ รายละเอียดตามหนังสือที่อา้งถงึ 3 โดยบริษัทชี้แจงว่าบริษัท
ยงัสามารถช าระหน้ีสถาบนัการเงินได้  

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้สง่หนังสือที่ PPPM/2560-30 น้ัน 
บริษัทฯ เข้าใจโดยสจุริตว่า บริษัทฯ ยงัไมต่กเป็นผูผิ้ดนัดตั๋ วสญัญาเงินใหแ้กส่ถาบนัการเงิน ตามที่ผูส้อบบญัชีได้ใหค้วามเหน็
ว่า ผูส้อบบญัชีมีข้อสงสัยอยา่งมีนัยส  าคัญเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษัท และไมส่ามารถให้
ความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท ทัง้น้ี เพราะ 

(1) บริษัทฯ ได้ออกตั๋ วสญัญาใช้เงิน เลขที่ 208/0111/2562 ฉบบัลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มลูค่า
หน้ีตามหน้าตั๋ วสญัญาใช้เงินจ านวนทัง้สิน้ 50 ลา้นบาท ซึ่งหน้ีจ  านวนดังกลา่ว มีก  าหนดช าระหน้ีในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 
โดยในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลากอ่นที่ตั๋ วสญัญาใช้เงินข้างต้นจะครบก  าหนด  บริษัทฯ ได้ติดต่อสถาบนั
การเงิน เพ่ือขอช าระหน้ีจ านวน 10 ลา้นบาท และขอออกตั๋ วสญัญาใช้เงินฉบบัใหม ่จ านวน 40 ลา้นบาท ซึ่งสถาบนัการเงินได้
แจ้งว่าจะต้องน าเร่ืองเสนอในขัน้ตอนต่อไป ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ช  าระหน้ีจ านวน 10 ลา้นบาทใหแ้กส่ถาบนัการเงินเป็นที่เรียบรอ้ย
แลว้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

(2) ต่อมาเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อสอบถามจากสถาบันการเงิน
เก่ียวกบัเร่ืองการผิดนัดช าระหน้ีหุน้กู ้ตามหนังสือของบริษัทที่ PPPM/2562-28 ฉบบัลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ได้เปิดเผย
สาระสนเทศผา่นระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและยืนยนัการช าระหน้ี และออกตั๋ วสญัญาใช้
เงินฉบบัใหมต่ามที่ได้เคยตกลงกบัทางสถาบนัการเงินไวก้อ่นหน้าน้ี  ซึ่งในขณะนั้น สถาบนัการเงินได้รบัทราบข้อเทจ็จริง และ
อยูร่ะหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของสถาบนัการเงิน  



 

Page 8 of 13 
 

(3) ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ติดต่อ
ประสานงานกับสถาบันการเงินเก่ียวกับการออกตั๋ วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ จนเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของ
สถาบันการเงินได้มีอีเมลแ์จ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า สถาบันการเงินได้แจ้งผลการพิจารณาเก่ียวกับสินเช่ือของบริษัทฯ ทัง้น้ี 
รวมถงึ เร่ืองการตกลงยอมรบัตั๋ วสญัญาใช้เงิน (ต่อตั๋ วสญัญาใชเ้งิน) จ  านวน 40 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2562 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และขอเรียกเกบ็ดอกเบีย้ผิดนัดระหว่างวันที่ 1 ถงึ 16 สิงหาคม 2562   

ด้วยเหตุผลดังกลา่ว ท  าใหบ้ริษัทฯ ยงัคงเช่ือมาโดยตลอดระหว่างวันที่ 1 ถงึ 14  สิงหาคม 2562 ว่า
บริษัทฯ ยงัมิได้ผิดนัดช าหน้ีเงินตามตั๋ วสญัญาใช้เงินแต่อยา่งใด โดยเฉพาะตั๋ วสญัญาใช้เงิน จ านวน 40 ลา้นบาท (เน่ืองจาก
บริษัทฯ พึงได้ข้อสรุปการออกตั๋ วสญัญาใช้เงินดังกลา่วในวันที่ 14 สิงหาคม 2562)  อยา่งไรกดี็ เน่ืองจากสถาบนัการเงินได้
ก  าหนดใหมี้การออกตั๋ วสญัญาใช้เงินฉบบัใหมต่ั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 และใหบ้ริษัทฯ ช าระดอกเบีย้ผิดนัดระหว่างวนัที่ 
1 ถงึ 16 สิงหาคม 2562 จึงอาจเป็นที่มาของการใหค้วามเหน็ของผูส้อบบญัชีข้างต้น  

1.4.2 ความคืบหน้าหรือข้อสรุปในการเจรจาขอผ่อนผันการช าระหน้ีจ านวนน้ี และการเตรียม
แหลง่เงินเพ่ือช าระหน้ีตั๋ วสญัญาใช้เงินที่จะครบก  าหนดช าระในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

ปัจจุบนั สถาบนัการเงินได้ยอมรบัตั๋ วสญัญาใช้เงินฉบบัใหม ่จ านวน 40 ลา้นบาท โดยมีก  าหนดช าระ
หน้ีตามตั๋ วสญัญาใช้เงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  

ทั้งน้ี บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับทางธนาคาร เพ่ือขอขยายอายุตั๋ วสัญญาใช้เงินฉบบัใหม่ 
จ  านวน 40 ล้านบาทข้างต้น และตั๋ วสัญญาใช้เงิน จ านวน 100 ล้านบาท ที่จะครบก  าหนดในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นตั๋ ว
สญัญาใช้เงินระยะยาว  โดยบริษัทฯ คาดว่าสถาบนัการเงินน่าจะยินยอมใหบ้ริษัทฯ ขยายอายตุั๋ วสญัญาใช้เงินตามที่รอ้งขอ  
โดยบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าเก่ียวกบัเร่ืองดังกลา่วใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ ทัง้น้ี บริษัทฯ น่าจะทราบผลการเจรจา
ภายในเดือนกนัยายน 2562 

 

2. การลงทุนในโครงการอสังหารมิทรัพย ์Riverside Tower ในเวยีดนาม  

•  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าร่วมลงทุนโครงการอสังหาริมท ร ัพย ์         
ช่ือ Riverside Tower ในเวียดนาม มลูค่าเงินลงทนุประมาณ 912 ลา้นบาท กบั Rich Partners Co., Ltd. (บริษัทรว่มทนุ) คาด
ว่าโครงการจะเร่ิมมีรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาถงึผลตอบแทนหลกัประกันและความเส่ียงแล้วเห็น
ว่ามีความเหมาะสม และ Rich Partner มีการรับประกันผลตอบแทนจากการร่วมทุนขั้นต ่า 6% รวมทั้งบริษัทได้รับ
หลกัประกนัเป็นหุน้ทัง้หมดของบริษัท ซัน ฟรอนเทียร ์อินเวสเมน้ส ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีมลูค่าโครงการ 1,879 ลา้น
บาท และเป็นผูมี้สิทธิในที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการ 813 ลา้นบาท แมบ้ริษัทไมมี่ความเช่ียวชาญในธุรกิจอสังหา ริมทรัพย์ 
การรว่มทนุกบั Rich Partner จึงเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม  

•  วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 บริษัทท  าบนัทกึข้อตกลงกบั Rich Partner เก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคับกอ่นทั้งหมด
ตามสญัญารว่มทนุ 
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•  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติขยายระยะเวลาสัญญาร่วมทุนเ ป็นวันที่  30 
มิถนุายน 2562 และวันที่ 28 มิถนุายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมติัใหจ้ัดท  า Due Diligence โครงการจนถึง
สิน้เดือนกรกฎาคม 2562  

•  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหนังสือยกเลิกการลงทุนโครงการดังกล่าว
และขอรบัเงินมดัจ าคืน  66 ลา้นบาท เน่ืองจากการพัฒนาโครงการมีความลา่ช้าและค่าใช้จ่ายการพัฒนาโครงการสูงขึ ้น 
โดยบริษัทได้บนัทกึค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินมดัจ าทัง้จ  านวน เน่ืองจากมีความไมแ่น่นอนที่จะได้รับเงินคืนจากบริษัท
รว่มทนุ   

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้ริษัทชี้แจงข้อมลูเพ่ิมเติมดังน้ี  

2.1 ข้อมลูที่คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการดังกลา่ว และเหตุใดเม่ือผา่นมา
นานกว่า 1 ปี หลงัจากมีมติเข้ารว่มทนุ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหท้  า Due Diligence  

ในการตัดสินใจลงทนุในโครงการ คณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรกึษากฎหมายทัง้จากไทยและเวียดนาม เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ข้างลา่งน้ี  จึงท  าใหค้ณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นและตัดสินใจลงทนุในโครงการ  
(1) ข้อมลูเจ้าของโครงการ : บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเบือ้งต้นแลว้พบว่า เจ้าของโครงการได้รบัสิทธิในการเข้าลงทนุ 

และพัฒนาโครงการจริง 
(2) ข้อมลูโครงการ : โครงการมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา เพราะเจ้าของโครงการได้รับใบอนุญาตหลักจาก

หน่วยงานของรัฐเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย (1) ใบอนุญาตพัฒนาโครงการเบื้องต้น ( In-Principle 
Approval), (2) ใบรบัรองการลงทนุในโครงการ (Investment Registration Certificate หรือ IRC) และ(3) 
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการพัฒนาโครงการ (Land Use Right Certificate) ซึ่งตรวจสอบโดยที่ปรึกษา
กฎหมายในประเทศเวียดนามแลว้  
อยา่งไรกดี็ เน่ือง Rich Partner ได้เสนอใหมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบการพัฒนาโครงการแตกต่างไปจาก
เดิมที่ได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินในการพัฒนาโครงการ (Land Use Right Certificate)  กล่าวคือรูปแบบ
โครงการเดิมได้ขออนุญาตการใช้ที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) เท่านั้น และเปล่ียนแปลงแกไ้ข
วัตถปุระสงค์การใช้ที่ดินโครงการเป็นแบบ Mixed use ซึ่งนอกจากที่พักอาศัยแลว้ ยงัมีพื้นที่ใช้บริการเชิง
พาณิชยอ์ื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้น เจ้าของโครงการจึงต้องย่ืนเร่ืองเพ่ือเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินใหม่ 
รวมถงึ ต้องขอรบัใบอนญุาตอื่นๆ เพ่ิมเติมใหค้รบถว้นกอ่นเร่ิมการกอ่สรา้ง  ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งของเง่ือนไข
บงัคับกอ่นที่บริษัทฯ ได้ก  าหนดไว้กอ่นเข้าท  าสญัญารว่มลงทนุ   

(3) ข้อมูลทางการเงิน : อาทิเช่น ประมาณการต้นทนุและรายได้ของโครงการ และข้อมูลทางการตลาดและ
ความต้องการของกลุม่ลกูค้า ที่ได้รบัจากบริษัทเจ้าของโครงการ จากการส  ารวจและหาข้อมลูของทีมงาน  

(4) การเข้าส  ารวจพื้นที่ : บริษัทฯ ได้เข้าไปส  ารวจพื้นที่ที่ตั้งของโครงการและพ้ืนที่ข้างเคียงด้วยตนเอง  
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการท  า Due Diligence โครงการก่อนการตัดสินใจวางมัดจ า โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมลูดังกลา่วข้างต้นด้วยความระมดัระวังและรอบคอบ แลว้จึงอนมุติัการเข้ารว่มลงทุน
ในโครงการ  โดยคณะกรรมการได้ก  าชับใหค้ณะท  างานด าเนินการตรวจสอบใบอนญุาตต่าง ๆ ที่เหลืออยูค่วบคู่กนัต่อไป  

สว่นการท  า Due Diligence ที่เกิดขึน้ในปี 2562 นั้น เกิดขึน้ตามเง่ือนไขการลงทนุ ที่ต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
พัฒนาโครงการแตกต่างไปจากเดิมที่ได้รับใบอนญุาตใหใ้ช้ที่ดินในการพัฒนาโครงการ ( Land Use Right Certificate) 
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ประกอบกับโครงการมีความล่าช้าในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ  ของโครงการเกิ ดขึน้ คณะกรรมการจึงมอบหมายให้
คณะท  างานรวบรวมข้อมูลเพ่ือทบทวนผลการท  า Due Diligence ใหเ้ป็นปัจจุบนั ซึ่งรวมถงึข้อมลูเก่ียวกับต้นทุนในการ
กอ่สรา้งที่อาจเพ่ิมสงูขึน้ และความต้องการของตลาดที่อาจมีความเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อความเป็นไปได้
ของโครงการ และ/หรือประมาณการผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รบัจากการเข้าลงทนุในโครงการ ซึ่งภายหลงัจากที่บริษัท
ได้ท  า Due Diligence ปรากฏว่าโครงการได้รบัใบอนุญาตที่จ  าเป็นส  าหรับการเร่ิมกอ่สรา้งครบถว้นแลว้ แต่บริษัทฯ พบว่า
ประมาณการตัวเลขต้นทนุในการกอ่สรา้งและพัฒนาโครงการเพ่ิมสงูขึน้อยา่งมีนัยส  าคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อผลตอบแทนที่
บริษัทฯ จะได้รบัจากการเข้าลงทนุในโครงการ  ด้วยเหตุดังกลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติใหอ้อกหนังสือยกเลิกการ
ลงทนุโครงการดังกลา่ว และขอรบัเงินมดัจ านวน  66 ลา้นบาทคืน ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้บนัทกึค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูทัง้จ  านวน 
อยา่งไรกดี็ บริษัทฯ ได้พยายามติดตามขอคืนเงินมดัจ า โดยคาดว่าจะได้รบัเงินมดัจ าคืนภายในปีน้ี 

2.2 สาเหตุที่บริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินมัดจ าทั้งจ  านวน ในขณะท่ีบริษัทมีหลักประกันเ ป็นหุ้น
ทั้งหมดของบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสเม้นส์ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการมูลค่า 1,879 ล้านบาท และมีสิทธิในที่ ดิน           
ที่เป็นที่ตั้งโครงการ 813 ลา้นบาท พรอ้มอธิบายสิทธิในการครอบครองหลกัประกนั ณ วันที่ท  าสญัญาเข้ารว่มทนุ 

บริษัทฯ ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูจากเงินมดัจ าทัง้จ  านวน เพราะคณะกรรมการได้มีมติใหย้กเลิกการร่วม
ลงทนุ เน่ืองจากเกิดความลา่ช้าในการขอใบอนุญาตต่างๆ ของโครงการ และต้นทนุของโครงการเพ่ิมสงูขึน้  ซ่ีงในขณะท่ี
เจรจานั้น ยงัไมมี่ความชัดเจนเร่ืองการคืนเงินมดัจ า บริษัทฯ จึงตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัสญูทัง้จ  านวน    

อยา่งไรกดี็ คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้น่ิงนอนใจ ได้มีมติใหฝ่้ายบริหารไปเจรจา และตกลงเก่ียวกบัการ
เรียกคืนเงินมดัจ าจาก Rich Partner 

สว่นประเด็นเร่ืองหลกัประกนั บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้รบัโอนหุน้ทัง้หมดของ Rich Partner เพ่ือเป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามบันทึกความเข้าใจแลว้  และหากบริษัทฯ ตกลงเข้ารว่มทนุพัฒนาโครงการกับ Rich Partner  
ทาง Rich Partner จะต้องจ าน าหุน้ทัง้หมดของบริษัท ซัน ฟรอนเทียร ์อินเวสเมน้ส ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ หลงัจากที่ Rich 
Partner เข้าถือหุน้แลว้ มาเป็นหลกัประกนัการปฎิบติัตามสญัญารว่มทนุที่จะได้ท  าในขั้นตอนภายหลงั 

2.3 อธิบายที่มาของมลูค่าเงินที่ใช้วางมดัจ าโครงการลงทนุดังกลา่ว วันที่จ่ายเงินมดัจ า ความคืบหน้าและ
แนวทางด าเนินการของบริษัทเพ่ือใหไ้ด้รบัเงินมดัจ าคืนครบถว้น และความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อความสามารถใน
การช าระคืนเงินมดัจ าของบริษัทรว่มทนุ  

เน่ืองจากมีผูล้งทนุสนใจที่จะเข้ารว่มโครงการหลายราย เป็นเหตุใหมี้การเรียกร้องให้บริษัทฯ วางเงินมดั
จ าก่อนการตรวจสอบสถานะของโครงการ และท  าสัญญาร่วมลงทุนฯ (Joint Investment Agreement)  โดยหลักการ
ก  าหนดจ านวนเงินมดัจ าโครงการนั้น ทัง้สองฝ่ายพิจารณาจากมลูค่าโครงการ ประกอบกบัจ านวนเงินลงทนุที่บริษัทฯ ต้อง
ลงทนุในโครงการ โดยบริษัทฯ ได้ท  าการเจรจาต่อรองอยา่งเต็มที่ เพ่ือขอลดจ านวนเงินมดัจ าใหมี้จ านวนน้อยที่สดุ เพ่ือลด
ความเส่ียง และค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินมดัจ าใหแ้ก ่Rich Partner เม่ือวันที่ 25 มิถนุายน 2561 
บริษัทฯ ได้ติดตามให้ Rich Partners คืนเงินมัดจ า โดยล่าสุด (เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2562) Rich 

Partners ตกลงจะคืนเงินมดัจ าทัง้จ  านวนใหแ้ก่บริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคม 2562 เพ่ือแลกกบัการโอนหุน้ทั้งหมดของ 
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Rich Partners คืนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ของ Rich Partners.  อยา่งไรกดี็ คณะกรรมการได้มีมติใหก้รรมการบริหารไปติดตามเงิน
มดัจ าคืนภายในวันที่ 30 กนัยายน 2562  หาก Rich Partners ไมคื่นเงินใหด้  าเนินการใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไป 

คณะกรรมการเหน็ว่า Rich Partners น่าจะได้รบัการสนับสนนุจากผูถื้อหุน้ ในการหาเงินมาคืนใหบ้ริษัทฯ 
ได้  เน่ืองจากบริษัทฯ มีหุน้ทัง้หมดของ Rich Partners เป็นหลกัประกนั  นอกจากน้ี โครงการกย็งัเป็นที่สนใจของนักลงทุน
รายอื่น  ฉะนั้น Rich Partners และ/หรือผูถื้อหุน้ของ Rich Partners น่าจะหาผูร้ว่มทนุรายใหมไ่ด้ไมย่ากนัก 

 

 3. การลงทุนในเงนิลงทุนในหลักทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 302 ล้านบาท 

     ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ปรากฏข้อมูลเก่ียวกับเงินลงทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขายสุทธิ 302 ลา้นบาท 
(ราคาทนุ 1,068 ลา้นบาท หกัสว่นต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ 767 ลา้นบาท) ซึ่งคิดเป็น 72%ของราคา
ทนุ และจากระบบเผยแพรข่้อมลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ปรากฏข้อมลูว่าบริษัทเป็นผู้ถือหุน้ในบริษัทจดทะเบียน 6 บริษัท โดยเป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ 2 บริษัท และปรากฏข้อมลูว่านายปริน ชนันทรานนท ์ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทและปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทดังกลา่วด้วย รวมทัง้ผูส้อบบญัชีมีข้อสงัเกตเร่ืองดังกลา่วไว้ด้วย ดังน้ี 

* ต่อมาปรากฏข้อมูลเพ่ิมเติมจากรายงานแบบรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรพัยข์องกิจการ (แบบ 246-2) เม่ือวันที่ 2 
และ 3 กนัยายน 2562 ว่าบริษัทรายการการขายหุน้ STAR 4.74% และขายหุน้ ACAP ทัง้จ  านวน  

  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงข้อมลูเพ่ิมเติมดังน้ี 

3.1 ระบวุงเงิน นโยบายการลงทนุ เหตุผลและผูท้ี่รบัผิดชอบในการตัดสินใจลงทนุในหลกัทรพัย์ 

เม่ือประมาณปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการลงทนุ ซึ่งประกอบด้วย  
1) ดร.พลาคม ชัยกิตติศิลป์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการลงทนุ (ลาออกเม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 

2558) 
2) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการลงทนุ 

ต่อมาในปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงทนุ ขึน้ใหม ่ซึ่งประกอบด้วย 
1) ดร.พงศ์รกัษ์ จินดาสมบติัเจริญ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการลงทนุ 
2) พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการลงทนุ 
3) นายสวิุทย ์วรรณะศิริสขุ ด ารงต าแหน่งกรรมการลงทนุ 

ให้มีหน้าที่พิจารณาและรับผิดชอบในด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุและยั่งยืนแกอ่งค์กร โดยก  าหนดใหค้ณะกรรมการลงทนุมีอ  านาจอนมุติัการลงทนุได้ไมเ่กิน 500 
ลา้นบาท (หา้รอ้ยลา้นบาท) ต่อการลงทนุแต่ละครัง้  แต่ในทางปฏิบติัที่ผา่นมา คณะกรรมการลงทนุมีมติอนุมัติ
ลงทนุสงูสดุเพียงจ านวน 150 ลา้นบาทเทา่นั้น  

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ACAP* AEC FVC GSC NPPG STAR* 
ล้านหุ้น % ล้านหุ้น % ล้านหุ้น % ล้านหุ้น % ล้านหุ้น % ล้านหุ้น % 

PPPM 43.25 13.67 18.50 1.51 6.62 1.17 3.60 1.44 23.18 1.22 31.75 11.72 
นายปริน ชนันทรานนท ์ 2.96 0.94 - - 7.17 1.27 - - - - 2.71 1.00 



 

Page 12 of 13 
 

สาระส าคัญของนโยบายการลงทนุที่สามารถสรุปได้ ดังน้ี  
(1) จัดสรรเงินทนุจากภายในบริษัทฯ  
(2) หาแหล่งเงินทุนภายนอกจากสถาบันการเงิน กองทุน ทั้งในหรือต่างประเทศ เพ่ือให้มีเงินทนุ

เพียงพอแกก่ารลงทนุหรือการด าเนินการของกิจการใหมต่ามความเหมาะสมแหง่กิจการ  
(3) พิจารณาการลงทนุหรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยค านึงถึง อัตราผลตอบแทน อัตราความเส่ียง 

อตัราเงินฝาก  ทัง้น้ี การลงทนุหรือการพัฒนาธุรกิจใหมด่ังกลา่วต้องสอดคลอ้งต่อกฎระเบียบ และ 
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

หลกัการและเหตุผลในการลงทนุ เน่ืองจากในขณะน้ัน บริษัทมีสภาพคลอ่งสว่นเกิน จึงต้องการบริหาร
สภาพคลอ่งสว่นเกินใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุ โดยมุง่เน้นลงทนุในหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 และ/
หรือ หุน้เทิรน์อะราวนด์ ( ซึ่งหมายถงึหุน้ที่น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึน้)  ซึ่งในช่วงที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุน้เทิร์
นอะราวนด์เป็นหลกั 

 ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ยกเลิกคณะกรรมการลงทนุไปแลว้ เน่ืองจากการลงทนุของบริษัทฯ เป็นการลงทุน
ระยะยาว จึงไมจ่  าเป็นต้องมีคณะกรรมการลงทนุ เพ่ือติดตามสภาวะการลงทนุอยา่งต่อเน่ือง อีกทัง้ บริษัทฯ มีความจ าเป็น
ทางด้านการเงินที่จะต้องขายเงินลงทนุ เพ่ือช าระหน้ีในช่วงเวลาน้ี  ดังนั้น หากมีการลงทนุในอนาคต คณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผูพิ้จารณาอนมุติัต่อไป 

3.2 แนวทางปอ้งกนัและการติดตามการใช้ข้อมลูรว่มกนัของบริษัทและกรรมการบริษัทในการตัดสินใจลงทนุ
ซื้อขายในหลกัทรพัยเ์ดียวกนั  

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการลงทนุ ลว้นแต่ใหค้วามสนใจ และระมดัระวังปอ้งกนัการใช้ข้อมูลการ
ลงทนุของบริษัทฯ มาโดยตลอด  โดยกรรมการ และกรรมการบริหารต่างเน้นย  า้ และยดึมั่นว่าจะไมมี่การเข้าไปลงทนุในห้นที่บริษัท
ฯ ได้ตัดสินใจลงทนุ หรืออยา่งน้อยจะไมท่  าการซื้อขายในช่วงเวลาเดียวกนักบัที่บริษัทฯ ได้เข้าท  ารายการลงทนุ   

ส่วนประเด็นที่นายปริน ชนันทรานนท ์ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษัทนั้น บริษัทฯ  ได้ตรวจสอบแลว้พบวา่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรพัยต์่าง  ๆตั้งแตปี่ 2558 กอ่นที่นายปริน ชนันทรานนท ์จะมีสถานะ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทนั้น นายปริน ชนันทรานนทมิ์ได้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารแต่อยา่งใด 
กลา่วคือ นายปริน ชนันทรานนทไ์ด้เข้าถือหุน้ของบริษัทจนมีสดัสว่นการถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของหุน้ทัง้หมด เม่ือประมาณเดือน
มิถนุายน 2562   โดยคณะกรรมการพึงได้มีมติแต่งตั้งนายปริน ชนันทรานนทเ์ป็นกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 14 
สิงหาคม 2562 

 
3.3 ที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตามดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่ก  าหนดตามข้อ 3.2 หรือไม่ พร้อมระบุ

หน่วยงานหรือผูท้ี่ท  าหน้าที่รบัผิดชอบในเร่ืองดังกลา่ว  

บริษัทฯ ได้ใหค้วามสนใจ และระมดัระวังปอ้งกนัการใช้ข้อมูลการลงทนุของบริษัทฯ มาโดยตลอด  โดยฝ่าย
เลขานกุารบริษัทฯ จะสอบถามกรรมการ ผูบ้ริหารเก่ียวกับการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และหลกัทรพัยท์ี่บริษัทฯ ได้ลงทุน
อยา่งสม  า่เสมอ  
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3.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อแนวทางป้องกันดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุน้รายย่อยหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งการติดตามและก  ากับดูแลรายการดังกล่าวของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่า การลงทนุเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย
การบริหารสภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทฯ โดยอยูภ่ายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมการลงทนุ และมีการรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครัง้ที่มีการซื้อขายหลกัทรัพย ์  ในกรณีทีบริษัทฯ เข้าลงทนุในหลกัทรพัยใ์ดหลกัทรพัย์หนึ่ง
ในสดัสว่นสงู จะมีการน าเสนอข้อมลูการซื้อขายหลกัทรพัยใ์หค้ณะกรรมการรบัทราบ   

การลงทนุในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดังกลา่ว เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะสรา้งผลตอบแทนใหแ้กบ่ริษัทฯ  
ดังเช่นที่ปรากฏในบางช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมา แต่ในขณะเดียวกันก็ท  าใหบ้ริษัทฯ มีความเส่ียงจากการลงทุน แต่
เน่ืองจากหลกัทรพัยท์ี่บริษัทฯ เข้าลงทนุตามเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีแผนการด าเนินการ และ/หรือแผนการขยายธุรกิจ ซึ่ง
ถา้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ กจ็ะสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่บริษัทฯ ทัง้ในรูปเงินปันผล และก  าไรจากส่วน
ต่างราคาหลกัทรพัย ์ 

 บริษัทฯ ได้รายงานเก่ียวกบัการลงทนุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทกุครัง้ที่มีการซื้อขายหลกัทรัพย์ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเน้นย  า้การตัดสินใจเข้าลงทุนหากเป็นรายการที่อาจมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ขอใหด้  าเนินการอยา่งถกูต้องรวมทัง้การเข้าท  ารายการใหถ้กูต้องครบถว้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (นายวรุณ  อตัถากร) 
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท พีพี ไพรม์ จ  ากดั (มหาชน) 


