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เรื่อง รายงานสารสนเทศเก่ียวกบัขอ้พพิาททางกฎหมาย 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 ตามที่บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดล้งทนุในธรุกิจพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ที่เมืองเบปป ุจงัหวดั

โออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยผ่านบรษิัทย่อยของบรษิัทหลายบรษิัท (“กลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้า”) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความรอ้น

ใตพ้ิภพจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัท คิวช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั (Kyushu Electric Power Co., Ltd.) ปัจจบุนั กลุ่มบรษิัทผลิตไฟฟ้า 

มีโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพทัง้สิน้ 15 โรง  

 บรษิัทฯ ไดร้บัแจง้จากบรษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั (PPSN Co., Ltd.) และบรษิัท เลนา พาวเวอร ์สเตชั่น 1 จ ากดั (Lena 

Power Station No. 1 LLC) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยในกลุ่มบรษิัทผลิตไฟฟ้าว่า บรษิัท ควิช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั ไดม้ีหนงัสือแจง้

ต่อบรษิัทย่อยทัง้สองบรษิัทวา่ บรษิัท คิวช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั ไดน้ าเงินคา่ไฟฟ้า ที่ตอ้งจ่ายใหแ้ก่บรษิัท พีพเีอสเอ็น จ ากดั 

และบรษิัท เลนา พาวเวอร ์สเตชั่น 1 จ ากดั ส าหรบังวดเดอืนมกราคม 2563 คิดเป็นเงินจ านวน 3,996,168 เยน และ 4,404,200 

เยน ตามล าดบั ไปวางไวท้ี่ส  านกังานกฎหมายแหง่เมอืงโออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau)  เนื่องจากบรษิัท เบปป ุฟอเรส พาว

เวอร ์จ ากดั (Beppu Forest Power Co., Ltd.) ซึง่ไดเ้ขา้ท าขอ้ตกลงจะซือ้โรงไฟฟา้ 15 โรงจากกลุ่มบรษิัทผลิตไฟฟ้า ไดข้อให้

บรษิัท คิวช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั จ่ายคา่ไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั  ดว้ยเหตดุงักลา่ว บรษิัท ควิช ู

อิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั จึงมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสิทธิในการรบัเงินค่าไฟฟ้า ดงันัน้ บรษิัท คิวช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั จึงไดน้ า

เงินคา่ไฟฟ้า ส าหรบังวดเดือนมกราคม 2563 ที่จะครบก าหนดช าระในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ไปวางไวท้ี่ส  านกังานกฎหมายแหง่

เมืองโออิตะ  

 บรษิัทฯ ขอเรียนชีแ้จงเก่ียวกบัเหตกุารณด์งักลา่ว ดงันี ้

1. กรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้า 

บรษิัทฯ ยงัไมเ่คยมีมตใิหบ้รษิัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั และบรษิัท เลนา พาวเวอร ์สเตชั่น 1 จ ากดั โอนกรรมสิทธ์ิ

โรงไฟฟ้าใหแ้ก่บรษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั เนื่องจากบรษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั ยงัไม่ไดช้ าระเงินส่วนท่ีเหลืออกี

จ านวน 4,200 ลา้นเยน (หรือประมาณ 1,143 ลา้นบาท) ใหแ้ก่บรษิัทฯ  ภายในก าหนดระยะเวลาที่ไดเ้คยตกลงกบับรษิัทฯ ไวก้่อน

หนา้นี ้(30 มิถนุายน 2562)  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีติ เมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 ใหฝ่้ายบรหิารเรง่รดัจดัส่งหนงัสือ

แจง้ใหบ้รษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออกีจ านวน 4,200 ลา้นเยน ใหแ้ก่บรษิัทฯ และรบัโอนโรงไฟฟ้าตาม

เงื่อนไขที่ไดเ้คยตกลงกนัใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  จนถงึปัจจบุนั บรษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั กย็งั 

 



 

  

เพิกเฉยไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย เพื่อยึดเงินมดัจ าจ านวน 600 ลา้นเยนเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้    

2. ผลกระทบต่อบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 

จากการท่ีบรษิัท ควิช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั ไดน้ าเงินค่าไฟฟา้ ส าหรบังวดเดือนมกราคม 2563 ไปวางไวท้ี่

ส  านกังานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะนัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าของบรษิัทย่อยทัง้สองบรษิัทแต่อยา่งใด 

บรษิัทย่อยทัง้สองบรษิัทยงัคงสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าไดต้ามปกติ เพยีงแตจ่ะไดร้บัเงินคา่ไฟฟ้าหลงัจากที่บรษิัท ควิช ูอิเล็ก 

ทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั ไดร้บัขอ้มลูเพียงพอต่อการตดัสินใจในการจา่ยคา่ไฟฟ้าเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

จนถึงปัจจบุนั บรษิัทฯ ยงัไม่ไดร้บัการติดต่อจากบรษิัท เบปป ุฟอเรส พาวเวอร ์จ ากดั อยา่งไรก็ดี บรษิัทฯ ได้

มอบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น ด าเนินการเก่ียวกบัเรื่องดงักลา่วแลว้  

3. สภาพคล่องของบรษิัท 

บรษิัทฯ ขอเรียนว่า บรษิัทฯ มิไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการท่ีบรษิัท คิวช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั ไดน้ าเงินคา่

ไฟฟ้า ส าหรบังวดเดือนมกราคม 2563 ไปวางไวท้ี่ส  านกังานกฎหมายแห่งเมืองโออิตะแต่อย่างใด เนื่องจากบรษิัทฯ มีรายไดห้ลกั

จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.64 ของรายไดร้วมทัง้หมดของบรษิทัฯ  อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ อาจจะ

ตอ้งใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่บรษิัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น หากบรษิัทย่อยประสบปัญหาดา้นสภาพคล่อง เนื่องจากการชะลอ

การจา่ยเงินคา่ไฟฟ้าของบรษิัท ควิช ูอิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั  

4. การด าเนินการทางกฎหมาย 

บรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหท้ี่ปรกึษากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตวัแทนของบรษิัทย่อยในการตดิต่อบรษิัท คิวช ู

อิเล็กทรคิ พาวเวอร ์จ ากดั เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นอกจากนี ้บรษิัทฯ ก าลงัศกึษาแนวทางที่จะใชสิ้ทธิเรยีกรอ้ง 

เพื่อปกป้องผลประโยชนข์องบรษิทัต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

       (นายวรุณ  อตัถากร) 
     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 

  

 


