
 

  

PPPM/2563-023 

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

 

เรื่อง ชีแ้จงขอ้มลูในงบการเงินประจ าปี 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดน้  าส่งหนงัสือเรื่อง ขอใหช้ีแ้จงขอ้มูลในงบการเงิน ปี 2562 ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงขอ้มลู
เพิ่มเติมต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ใหผู้ล้งทุนไดท้ราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น  บริษัทฯขอชีแ้จง
รายละเอียดดงันี ้

   
1. การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 แห่ง โดยพลการของ PPSN 

 ตามที่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินประจ าปี 2562 กรณีผูส้อบบญัชีของ PPSN Co., Ltd. 
(“PPSN” : บรษิัทย่อยที่ญ่ีปุ่ น) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปี 2562 ของบรษิัทดงักลา่ว เนื่องจากไม่สามารถหา
หลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับผลผูกพันของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใต้พิภพ ในญ่ีปุ่ น 
(“โรงไฟฟ้า”) ที่มีความไม่แน่นอนและยังไม่เป็นที่สิน้สุดนั้น ท าใหผู้้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกบัผลผกูพนัของสญัญาต่างๆ จึงไม่สามารถสรุปไดว้่ามีรายการปรบัปรุงใดที่จ  าเป็นตอ้งปรบัปรุง  อนั
เนื่องมาจากผลผูกพนัของสญัญาดงักล่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน สรุปเหตกุารณส์  าคญัไดด้งันี ้  
  

ช่วงเวลา สรุปเหตกุารณส์ าคัญ 
ปี 58 - ปี 

61 
บรษิัท ทีลกัซ ์ พาวเวอร ์ จ ากดั (“TLP” : บรษิัทย่อย 100%) ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ (23 
โครงการ) และโรงไฟฟ้าพลงังานลม (27 โครงการ) รวม 1,777 ลา้นบาท  

18 พ.ค.61 คณะกรรมการบรษิัทมมีตอินมุตัิขายโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ 15 โรง ราคาโรงละ 320 ลา้นเยน รวม 4,800 ลา้น
เยน ใหก้บั Relocation Group (“Relocation”) ไดร้บัเงินมดัจ า 200 ลา้นเยน ส่วนท่ีเหลือก าหนดช าระเดือน ก.พ.
62  

21 มิ.ย. 61 ท าบนัทึกขอ้ตกลง เพื่อศกึษาการซือ้ขายโรงไฟฟา้ 15 โรง ระหวา่ง PPSN และ Reloation 
21 ก.พ.62 Relocation โอนสิทธ์ิให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. (“Beppu”) และขยายก าหนดช าระส่วนท่ีเหลือเป็น 30 

มิ.ย.62  
 

25 ก.พ.62 
 
 

5 เม.ย.62 
 
 
 
 

11 เม.ย.62 
23 ก.ค.62 

ในช่วงปี 62 PPSN ไดม้กีารด าเนนิการดงันี ้ 
• ท าสญัญาฉบบัที่ 1 ว่า (1) Beppu จะจ่ายเงินมดัจ า 400 ลา้นเยน และโอนหุน้ Beppu 25% ใหก้บั PPSN 

ภายในวนัที่ 15 มี.ค.62 (2) PPSN จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้า 4 โรง ใหแ้ก่ Beppu ภายใน 15 วนันบัแต่
ไดร้บัช าระเงิน  

• ท าสญัญาฉบบัที่ 2 ขายโรงไฟฟ้า 4 โรงขา้งตน้ใหก้บั Beppu แทนในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน รวม 800 
ลา้นเยน โดย Beppu จะจ่ายเงิน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห ์และที่เหลืออีก 400 ลา้นเยน จา่ยภายใน 
1 ปี  

• ท าสญัญาฉบบัที่ 3 ว่า Beppu มีสิทธิบอกเลิกสญัญาขายโรงไฟฟ้าขา้งตน้ได ้ หากคณะกรรมการบรษิัทไม่
อนมุตัิการขายโรงไฟฟ้าดงักลา่ว (สญัญาฉบบันีไ้ม่ไดก้ล่าวถึงการโอนหุน้ Beppu 25%)  

• รบัเงินจาก Beppu 400 ลา้นเยน ท าใหบ้รษิัทไดร้บัเงินมดัจ า 600 ลา้นเยน  
• จ่ายเงิน 16.96 ลา้นเยน ไปยงัเจา้หนีข้อง Beppu 

 
3 ธ.ค.62 

 
 

ปลายปี 62 ถงึตน้ปี 63 คณะกรรมการบรษิัทและบรษิัทไดด้  าเนินการ ดงันี ้ 
• คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหส่้งหนงัสือไปยงั Beppu เพื่อใหช้ าระหนีท้ี่เหลืออีก 4,200 ลา้นเยน ภายในวนัที่ 

31 ม.ค.63 หากไม่ช าระบรษิัทจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาและยึดเงินมดัจ าทัง้จ านวน และรบัทราบการท า
สญัญาโดยพลการของ PPSN  



 

  

25 ธ.ค.62 
 
 

5 ก.พ.63 

• บรษิัทส่งหนงัสือไปยงั Beppu ใหจ้่ายเงินที่เหลือ ซึ่งบรษิัทยืนยนัวา่จะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน 
(ไมย่อมรบัการขายโรงไฟฟ้า 4 โรงในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน) ภายในวนัที่ 31 ม.ค.63 หากไม่ด าเนนิการจะ
ยึดเงินมดัจ าต่อไป  

• คณะกรรมการบริษัทมีมติรบัทราบว่า Beppu ไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือ ดงันั้นฝ่ายบริหารจะด าเนินการยึด
เงินมดัจ า 600 ลา้นเยน และจะด าเนินการปรกึษาที่ปรกึษากฎหมายต่อไป 

24 ม.ค.
และ 20 
ก.พ.63 

ผูซ้ือ้ไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นไดม้ีหนงัสือแจง้โรงไฟฟ้า 4 โรงดงักล่าวว่าผูซ้ือ้ไดน้ าเงินค่าไฟฟ้าที่ตอ้งจ่ายใหใ้นปี 63 ไป
วางไว ้ที่ส  านกังานกฎหมาย เนื่องจาก Beppu ไดข้อใหผู้ซ้ือ้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าใหแ้กต่น รวม 14.78 ลา้นเยน  

จากขอ้มลูขา้งตน้ บรษิัทย่อย คือ  PPSN ไดข้ายโรงไฟฟ้า 4 โรงโดยพลการ และมีการจ่ายเงินใหก้บัเจา้หนีข้อง 
Beppu ซึ่งเป็นผูซ้ือ้โรงไฟฟ้า ธุรกรรมดงักลา่วกระทบต่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทมีหนา้ที่
ก ากบัดแูลบรษิัทย่อยดว้ยความรบัผิดชอบและระมดัระวงั ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหค้ณะกรรมการและบรษิัทชีแ้จงขอ้มลู
เพิ่มเติมดงันี ้ 

1.1 คณะกรรมการบรษิัททราบการขายโรงไฟฟ้า 4 โรงของ PPSN โดยพลการในราคาต ่ากว่าที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนดเมื่อใด และไดด้ าเนินการกบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทย่อย รวมถึงสญัญาขายโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรงอย่างไร 

คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จากการรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้โดยเบือ้งตน้ คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีค าสั่งใหท้  าหนงัสือตกัเตือนผูบ้รหิารบรษิัทย่อย และใหผู้บ้รหิารบรษิัทยอ่ย
ท ารายงานสรุปว่าบรษิัทย่อยไดม้ีการท านิติกรรม หรือสญัญาอื่นใด นอกเหนือจากสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรงหรือไม่ เพื่อรวบ
ข้อมูลก่อนเริ่มกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทย่อย
ดงักลา่วไดล้าออก  และเมื่อวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติไม่รบัรองสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานความ
รอ้นใตพ้ิภพจ านวน 4 ยนูิต ลงวนัที่ 5 เมษายน 2562 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะท างานดูแลการลงทุนในต่างประเทศ (“คณะท างาน”) เมื่อวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อติดตามการลงทุน และปัญหาของด าเนินกิจการในต่างประเทศที่บริษัทประสบปัญหาในปัจจุบัน และ
น าเสนอขอ้เท็จจริง ปัญหา และแนวทางแกไ้ขใหท้างคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาต่อไป  โดยคณะท างานชุดดงักลา่วจะท าการ
ตรวจสอบเรื่องการขายโรงไฟฟ้า 4 โรง แต่เนื่องจากเกิดสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จึงไดแ้ต่เรียกขอ้มูลและ
เอกสารมาตรวจสอบเท่านัน้ โดยเบือ้งตน้ พบขอ้เท็จจรงิว่าการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง ไดท้  าขึน้ในช่วงรอยต่อที่ผูบ้รหิาร
เดิมลาออก (เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2562) และมีการแต่งตัง้ผูบ้รหิารใหม่ใหเ้ขา้มารบัผิดชอบงาน (เมื่อตน้เดือนเมษายน 2562) โดย
ผูบ้รหิารใหม่ไดป้ฏิเสธไม่ทราบเรื่องการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง ฉบบัลงวนัที่ 5 เมษายน 2562  

ขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และไดว่้าจา้งส านกังานกฎหมายในประเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อใหเ้ขา้มาช่วยด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อแกไ้ขปัญหาและรกัษาสิทธิของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเร่งติดตามและ
สอบสวนขอ้เท็จจรงิในประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากการแพรร่ะบาดโควิดผ่อนคลายลง  

   
1.2 ระบชุื่อกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่ลงนามในสญัญา 3 ฉบบัของวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 และ

วนัที่ 5 เมษายน 2562 และชื่อผูอ้นมุตัิและลงนามให ้PPSN จ่ายเงินช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีข้อง Beppu รวมถึงเหตผุลของการ
จ่ายเงินดงักล่าว และบคุคลดงักลา่วด ารงต าแหน่งใดในโรงไฟฟ้าทัง้ 4 แห่ง นอกจากนี ้บรษิัทมีแผนการตรวจสอบ PPSN เพื่อ
หาหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัผลผกูพนัของสญัญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีของ 
PPSN สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทดงักลา่วไดอ้ย่างไร 

 
รายชื่อกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยที่ลงนามในสญัญา 3 ฉบบั ดงันี ้

สัญญา
ฉบับที ่

วันทีท่ า
สัญญา 

คู่สัญญา กรรมการลงนาม* หมายเหต ุ

1 25 ก.พ. 62 PPSN ไม่ระบุชื่ อ  เพียงแต่
ประทบัตราบรษิัท 

ช่วงเวลาดงักล่าว นายทาคาชิ นิชิดะ เป็นกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น  และเป็นผู้
ครอบครองตราประทบัของบรษิัทย่อย 



 

  

2 5 เม.ย. 62 PPSN ระบุชื่ อนาง โย โกะ 
กันโดะ ตราประทับ
บรษิัท 

ช่วงเวลาดงักล่าว นางโยโกะ กนัโดะ เป็นกรรมการ แต่ปฏิเสธไม่รู ้
เห็นเก่ียวกบัการท าสญัญานี*้*  

  Lena-1 ไม่ระบชุื่อ 
ไม่ประทบัตราบรษิัท 

ไม่ไดท้  านิติกรรม และไม่ไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นท านิติกรรม
แทน*** 

  PPPM ไม่มีการลงนาม และ
ตราประทบับรษิัท 

ไม่ไดท้  านิติกรรม และไม่ไดม้อบหมายใหบุ้คคลอื่นท านิติกรรม
แทน*** 

3 5 เม.ย. 62 PPSN ระบุชื่ อนาง โย โกะ 
กันโดะ ตราประทับ
บรษิัท 

ช่วงเวลาดงักล่าว นางกนัโดะ [ ] เป็นกรรมการ แต่ปฏิเสธไม่รูเ้ห็น
เก่ียวกบัการท าสญัญานี ้ 

หมายเหต ุ:  *การท านติิกรรมของบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น สามารถท าไดโ้ดยระบชุื่อกรรมการ หรือประทบัตราบรษิัท (โดยกรรมการไม่ตอ้งลงลายมือชื่อ)  
 ** นางโยโกะ กนัโดะ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ PPSN เม่ือวนัที่ 23 ธันวาคม 2562 
 *** ที่ปรกึษากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นของบริษัทไดส้อบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ พบว่าสญัญาฉบบัที่ 2 ไม่น่าจะมีผลผกูพนั Lena-1 และ PPPM   
 

รายชื่อผูอ้นมุตัิและลงนามให ้PPSN จ่ายเงินช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีข้อง Beppu คือ นายอิชอิิ คตัซยึกูิ  ปัจจบุนั
ไดล้าออกไปแลว้ โดยบรษิัทฯ ไม่สามารถติดต่อนายอิชิอิ คตัสึยกูิ จึงยงัไม่ทราบถึงเหตุผลที่ชดัเจนของการจ่ายเงินดงักลา่ว 
แต่ไดท้ราบในภายหลงัว่า Beppu ไดท้  าหนงัสือขอให ้PPSN จ่ายเงินใหแ้ก่บรษิัทดงักลา่ว 

บรษิัทฯ ไดข้อความเห็นจาก Nishimura Asahi ที่เป็นส านกังานกฎหมายในประเทศญ่ีป่น โดย Nishimura Asahi 
มีความเห็นว่า สัญญาฉบับที่  2  ไม่น่าจะมีผลผูกพัน PPSN Lena-1 และบริษัท ทั้งนี ้โดยเฉพาะ Lena-1 และบริษัท 
เนื่องจาก Lena-1 และบริษัท ไม่ไดเ้ขา้ท านิติกรรม และไม่ไดล้งนาม หรือประทับตราส าคัญในสัญญาดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นท านิติกรรมแทน  บริษัทไดน้ าส่งความเห็นทางกฎหมายของ Nishimura Asahi ใหแ้ก่ผูต้รวจสอบ
บญัชีของ PPSN ในประเทศญ่ีปุ่ นไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ โดยผูส้อบบญัชีของ Lena-1 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขบนงบ
การเงินของ Lena-1 แต่ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ PPSN ท าใหผู้ส้อบบญัชีบริษัทตอ้งน าความเห็นดงักล่าวมา
แสดงความเห็นต่อโรงไฟฟ้าของ PPSN (เพียง 2 โรง) ในงบการเงินของบริษัท  ปัจจุบนั บริษัทฯ มอบหมายใหส้  านกังาน
กฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นศกึษาแนวทางในการด าเนินการทางกฎหมาย เพื่อรกัษาสิทธิของบรษิัทย่อยต่อไป  
 

1.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจของ Relocation และ Beppu กับกลุ่มผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของ
กลุม่บรษิัทนบัแต่วนัที่บรษิัทเขา้ท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้าจนถึงปัจจบุนั  

 
กลุม่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั Relocation ตามบนัทกึขอ้ตกลง ฉบบั

ลงวนัที่ 21 มิถนุายน 2561 เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 15 โรง ปัจจบุนั ไม่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจระหว่างกนั เนื่องจาก Relocation ไดโ้อนสิทธิและหนา้ที่ตามบนัทกึขอ้ตกลงขา้งตน้ใหแ้ก่ Beppu แลว้ 

 
กลุม่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ และผูบ้รหิาร มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั Beppu ตามหนงัสือโอนสิทธิและหนา้ที่

ตามบนัทกึขอ้ตกลง ฉบบัลงวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2562   
 
1.4 กลุ่มบริษัทยงัเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง และมีสิทธิไดร้บัเงินค่าไฟฟ้าหรือไม่ เหตใุดผูซ้ือ้ไฟฟ้าจึงไม่

ช าระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ PPSN  
 
 จากขอ้เท็จจรงิที่ไดเ้รียนขา้งตน้ บรษิัทฯ เหน็ว่า บรษิัทฯ ยงัคงเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง และมีสิทธิ

ไดร้บัเงินค่าไฟฟ้า ปัจจบุนั บรษิัทฯ ไดม้อบหมายใหส้  านกังานกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น ท าการศกึษาและเตรียมการเพื่อ
ใชส้ิทธิตามกฎหมายต่อบคุคลที่ท  าใหก้ลุม่บรษิัทไดร้บัความเสียหาย   



 

  

 สาเหตทุี่ Kyushu Electric ระงบัการช าระเงินค่าไฟฟ้าใหแ้ก ่PPSN และ Lena-1 เนื่องจาก Beppu ได้
ยื่นเอกสารว่าไดร้บัโอนสิทธิในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจาก PPSN แล Lena-1 ท าให ้Kyushu Electric เกิดขอ้กงัวลว่า
จะช าระหนีผ้ิด จึงน าเงินไปวางไวต้่อฝ่ายกฎหมายของเมืองโออิตะ    

 ในช่วงที่ผ่านมา ส านกังานกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ นของกลุม่บรษิัท ไดย้ื่นขอคดัส าเนาเอกสารที่ Beppu 
อา้งสิทธิในการรบัช าระค่าไฟฟา้แทน PPSN และ Lena-1 จากทาง Kyushu Electric และมีขอ้สงัเกตว่า ตราประทบัที่
ปรากฏในเอกสารที่ยื่นต่อ Kyushu Electric แตกต่างจากตราประทบัของ PPSN ที่ใชอ้ยู่ ณ วนัที่มีการยื่นเอกสารตอ่ 
Kyushu Electric   
 

1.5 บรษิัทมีขัน้ตอนการควบคมุการบรหิารงานของกลุม่บรษิัทที่ท  าโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นอย่างไร รวมทัง้การ
บรหิารจดัการ PPSN เป็นไปตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวห้รือไม ่ และระบแุนวทางปรบัปรุงเพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดกรณีการท า
สัญญาโดยพลการของ PPSN อีกในอนาคตและก าหนดเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จ พรอ้มทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อแนวทางดงักลา่ว  

 
หลงัจากที่บรษิัทฯ พบขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ บรษิัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการน าตราประทบัมาเก็บรกัษาที่

ประเทศไทย เพื่อใหก้ารท าธุรกรรมต่อไปอยู่ภายใตก้ารควบคมุของบรษิัทฯ แมจ้ะประสบปัญหาในการปฏิบตัิงานอยู่บา้ง 
โดยบรษิัทฯ จะคงมาตรการดงักลา่วต่อไป จนกว่าจะหาแนวทางแกไ้ขปัญหาที่ดีกว่านีไ้ด ้

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพอ้งกบัการด าเนินการของบรษิัทภายใตค้ าปรกึษาจากที่

ปรกึษากฎหมาย นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัไดเ้รง่รดัใหฝ่้ายบรหิารรีบด าเนินการอย่างเรง่ด่วน 
 
1.6 ความคืบหนา้ในการด าเนนิการกบั Beppu เก่ียวกบัการขายโรงไฟฟ้า และผลกระทบตอ่ความสามารถใน

การช าระหนีต้ามที่บรษิัทเคยชีแ้จงว่าจะใชเ้งินจากการขายโรงไฟฟ้าช าระหนีหุ้น้กู ้ 
 
เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ ไดม้ีหนงัสือแจง้ให ้Beppu ปฏิบตัิตามบนัทกึขอ้ตกลง ฉบบัลงวนัที่ 21 

มิถนุายน 2561 เพื่อรบัโอนโรงไฟฟ้า 15 โรง และช าระเงินสว่นที่เหลือทัง้หมด แต่ Beppu กลบัเพิกเฉย เม่ือวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2563 PPSN และ Lena-1 ไดร้บัหนงัสือทวงถามจากทนายความของ Beppu ให ้PPSN และ Lena-1 ยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานก ากบัในประเทศญีปุ่ น เพื่อให ้Beppu ไดร้บัสทิธิประกอบธุรกจิต่อจาก PPSN และ Lena-1  ทัง้นี ้บรษิัทฯ ได้
มอบหมายใหส้  านกังานกฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น ด าเนินการในเรื่องดงักลา่ว เพื่อรกัษาสิทธิของกลุม่บรษิัทแลว้ 

   
ในขณะนี ้ บรษิัทฯ ยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบในการช าระหนี ้ เนื่องจากบรษิัทไดร้บัการผ่อนผนัการช าระหนีอ้อกไป

จนถึงไตรมาส 1 ของปี 2564  ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีแผนแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการช าระหนี ้ซึ่งคาดว่าจะสามารถช าระหนีท้ี่ถงึ
ก าหนดช าระไดต้ามแผน  

 

2. การด้อยค่าเงนิลงทุน การต้ังค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญเงนิให้กู้ยืมและเงนิจ่ายล่วงหน้า 
    ในงบการเงินประจ าปี 2562 บรษิัทมีการตัง้ดอ้ยค่าเงินลงทนุ ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูที่มนียัส  าคญั ดงันี ้ 
• ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทนุใน บรษิัท ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากัด (“TLP” : บรษิัทย่อย 100%) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทนุ 

(Holding Company) ในบรษิัทที่ท  าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพและโรงไฟฟ้าพลงังานลมในญ่ีปุ่ น เพิ่มขึน้ 
395 ลา้นบาท (รวมทัง้สิน้  417 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 38%ของมลูค่าเงินลงทนุ) ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีมติเพิ่มทนุใน 
TLP จาก 100 ลา้นบาท เป็น 1,100 ลา้นบาท เมื่อวนัที่ 10 มิถนุายน 2562  



 

  

• ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเงินใหกู้ย้มืแก่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั เพื่อลงทนุในโรงไฟฟ้า 408 
ลา้นบาท คิดเป็น 48%ของเงินใหกู้ย้ืม ซึ่งเป็นเงินใหกู้ย้ืมตัง้แต่ปี 2559 - ปี 2561 เนื่องจากผูบ้รหิารประเมินว่าโอกาสที่จะ
ไดร้บัช าระเงินคนืจากรายการดงักลา่วจะเป็นไปไดย้าก สรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย : ล้านบาท 
บริษัท ความสัมพันธ ์ วัตถุประสงค ์                      

การกู้ยืมเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.62 
เงนิให้
กู้ยืม 

ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสูญ 

เงนิให้    
กู้ยืม
สุทธิ 

1. บรษิทั ทีลกัซ ์พาวเวอร ์จ ากดั,  PPSN Co., 
Ltd., Sumo Power Co., Ltd., Geothermal Power 
A Co., Ltd., Geothermal Power B Co., Ltd., 
P Green Energy Co., Ltd., Tluxe 
Holdings Limited 

บรษิัทย่อย 7 
บรษิัท 

ลงทนุในโรงไฟฟ้า 
พลงังานความ
รอ้น                ใต้
พิภพ 

692 318 374 

2. M - Luxe Energy Co., Ltd. บรษิัทรว่ม น าไปซือ้ที่ดิน 70 7 63 
3. Aulux Power Co., Ltd. 
(นายยคูิโกะ คาวาโกเอะ ถือหุน้ 100%) 

กรรมการรว่มกนั 
คือ นายทาคาชิ นิ
ชิดะ 

เป็นเงินลงทนุใน             
โรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม 

83 83 -0- 

รวม 845 408 437 
• ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเงินจ่ายลว่งหนา้เก่ียวกบัค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพ ค่าสิทธิ

น า้พรุอ้น โครงการรเิวอรไ์ซด ์ และค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานลมจ านวน 7 ยนูิต ทัง้จ  านวนรวม 140 ลา้นบาท ซึง่โรงไฟฟ้า
พลงังานลมผลิตและขายไฟฟ้าไดต้ัง้แต่ปี 2560 แต่กลุม่บรษิัทไม่ไดร้บัรูร้ายไดใ้นงบการเงินและไม่สามารถตรวจสอบ
จ านวนเงินของค่าไฟฟ้าที่ขายได ้รวมทัง้ยงัไม่ไดร้บัโอนกรรมสทิธิ์ในโรงไฟฟ้าพลงังานลมดงักลา่ว 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี ้
 
2.1 เหตผุลที่ตัง้ดอ้ยค่าเงินลงทนุในจ านวนที่มีนยัส  าคญัภายหลงัเพิ่มทนุใน TLP เพียง 6 เดือน 
 
   สืบเนื่องจากการประเมินมลูคา่โรงไฟฟ้าจ านวน 15 โรง มีมลูค่าประเมินที่ลดลงสง่ผลท าใหเ้กิดการ

พิจารณาตัง้ดอ้ยค่าในสว่นของโรงไฟฟ้าและเงินลงทนุที่เก่ียวกบัธุรกิจไฟ้ฟ้า 
 
2.2 M-Luxe Energy Co., Ltd. (“M-Luxe”) ถือหุน้โดยบรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั 75% และ

บรษิัท 25% นัน้ กรณีบรษิัทใหเ้งนิกูย้ืมแก่บรษิัทดงักลา่ว 70 ลา้นบาท เป็นการใหกู้ย้ืมตามสดัสว่นการถือหุน้หรือไม่ อย่างไร  
ทัง้นี ้ บรษิัทเคยแจง้ว่าการช าระคืนเงินกูด้งักลา่วจะไดร้บัหลงัจาก M-Luxe ขายที่ดินที่พฒันาระบบ

สาธารณปูโภคแลว้ จึงขอใหช้ีแ้จงความคืบหนา้ในการขายที่ดินดงักลา่วและเหตผุลในการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 
 
การลงทนุบรษิัทรว่มทนุ M-Luxe เป็นการลงทนุผ่านสญัญา Joint Venture agreement โดยในสญัญา

ดงักลา่วระบวุ่าทางบรษิัทจะปลอ่ยกูเ้ป็นสดัสว่น 100% ใหก้บับรษิัทรว่มทนุดงักลา่ว ซึง่ในการขายที่ดินดงักลา่วยงัไม่
สามารถหาผูซ้ือ้ได ้ ในสว่นของการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูทางบรษิัทตัง้ตามมลูค่าที่ดินคงเหลือที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน
บรษิัทรว่มทนุ 

 
2.3 สาเหตทุี่บรษิทัยงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดข้องโรงไฟฟ้าพลงังานลม 7 ยนูติ และไม่สามารถตรวจสอบจ านวนเงินของ

ค่าไฟฟ้าที่ขายไดร้วมทัง้ยงัไม่ไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้ที่ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ัง้แต่ปี 2560 และความคืบหนา้การ
ด าเนินการและก าหนดเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของบรษิัท รวมถึงก าหนดเวลาที่คาดว่าจะรบัรูร้ายได ้ 
 โรงไฟฟ้าพลงังานลมด าเนินการโดยบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ 60% จึงขอใหบ้ริษัทชีแ้จงขัน้ตอนการ
ควบคมุการบริหารงานของบริษัทย่อยนี ้การบริหารจดัการของบริษัทย่อยเป็นไปตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวห้รือไม่ และระบุ



 

  

แนวทางปรับปรุงและก าหนดเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จ พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อแนวทาง
ดงักลา่ว  
 นอกจากนี ้ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทไดบ้ันทึกรายการเงินล่วงหนา้ค่าก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม
ภายใตบ้ญัชีงานระหว่างก่อสรา้ง (อาคารและเครื่องจกัร) ต่อมาในปี 2562 บริษัทไดพ้ิจารณาจดัประเภทรายการดังกล่าว
เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรบัลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม จึงขอใหช้ีแ้จงเหตผุลที่เปลี่ยนการบนัทึกบญัชีจาก
งานระหว่างก่อสรา้งเป็นเงินจ่ายลว่งหนา้ 
 สาเหตทุี่บรษิัทยงัไมไ่ดร้บัรูร้ายไดข้องโรงไฟฟ้าพลงังานลม 7 ยนูิต และไม่สามารถตรวจสอบจ านวนเงนิ
ของค่าไฟฟ้าที่ขายไดร้วมทัง้ยงัไม่ไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์ ทัง้ที่ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยต์ัง้แต่ปี 2560 เนื่องจากยงัไม่ไดร้บั
โอนกรรมสิทธิ์ในทรพัยส์ิน และรายไดจ้ากบรษัิทคู่สญัญา ซึง่บรษัิทไดส้ง่ Demand Letter ทวงถามไปยงับรษิัทคู่สญัญา
แลว้เม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2562 อย่างไรก็ตามบรษิัทอยู่ในระหว่างการปรกึษาหารือที่ปรกึษากฎหมายเพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป 
 ปัจจบุนับรษิัทยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปถือหุน้ในบรษิัทรว่มทนุดงักลา่ว ดงันัน้จึงไม่มีอ านาจในการควบคมุบรษิัท
รว่มทนุดงักลา่ว  
 คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบการด าเนินการของบรษิัท นอกจากนีย้งัไดเ้รง่รดัใหด้ าเนินการและ
ปรกึษาที่ปรกึษากฎหมายอย่างเรง่ด่วน 
 บรษิัทพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบนัทกึบญัชีโดยโรงไฟฟ้าพลงังานลมดงักลา่วเปิดด าเนินการ
ทางพาณิชยแ์ลว้ทัง้ 7 ยนูิต ดงันัน้ บรษิัทจึงเห็นว่าไม่ควรจะบนัทกึในงานระหว่างก่อสรา้งจึงจดัประเภทรายการดงักลา่ว
เป็นเงินจ่ายลว่งหนา้ในงบการเงินปี 2562 และไดท้ าการบนัทกึปรบัปรุงแกไ้ขงบการเงินยอ้นหลงัไปถึงปี 2560 ดว้ย 
  

3. การด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท 
   ผูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัต่อการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุม่บรษิัท 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรพัยห์มุนเวียน 1,257 ลา้นบาท มีผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่องและ       
มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ 5.27 เท่า ซึ่งเกินกว่าที่ระบไุวใ้นสญัญากูย้ืมเงินและหุน้กู ้โดยบรษิัทมีหนีส้ินที่ครบก าหนดช าระดงันี ้
ประเภทหนี ้ ล้านบาท วันทีค่รบ

ก าหนด 
รายละเอียดส าคัญ 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 120 31 ก.ค.63  แบ่งช าระ 6 งวด โดยวนัที่ 31 ม.ค.-30 มิ.ย.63 ช าระ
งวดละ 12 ลา้นบาท และงวดสดุทา้ยวนัที่ 31 ก.ค.
63 ช าระสว่นที่เหลือ 60 ลา้นบาท 

เงินกูร้ะยะยาว  527 
(1,886 ลา้น
เยน) 

ต.ค.63 ไม่สามารถด ารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุไดต้าม
เงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งเมื่อวนัที่ 18 ก.พ.63 ธนาคาร
ผ่อนผนัเง่ือนไขดงักลา่วโดยไม่ถือเป็นการผิด
สญัญาเงินกูข้องปี 62 เท่านัน้   

หุน้กู ้3 ชดุ  728   
• ชดุที่ 1/2562 208 18 มี.ค.64 เป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มี

หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ยกเวน้ชดุที่ 
2/2561 เป็นหุน้กูท้ี่ไม่มีหลกัประกนั  

• ชดุที่ 1/2561 200 8 พ.ค.64 
• ชดุที่ 2/2561* 320 2 ก.ค.64 

บริษัทมีแผนที่จะขายทรพัยส์ินและหลกัประกันของหุน้กู ้ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายและทรพัยส์ินที่
ไม่ไดใ้ชด้ าเนินกิจการ เพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้ช  าระหนีต้ั๋วสญัญาใช้เงิน และช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทัง้นีใ้นปี 2562 
บริษัทไดข้ายเงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 146 ลา้นบาท โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทไดใ้ช้สิทธิไถ่ถอนหุน้กู้
บางสว่นก่อนครบก าหนดไถ่ถอนตามสดัสว่น 30 ลา้นบาท  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี ้
 3.1 แผนการใชเ้งินจากขายเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขายสว่นที่เหลือภายหลงัการไถ่ถอนหุน้กู ้30 ลา้นบาท 
       บรษิทัฯ ยงัไม่ไดข้ายเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย บรษิัทฯ ไถ่ถอนหุน้กู ้30 ลา้นบาท โดยใชก้ระแสเงินสด

จากการด าเนนิงาน 



 

  

 
3.2 แผนการจดัหาเงินเพื่อช าระหนีต้ั๋วสญัญาใชเ้งินและเงินกูร้ะยะยาวสถาบนัการเงินที่จะครบก าหนด

ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และเดือนตลุาคม 2563 ตามล าดบั รวมทัง้การด าเนินการเพื่อใหบ้รษิัทสามารถด ารงเงื่อนไขการ
กูย้ืมเงินใหเ้ป็นไปตามที่สถาบนัการเงินก าหนด หากด าเนินการไม่ได ้จะกระทบกบับรษิัทอยา่งไร  

 
ประเภทหนี ้ ล้านบาท วันทีค่รบ

ก าหนด 
รายละเอียดส าคัญ 

ตั๋วสญัญาใช้
เงิน 

120 31 ก.ค.63  แบ่งช าระ 6 งวด โดยวนัที่ 31 ม.ค.-30 มิ.ย.63 ช าระงวดละ 12 
ลา้นบาท และงวดสดุทา้ยวนัที่ 31 ก.ค.63 ช าระสว่นที่เหลือ 60 
ลา้นบาท 
 
บริษัทฯ ไดจ้่ายช าระหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งิน ไปแลว้ 3 งวด คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 36 ลา้นบาท แต่เนื่องจากเกิดภาวะแพร่
ระบาดโควิด รฐับาลมีนโยบายใหส้ถาบนัการเงินพกัช าระหนีเ้ป็น
เวลา 6 เดือน ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเลื่อนก าหนดการช าระหนี ้
ออกไป โดยเบือ้งตน้สถาบนัการเงินไดแ้จง้ใหบ้รษิัทฯ เริ่มตน้ช าระ
หนี ้ส่วนเหลือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี
ก าหนดเวลาช าระหนี ้ดงันี ้ 

1. ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 จ านวน 12 ลา้นบาท 
2. ภายในเดือนธันวาคม 2563 จ านวน 12 ลา้นบาท 
3. ภายในเดือนมกราคม 2564 จ านวน 60 ลา้นบาท 

 
เงินกูร้ะยะยาว  527 

(1,886 ลา้น
เยน) 

ต.ค.63 ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่ง
เม่ือวันที่ 18 ก.พ.63 ธนาคารผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ถือ
เป็นการผิดสญัญาเงินกูข้องปี 62 เท่านัน้   
บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัการผ่อนผันอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนจาก
สถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินจะพิจารณาผ่อนผนัครัง้ต่อไป 
เมื่อบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งงบการเงิน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  
 

 
 นอกจากนีบ้รษิัทมีแผนที่จะด าเนินการขายทรพัยส์ินที่ไม่ไดใ้ชง้านซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาและประสานงาน 
เรง่หาผูซ้ือ้โรงไฟฟ้ารายใหม่ และเรง่ด าเนินการหาพนัธมิตรเชิงกลยทุธ ์ ในช่วงระหว่างด าเนินการตามแผนดงักลา่วบรษิัทยงัมี
กระแสเงินสดของบรษิัทที่ยงัพอจดัสรรในการบรหิารหนีส้ินดงักลา่วได ้

 4. การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์
 ปี 2561 บรษิัทปรบัโครงสรา้งกิจการโดยจดัตัง้บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท
ไทยลกัซ”์) เพื่อรบัโอนกิจการผลิตอาหารสตัวน์  า้และสตัวเ์ลีย้งโดยบริษัทถือหุน้ทัง้หมด ต่อมาปรากฏขอ้มลูในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6.4 ว่าบรษิัทไม่ไดป้ฏิบตัิตามเกณฑใ์นการยื่นขอยกเวน้ภาษีในการโอนกิจการบางสว่น เนื่องจากบรษิัท
ไม่สามารถโอนที่ดินของโรงงานที่เพชรบรุีและสงขลาได ้ บรษัิทจึงไม่ไดร้บัสิทธิ์ยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมลูค่าเพิ่ม
ส  าหรบัอสงัหารมิทรพัย ์และตอ้งบนัทกึค่าเบีย้ปรบัภาษีมลูค่าเพิ่ม 25 ลา้นบาท  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอใหบ้รษิัทชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมดงันี ้
 
4.1 สาเหตทุี่บรษิัทไม่สามารถโอนที่ดินของโรงงานที่เพชรบุรีและสงขลาใหแ้ก่บรษิัทไทยลกัซจ์นเป็นเหตใุห้

บรษิัทตอ้งเสียค่าเบีย้ปรบัภาษีมลูค่าเพิ่ม พรอ้มระบกุรอบเวลาในการด าเนินการโอนทรพัยส์นิใหก้บับรษิัทดงักลา่ว 
     บรษิัทไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดนิและสิ่งปลกูสรา้งใหแ้ก่บรษิัทไทยลกัซไ์ด ้ เนื่องจากกรมสรรพากร

เห็นว่า บรษิัทไทยลกัซ ์มีทนุจดทะเบียนในวนัที่รบัโอนนอ้ยกว่ามลูค่าทรพัยส์ินที่โอน จึงแจง้ว่า บรษิัทฯ ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์น



 

  

การไดร้บัสทิธิยกเวน้ภาษีตามเงื่อนไขของการโอนกิจการบางสว่น อย่างไรก็ดี ภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินและสิง่
ปลกูสรา้งจะเกิดขึน้ ณ เวลาจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์ ดงันัน้ การที่บรษัิทฯ ยงัไม่โอนกรรมสทิธิ์ จึงยงัไม่มีภาระที่ตอ้งรบัผิด
ในภาษีที่เก่ียวขอ้งกบัการโอนกรรมสิทธิ ์อนัไดแ้ก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  ส่วนภาระภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี ้ยปรับนั้น เกิดขึน้เฉพาะทรัพย์สินที่ เป็นสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น 
เครื่องจกัร วตัถดุิบ และทรพัยส์ินอื่นๆ ที่ใชใ้นการประกอบกิจการผลิตเพื่อการสง่ออกเท่านัน้  
 

4.2 แนวทางด าเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการไม่ไดป้ฏิบตัิตามเกณฑใ์นการยื่นขอยกเวน้ภาษีใน
การโอนกิจการบางสว่น 
  บรษิัทฯ ไดห้ารือกบักรมสรรพากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้ โดยคาดว่าจะสามารถสรุป
ผลไดภ้ายในไตรมาส 2 ปี 2563  
 

5. ความคืบหน้าการลงทุนในโครงการพีเพิล พารค์ อ่อนนุช 
 ปี 2559 บรษิัทลงทนุเช่าพืน้ที่โครงการพีเพิล พารค์ อ่อนนชุ เป็นอาคารโฮมออฟฟิศ 8 หอ้ง รวมพืน้ที่เช่า 1,369 

ตารางเมตร ระยะเวลาเช่า 18 ปี ค่าเช่ารวม 72 ลา้นบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจอาหารสตัวเ์ลีย้งใหเ้ป็น PET CENTER ในระหว่างปี 
2562 บรษิัทไดร้บัมอบพืน้ที่แลว้ ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหว่างการจดทะเบียนสิทธิการเช่า คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ในปี 
2563 โดยบรษิัทไดใ้ชพ้ืน้ที่บางสว่นเป็นส านกังานสาขากรุงเทพฯ ของบรษิัท 
 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอทราบความคืบหนา้ในการพฒันาของโครงการ PET CENTER และการจดทะเบียน
สิทธิการเช่าซึ่งระยะเวลาด าเนนิการผ่านมาพอสมควรแลว้ มลูคา่เงินลงทนุในโครงการดงักลา่ว และผลกระทบต่อสภาพคลอ่งของ
บรษิัท 
 บรษิัทฯ ไดม้ีมติคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 21 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 อนมุตัิจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า บรษิัทฯ ไดส้ง่จดหมายใหโ้ครงการพีเพิล พารค์ อ่อนนชุ เตรียมเอกสารและนดัวนัในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ดงักลา่วไปเมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2563 ปัจจบุนัรอทางโครงการจดัเตรียมเอกสารและนดัวนัเพื่อด าเนินการ 

 

 จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

             บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

         (นายวรุณ อตัถากร) 
                   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 

 

 

 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02-029 1480 


