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PPPM/2563-035 

 
วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

 
เรื่อง ชีแ้จงความคืบหนา้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น การโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์และการด าเนินงานต่อเนื่องของ

กลุ่มบรษิัท ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ติดตามใหช้ีแ้จง (แกไ้ข) 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
อา้งถึง หนังสือบริษัทเลขท่ี PPPM/2563-023 ลงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ชีแ้จงข้อมูลในงบการเงินประจ าปี 2562 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สอบถาม (เพิ่มเติม) 
เอกสารแนบ ล าดบัเหตกุารณก์ารขายโรงไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ นในปี 2561 จนถงึปัจจบุนั 
  

ตามที่ บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)(บรษิัท) ไดช้ีแ้จงขอ้มลูเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น การโอนธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว ์และการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ์) ได้
สอบถามตามหนังสือบริษัทที่อา้งถึง นัน้ บริษัทขอชีแ้จงความคืบหนา้เก่ียวกับเรื่องดงักล่าว และชีแ้จงขอ้มูลเพิ่มเติมในงบการเงินไตร
มาส 2 ปี 2563 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ติดตามใหช้ีแ้จงดงันี ้
 
1. สถานะโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 
1.1 การขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 4 แห่ง โดยพลการของ PPSN Co., Ltd. (“PPSN”: บริษัทย่อยที่

ญ่ีปุ่ น)     
ตามที่บริษัทไดช้ีแ้จงการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพ 4 แห่ง โดยพลการของ PPSN ตามรายละเอียดตาม

หนงัสือที่อา้งถึง โดยสรุปล าดบัเหตุการณก์ารขายโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ นในปี 2561 - ปัจจุบนั ตามเอกสารแนบ ทัง้นีบ้ริษัทขอ
ชีแ้จงขอ้มลูเพิ่มเติมซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ในงวดไตรมาส 2 ปี 2563 ดงันี ้

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2563 PPSN Co., Ltd. (PPSN) ได้รับหนังสือจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. (Beppu)  
ซึ่งเป็นคู่สญัญาที่จะเขา้ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพของ PPSN โดย Beppu อา้งอิงสญัญาฉบบัท่ี 2 ที่ลงวนัท่ี 5 เมษายน 
2562 โดยเนือ้หาของสญัญาฉบับนีจ้ะท าการขายโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน รวม 800 ลา้นเยน โดย Beppu 
จะจ่ายเงิน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห ์และที่เหลืออีก 400 ลา้นเยน จ่ายภายใน 1 ปี ทัง้นี ้โรงไฟฟ้า 4 โรงเป็นของ PPSN 2 โรง 
และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. (Lena-1) โดย Beppu ไดแ้จ้งยกเลิกการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ 
Lena Power Station No.1 LLC. (Lena-1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัท และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 PPSN ไดร้ับ
หมายเรียกใหม้ารายงานตัวและจดหมายทวงถามหนังสือตอบกลับจาก Beppu ให ้PPSN ช าระสิทธิการโอนค่าไฟฟ้า จ านวน 
40,540,542 เยน หรือคิดเป็น 11,627,959.87 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 1 เยน เท่ากบั 0.286823 บาท) พรอ้มอตัราดอกเบีย้คา้งจา่ย
ในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ โดยมีรายละเอียดค่าไฟดงันี ้

ช่วงเวลา จ านวนเงิน (เยน) 
มิถนุายน 2562 5,381,264 
กรกฎาคม 2562 5,981,798 
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ช่วงเวลา จ านวนเงิน (เยน) 
สิงหาคม 2562 5,964,098 
กนัยายน 2562 5,817,424 
ตลุาคม 2562 3,639,404 

พฤศจิกายน 2562 3,518,072 
ธันวาคม 2562 3,631,380 
มกราคม 2563 1,957,714 
กมุภาพนัธ ์2563 1,549,872 
มีนาคม 2563 573,542 

พฤษภาคม 2563 708,662 
มิถนุายน 2563 1,817,312 

รวม 40,540,542 
 

บริษัทขอชีแ้จงว่าบริษัทไม่ทราบสาเหตุที่ Beppu แจง้ยกเลิกการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ Lena-1 แต่ในค าฟ้องที่ 
Beppu ยื่นต่อศาลทอ้งถิ่นในกรุงโตเกียวนัน้ Beppu ระบวุ่าไดม้ีการจ่ายช าระหนีค้่าธุรกรรมซือ้ขายโรงไฟฟ้าจ านวน 400 ลา้นเยนในส่วน
โรงไฟฟ้าของ P-Power จ านวน 2 แห่งใหแ้ก่ PPSN ไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ Beppu จึงไดแ้จง้การเพิกถอนการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 
โรงของ Lena-1 และ Beppu ไดข้อใหศ้าลพิพากษาให ้PPSN ช าระเงินค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า PPSN จ านวน 2  โรงที่ Beppu ระบุ
ว่าไดม้ีการจ่ายช าระหนีค้่าธุรกรรมซือ้ขายจ านวน 400 ลา้นเยน ว่า 

1) ให ้PPSN ช าระเงินค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นเงินจ านวน 40,540,542 เยน 
พรอ้มดอกเบีย้ในอัตรา 3% ต่อปี โดยนับตัง้แต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสร็จสิน้ใหแ้ก่ Beppu 
ส่วนค่าไฟฟ้าภายหลงัจากเดือนมิถนุายน 2563 จะตอ้งรอค าสั่งจากศาลต่อไป 

2) ให ้PPSN รบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้ง 

 ทัง้นี ้Beppu มิไดเ้รียกรอ้งให ้PPSN คืนเงินจ านวน 400 ลา้นเยน ซึ่งบริษัทไม่ทราบสาเหตุที่ Beppu ไม่ไดเ้รียกรอ้งใน
ส่วนนี ้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในระหว่างรอใหท้ี่ปรกึษากฎหมาย และทนายความให้
ความเห็นและ วางกลยทุธเ์พื่อด าเนินคดีต่อไป  

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง MOMO-O, MATSU &NUMBA 
(MMN) เป็นทนายความที่ญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินการสูค้ดีดงักล่าวแลว้ โดยศาลนดัยื่นค าใหก้ารในวนัที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้
ยื่นค าให้การตามแบบฟอรม์ของศาลตามก าหนดเวลา และนัดไปรายงานตัวในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยนายทาคูจิ ฮามาโนะ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ PPSN ไดไ้ปรายงานตวัโดยเป็นการแถลงดว้ยวาจาครัง้ที่ 1 ว่าจะแต่งตัง้ทนายความ และ
จะเขา้มารายงานตวัอีกครัง้ในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2563 

 ส าหรบัการฟ้องรอ้งด าเนินคดีต่อผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยนายทาคาชิ นิชิดะอยู่ในระหว่างรวบรวมขอ้มลูและใหท้ี่ปรกึษา
กฎหมายวางกลยุทธใ์นการด าเนินคดี บริษัทขอรายงานความคืบหนา้เก่ียวกับคดีนายนิชิดะ และคดีอื่นๆ  พรอ้มทัง้สรุปขอ้เท็จจรงิ 
ปัญหาการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเกิดขึน้ และแนวทางแกไ้ข ภายในตน้เดือนตลุาคม 2563 อีกครัง้  
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1.2 การด าเนินการในการจัดท าตารางอ านาจอนุมัติ และตราประทับของบริษัทย่อย 

1.2.1 พิจารณาจดัท า และแกไ้ขเปล่ียนแปลงตารางอ านาจอนมุตัิ (Authority Table) ของกลุ่มบริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2563 ในช่วงเวลาดงักล่าวอยู่ระหว่างการ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าใหบ้ริษัทตอ้งปรบัเปล่ียนตารางอ านาจอนุมตัิ และการใชต้ราประทบัของ

บรษิัทย่อยใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์และการปรบัเปล่ียนตารางอ านาจอนมุตัิไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้

ที่ 12/2563 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป  ดว้ยสาเหตดุงักล่าวขา้งตน้จงึท า

ใหบ้ริษัทเริ่มบงัคบัใชต้ารางอ านาจอนุมตัิล่าชา้ โดยเดิมที ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นสามารถอนมุตัิ

การท าธุรกรรมต่างๆ ดงันี ้ธุรกรรมดา้นการลงทนุ  ธุรกรรมดา้นการบรหิารจดัการ อาทิ การลงนามในสญัญาต่างๆ ธุรกรรมดา้นงาน

บญัชี การเงินและการขาย  ธุรกรรมดา้นการบริหารงานทั่วไป และธุรกรรมดา้นการบริหารงานบุคคล อย่างไรก็ตาม ภายหลงัที่มี

การปรบัเปล่ียนแกไ้ขตารางอ านาจอนุมัติ บริษัทไดป้รบัลดวงเงินในการท าธุรกรรม และปรบัลดการท าธุรกรรมโดยจ ากัดเพียง

เฉพาะดา้น คือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทย่อยสามารถอนุมตัิธุรกรรมดา้นงานบญัชี การเงินและการขาย  ธุรกรรมดา้น

การบรหิารงานทั่วไป และธุรกรรมดา้นการบรหิารงานบคุคล ขณะที่ธุรกรรมดา้นการลงทนุ และธุรกรรมดา้นการบรหิารจดัการ อาทิ 

การลงนามในสญัญาต่างๆ  จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทแม่เท่านัน้  

1.2.2 ระบบการควบคุมภายในการใชต้ราประทบัของบริษัทย่อย สืบเนื่องจากการชีแ้จงต่อตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องการ

น าตราประทบักลบัมาเก็บรกัษาที่ประเทศไทย เพื่อใหก้ารท าธุรกรรมต่อไปอยู่ภายใตก้ารควบคมุของบริษัทนัน้ บริษัทขอเรียนใหท้ราบ

ว่าภายหลังจากการหารือกับนายทาคูจิ ฮามาโนะ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการ PPSN แลว้พบว่า หากบริษัทน าตรา

ประทบักลบัมาเก็บรกัษาในประเทศไทย บริษัทย่อยจะเกิดปัญหาในการท าธุรกรรมประจ าวนั ซึ่งอาจกระทบกบัธุรกิจของบรษิัทได ้

ดังนั้นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีความเห็นสอดคลอ้งกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก าหนดใหจ้ดัท าระเบียนควบคุมตราประทับ โดยก าหนดใหน้ายทาคูจิ ฮามาโนะ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการ

เป็นผูม้ีสิทธ์ิใชต้ราประทบัของบรษิัทย่อยในการท าธุรกรรม ส่วนการเก็บรกัษาตราประทบัใหอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลรว่มกนัระหว่าง นาย

ทาคูจิ ฮามาโนะ กับ นางสาวริเอะ คากามิ พนกังานธุรการทั่วไป นอกจากนีก้  าหนดใหน้างสาวริเอะ คากามิ เป็นผูจ้ดัท าระเบียน

การเบิกใชต้ราประทบั และน าส่งรายงานการใชต้ราประทบัใหก้ับส านกังานที่ประเทศไทยทุกสปัดาห์  ทัง้นี ้ในระเบียนการใชต้รา

ประทบัจะก าหนดรายละเอียดดงันี ้

1) บนัทึกการใชต้ราประทบัในแต่ละครัง้ โดยผูข้อใชห้รือผูน้  าตราประทบัไปใชต้อ้งลงลายมือชื่อขณะรบัและ
ส่งคืนตราประทบัทกุครัง้ 

2) จดัส่งรายงานการใชต้ราประทบัใหส้ านกังานที่กรุงเทพเป็นประจ าทุกสัปดาห ์พรอ้มแนบไฟลเ์อกสารที่มี
การประทบัตรา 

1.3 การด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ตามที่คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ บรษิัท แอสเซนท ์แอดไวเซอรี่ จ ากดั (Ascent) เป็น Outsource Internal Audit เมื่อวนัท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเพิ่มการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อย อีกทั้งประเมินความเส่ียงที่ส  าคัญในการด าเนินงาน 
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน COSO จัดท ารายงานและขอ้เสนอแนะผูบ้ริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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Ascent ไดเ้ดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยที่ญ่ีปุ่ นเมื่อเดือนกุมภาพนัธ ์2563 และไดน้ าเสนอแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี 2563 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ทั้งนีจ้ากแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ Ascent น าเสนอ ซึ่ง Ascent ไดก้ าหนดการตรวจสอบบริษัทย่อยในช่วงเดือนมิถุนายน และธันวาคม 2563 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให ้Ascent ไม่สามารถเดินทางไปประเทศญ่ีปุ่ นตาม
ก าหนดการที่วางไวไ้ด ้อย่างไรก็ตาม Ascent ไดป้รบัแผนการเขา้ตรวจโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 โดย
มีแผนการตรวจสอบ คือ 1. ตรวจสอบในส่วนของระบบบัญชีโดยเน้น General Ledger และ 2. ระบบทรพัยสิ์น ผ่านการสัมภาษณ์
พนักงานและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย และการตรวจสอบจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง  ทั้งนี ้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถเดินทางไป
ประเทศญ่ีปุ่ นได ้Ascent ไดด้  าเนินการตรวจสอบระบบต่างๆ ของบริษัทและบริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่
ประกอบธุรกิจอาหารสตัว ์ดงันี ้  

ตารางสรุปประเด็นทีต่รวจพบจากการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสที ่1 ปี 2563 

ไตรมาส 
1/2563 

ระบบทีต่รวจสอบ ประเด็นที่
ตรวจพบ 

ระดับความส าคัญ 
สูง กลาง ต ่า 

PPPM กระบวนการขาย การวางบิลและรบั
ช าระ การลงทนุและการกูย้ืมเงิน 

10 4 5 1 

TLUXE ระบบผลิต ระบบวางแผนการผลิต 
ระบบตน้ทนุการผลิต ระบบ
คลงัสินคา้และระบบจดัส่ง 

19 0 13 6 

ยอดรวม 29 4 18 7 

 ประเด็นที่ตรวจพบในไตรมาสที่ 1 บรษิัทไดด้  าเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ในเดือนสิงหาคม 2563 

ตารางสรุปประเด็นทีต่รวจพบจากการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสที ่2 ปี 2563 

ไตรมาส 
2/2563 

ระบบทีต่รวจสอบ ประเด็น
ทีต่รวจ
พบ 

ระดับความส าคัญ 
สูง กลาง ต ่า 

PPPM ระบบจดัซือ้-จา่ยช าระ  ระบบ
คลงัสินคา้  ระบบตน้ทนุขาย  ระบบ
จดัส่งสินคา้และระบบบรหิารจดัการ
ศนูยก์ระจายสินคา้ 

16 0 11 5 

TLUXE ระบบจดัซือ้ – จ่ายช าระและระบบ
ทรพัยากรบคุคล 

12 0 8 4 

ยอดรวม 28 0 19 9 

        ประเด็นที่ตรวจพบในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บรษิัทจะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนกนัยายน 2563 
1.4 ความคืบหน้าการช าระคืนเงนิกู้ และการขายทีด่ินของ M-Luxe Energy Co., Ltd. 
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 การลงทุนในบริษัทร่วมทุน M-Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภายใต้สัญญา Joint Venture Agreement โดยสัญญา
ดงักล่าวระบุหนา้ที่ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย กล่าวคือ ขณะนัน้บริษัทมีหนา้ที่เพียงจดัหาแหล่งเงินทุนใหก้บับริษัทร่วมทุนเพื่อพฒันา
ที่ดิน และบ่อน า้พรุอ้น และให ้M-Luxe บรหิารจดัการ บรษิัทจึงใหเ้งินกูไ้ป 70,000,000 บาท ในสดัส่วน 100% ในขณะที่บรษิัท เซโต
อจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (Seitouchi) ซึ่งมีประสบการณท์างธุรกิจในการพฒันาที่ดิน และบ่อน า้พรุอ้นจะใหค้วามช่วยเหลือใน
ดา้นธุรกิจ คือดแูล และใหค้  าแนะน าในการประกอบธุรกิจ พฒันาที่ดินและบ่อน า้พรุอ้น แก่บรษิัทรว่มทนุ   ในปัจจบุนับรษิัทรว่มทนุ
ยงัไม่ส ารวจ และพฒันาบ่อน า้พรุอ้น จึงยงัไม่ไดข้ายที่ดินออกไป เนื่องจากมีการชะลอการลงทนุ  
 บริษัทอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการช าระหนีข้อง M-Luxe กับ Seitouchi เมื่อไดข้อ้สรุปแลว้จะรายงานความคืบหนา้
ใหท้ราบต่อไป  
 
2 การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว ์

 
 ตามที่ในปี 2561 บริษัทมีการปรบัโครงสรา้งกิจการ โดยจดัตัง้บริษัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (ไทย
ลกัซ)์ เพื่อรบัโอนกิจการผลิตอาหารสตัวน์ า้และสตัวเ์ลีย้งโดยบรษิัทถือหุน้ทัง้หมด ซึ่งบรษิัทไม่ไดป้ฏิบตัิตามเกณฑใ์นการยื่นขอยกเวน้
ภาษีในการโอนกิจการบางส่วน เนื่องจากบรษิัทไม่สามารถโอนท่ีดินของโรงงานท่ีเพชรบรุีและสงขลาไดบ้รษิัทจึงไม่ไดร้บัสิทธ์ิยกเวน้
ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรบัอสังหาริมทรพัย ์และตอ้งบันทึกค่าเบีย้ปรบัภาษีมลูค่าเพิ่ม 25 ลา้นบาท โดยบริษัทจะ
ด าเนินการหารือกับศูนยบ์ริหารธุรกิจภาษีขนาดใหญ่ (Large Business Tax Administration Office หรือ “LTO”) กรมสรรพากร 
เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดจากการไม่ไดป้ฏิบตัิตามเกณฑใ์นการยื่นขอยกเวน้ภาษีการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งจะมีความชดัเจนในไตร
มาส 2 ปี 2563 นัน้   
 บริษัทขอรายงานความคืบหน้าภายหลังจากการหารือกับ LTO เก่ียวกับภาระภาษีจากการโอนกิจการบางส่วนนั้น 
ประกอบดว้ย ภาระภาษีมลูค่าเพิ่ม และเบีย้ปรบั เกิดขึน้เฉพาะการโอนทรพัยสิ์นที่เป็นสงัหารมิทรพัย ์เช่น เครื่องจกัร วตัถุดิบ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่ ใช้ในการประกอบกิจการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยเมื่อปลายปี 2562 บริษัทได้ตั้งประมาณการ
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และเบีย้ปรบัเป็นจ านวน 24,563,938.39 บาท ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ขา้หารือกับ LTO เมื่อตน้เดือนกรกฎาคม 2563  ที่
ผ่านมา LTO สรุปใหบ้ริษัทตอ้งช าระภาษีทัง้สิน้ จ านวน 5,454,548.81 บาท ซึ่งลดลงจ านวน 19,109.389,58 บาท จากที่บริษัทไดต้ัง้
ประมาณการไวจ้ านวน 24,563,938,39 บาท ประกอบดว้ย  

1. ภาษีมลูค่าเพิ่ม ค านวณจากมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีโอน คิดเป็นภาษีที่ตอ้งช าระจ านวน 3,295,799.89 บาท   
2. เบีย้ปรบัลดให ้80% คงเหลือเบีย้ปรบัท่ีตอ้งช าระจ านวน 1,318,319.95 บาท และ 
3. เงินเพิ่มที่ตอ้งช าระจ านวน 840,428.97 บาท   

 อย่างไรก็ตาม ภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งจะเกิดขึน้ ณ เวลาจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ อนั
ไดแ้ก่ ภาษีในการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นตน้ ดงันัน้การที่บรษิัทยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง บรษิัทจึงยงัไม่มีภาระที่
ต้องรับผิดชอบในภาษีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั้งประมาณการภาษีส่วนนี ้ไว้ในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นจ านวน 
23,584,405.83 บาท 
 ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งของโรงงานที่จงัหวดัเพชรบรุี และโรงงานจงัหวดัสงขลา ใหแ้ก่
บรษิัท ไทยลกัซ ์เอ็นเตอรไ์พรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อบรษิัทมีความพรอ้มทางการเงินมากกว่านี ้
 
3. การด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท 
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 ตามที่ผูส้อบบัญชีไดส้อบทานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีขอ้สังเกตเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัต่อ
การด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนสูงกว่าสินทรพัยห์มุนเวียน 993 ลา้นบาท มีผล
การด าเนินงานขาดทนุต่อเนื่องและมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ 5.66 เท่า ซึ่งเกินกว่าที่ระบุไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินและหุน้กู ้โดยบรษิัทมี
หนีสิ้นท่ีครบก าหนดช าระ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงันี ้

ประเภทหนี ้ ล้านบาท วันทีค่รบ
ก าหนด 

รายละเอียดส าคัญ 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 84 30 พ.ย.63 
- 31 ม.ค.64  

ยอดตั๋ วสัญญาใช้เงินทั้งหมด 120 ล้านบาท แบ่งช าระ 
 6 งวด โดยวันท่ี 31 ม.ค.- 30 มิ.ย.63 ช าระงวดละ 12 ลา้น
บาท และงวดสุดทา้ยวันท่ี 31 ก.ค.63 ช าระส่วนท่ีเหลือ 60 
ลา้นบาท 

บริษัทไดจ้่ายช าระหนีต้ามตั๋วสญัญาใชเ้งินไปแลว้ 3 งวด คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ ้น 36 ล้านบาท แต่ เนื่องจาก
สถานการณ ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 2019 (COVID-
19) รฐับาลมีนโยบายใหส้ถาบันการเงินพักช าระหนีเ้ป็น
เวลา 6 เดือน ส่งผลให้บริษัทสามารถเล่ือนก าหนดการ
ช าระหนี ้ออกไป โดยเบือ้งต้นสถาบันการเงินได้แจ้งให้
บริษัทเริ่มตน้ช าระหนีส่้วนที่เหลือตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 
2563 เป็นตน้ไป โดยมีก 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 
ลา้นเยน) 

ก.พ. 2564 
(มีระยะเวลา 
Grace Period 
จ านวน 4 เดือน 
วนัครบก าหนด
ช าระจงึตรงกบั
เดือน ก.พ. 2564) 
 

บริษัทไม่สามารถด ารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนได้ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด ซึ่งเมื่อวนัท่ี 18 ก.พ.63 ธนาคารผ่อนผนั
เงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญาเงินกู้ของปี 
2562 เท่านัน้  

บริษัทคาดว่าจะไดร้บัการผ่อนผันอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน
จากสถาบนัการเงิน โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาผ่อน
ผนัครัง้ต่อไป เมื่อบริษัทไดจ้ดัส่งงบการเงิน สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

ตามสัญญาเงินกูร้ะยะยาว ระบุว่าผู้กูต้กลงช าระคืนเงิน
ตน้แก่ผู้ใหกู้้คิดเป็นงวดรวม 36 งวด นับตั้งแต่วันที่ช  าระ
คืนเงินกู้งวดแรก ซึ่งบริษัทช าระเงินกู้งวดแรกคือเดือน
มีนาคม 2561 ดังนั้น เมื่อนับถึงงวดที่ 36 วันครบก าหนด
ช าระจึงตรงกบัเดือนกมุภาพนัธ ์2564 
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ประเภทหนี ้ ล้านบาท วันทีค่รบ
ก าหนด 

รายละเอียดส าคัญ 

หุน้กู ้3 ชดุ รวม 633.20  เ ป็ นหุ้น กู้ ช นิ ด ร ะบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ  ป ระ เภท ไม่ ด้อ ย สิท ธิ   
มีหลักประกัน และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ ยกเวน้ชุดที่ 2/2561 
เป็นหุน้กูท้ี่ไม่มีหลกัประกนั 

ชดุที่ 1/2562 207.60 18 มี.ค. 2564  
ชดุที่ 1/2561 170 8  พ.ค. 2564 มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์

2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้  เป็นครบ
ก าหนดช าระในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2564 โดยใน 
วนัที่ 23 เมษายน 2563 บริษัทไดจ้่ายช าระคืนหุน้กูบ้างส่วน
จ านวน 30 ลา้นบาท ดังนั้นจึงมียอดคงเหลืออีก 170 ลา้น
บาท 

ชดุที่ 2/2561 255.60 2  ก.ค. 2564 มติที่ประชมุผูถื้อหุน้กูค้รัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์
2563 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้  เป็นครบ
ก าหนดช าระในวันที่  2 กรกฎาคม 2564 โดยในวันที่  2 
กรกฎาคม 2563 บรษิัทไดจ้่ายช าระคืนหุน้กูบ้างส่วนจ านวน 
63.9 ลา้นบาท ดงันัน้จะมียอดคงเหลืออีก 255.60 ลา้นบาท 

3.1 แผนการขายทรัพยส์ินทีไ่ม่ได้ใช้งาน 

บริษัทมีแผนที่จะขายทรพัยสิ์นที่ไม่ไดใ้ชด้  าเนินการ ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย และทรพัยสิ์นที่ไม่ไดใ้ชด้  าเนิน
กิจการ เพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้ช าระหนีต้ั๋วสญัญาใชเ้งิน และช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  

ในปี 2563-2564 บรษิัทอยู่ในระหว่างการด าเนินการขายทรพัยสิ์นที่ไม่ไดใ้ชง้าน ไดแ้ก่ 1. ที่ดินส่วนฟารม์คลองโคน 2. ที่ดินที่
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และ 3. ที่ดินที่จงัหวดัชมุพร ทรพัยสิ์นดงักล่าวมีผูส้นใจจะซือ้ แต่ยงัไม่สามารถตกลงราคากันได ้ ทัง้นี ้บริษัท
จะพิจารณาแต่งตัง้ตวัแทนซือ้ขายที่ดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 
 
3.2 แผนการขายโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 

 
 บริษัทยงัคงเร่งด าเนินการหาผูซ้ือ้โรงไฟฟ้า ที่ผ่านมามีผูส้นใจติดต่อเขา้มาแต่เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีผลกระทบกับการตัดสินใจต่างๆ ของผู้ลงทุน ท าให้การเจรจา และสรุปผลต่างๆ ตอ้งเล่ือน
ออกไป อย่างไรก็ตาม บรษิัทยงัคงรีบเรง่การประสานงานเพื่อขายใหเ้รว็ที่สดุ โดยจะขายทัง้หมดของโครงการ  
 ทัง้นี ้ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทไดใ้หเ้งินกูย้ืมแก่บริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ น 2 แห่ง ไดแ้ก่ TLuxe Power Co., Ltd. และ P 
Green Energy Co., Ltd. เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ ตามรายละเอียดดงันี ้
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ผู้ให้กู ้ ผู้กู้ วันทีโ่อนเงนิ วันทีค่รบก าหนดช าระ เงนิต้น 
(บาท) 

อัตราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 

PPPM TLUXE Power Co., Ltd. (TLP)  
บริษัทย่อย 100%  

ประกอบธุรกิจ Holding Company  

6 มิถนุายน 
2563 

เมื่อทวงถาม 600,000 6.5 

PPPM P Green Energy  
บริษัทย่อย 100% 
ประกอบธุรกิจ ให้ค าปรึกษา วางแผน
เกี่ยวกบัธุรกิจ 

มกราคม - 
มิถนุายน 2563 

เมื่อทวงถาม 15,491,862 6.5 

รวมจ านวนเงินกูย้ืม (บาท) 16,091,862 
 
3.3 เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นจ านวน 35 ล้านบาท 
 
 งวดไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทมีรายการเงินกูย้ืมระยะสัน้กบับคุคลและนิติบคุคลที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกัน มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ
ที ่

รายชื่อบุคคล 
ให้เงนิกู้ยืม 

วันทีกู่เ้งนิ ยอดเงนิ ดอกเบีย้
ร้อยละ 

ก าหนดช าระคืน 

1 นางสาวกาญจนว์ิกา  
วีระอาชากลุ 

30 เมษายน 63 5,000,000 6.5 8 พฤษภาคม 63 
ช าระคืนแลว้ 

2* บรษิัท คิวบิซึม่ จ ากดั 23 มิถนุายน 63 10,000,000 15 22 กรกฎาคม 63 
ช าระคืนแลว้ 

3 บรษิัท คิวบิซึม่ จ ากดั 25 มิถนุายน 63 10,000,000 15 24 กนัยายน 63 
จะช าระตามก าหนด 

4 บรษิัท คิวบิซึม่ จ ากดั 30 มิถนุายน 63 10,000,000 15 30 กนัยายน 63 
จะช าระตามก าหนด 

 หมายเหต ุ๕วงเงินกูจ้ านวน 10,000,000 บาทเมือ่วนัที ่23 มิถนุายน ไดร้บัการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแลว้ 

 

  
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดอ้นุมตัิใหกู้ย้ืมเงินจากบุคคลอื่นจ านวน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่ตารางอ านาจอนุมัติ
ระบไุว ้และที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ไดม้ีมติใหกู้ย้ืมเงินจากบคุคลอื่นภายในวงเงนิ
ไม่เกิน 50,000,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยมอบอ านาจใหฝ่้ายบริหารด าเนินการเจรจา ต่อรองเงื่อนไข และ
รายละเอียดในการกูย้ืมเงิน  ซึ่งในบางรายมีอตัราดอกเบีย้สงูที่ 15% ต่อปีเมื่อเทียบกับตน้ทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งเฉล่ียอยู่ที่  
5.7%  ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีอตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Raito) สงูท าใหค้วามสามารถในการกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
ลดลง รวมทัง้เป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้ แบบไม่มีหลกัประกนัจึงมีอตัราดอกเบีย้สงู   
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
        
  
 
          (ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ)์ 
                 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร 02 029 1480 
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เอกสารแนบ 
ล าดับเหตุการณก์ารขายโรงไฟฟ้าทีญ่ี่ปุ่ นในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 

ช่วงเวลา สรุปเหตกุารณส์ าคัญ 

18 พ.ค.61 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติขายโรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นใตพ้ิภพ 15 โรง ราคาโรงละ 320 ลา้นเยน 
รวม 4,800 ลา้นเยน ใหก้ับ Relocation Group (“Relocation”) ไดร้บัเงินมดัจ า 200 ลา้นเยน ส่วนที่เหลือ
ก าหนดช าระเดือนกมุภาพนัธ ์2562  

21 มิ.ย.61 ท าบนัทึกขอ้ตกลง เพื่อศกึษาการซือ้ขายโรงไฟฟ้า 15 โรง ระหว่าง PPSN และ Relocation 

21 ก.พ.62 Relocation โอนสิทธ์ิให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. (“Beppu”) และขยายก าหนดช าระส่วนที่เหลือ
เป็น 30 มิ.ย.62  

 

25 ก.พ.62 

 

 
5 เม.ย. 62 

 

ในช่วงปี 62 PPSN ไดม้ีการด าเนินการดงันี ้ 

• ท าสัญญาฉบับที่ 1 ว่า (1) Beppu จะจ่ายเงินมัดจ า 400 ลา้นเยน และโอนหุ้น Beppu 25% ให้กับ 
PPSN ภายในวนัท่ี 15 มี.ค.62 (2) PPSN จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้า 4 โรง ใหแ้ก่ Beppu ภายใน 15 
วนันบัแต่ไดร้บัช าระเงิน  

ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าทัง้  4 โรงเป็นของ PPSN 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ  Lena-1  
• ท าสญัญาฉบบัท่ี 2 ขายโรงไฟฟา้ 4 โรงขา้งตน้ใหก้บั Beppu แทนในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน รวม 

800 ลา้นเยน โดย Beppu จะจ่ายเงิน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห ์และที่เหลืออีก 400 ลา้นเยน จ่าย
ภายใน 1 ปี  

• ท าสญัญาฉบบัที่ 3 ว่า Beppu มีสิทธิบอกเลิกสญัญาขายโรงไฟฟ้าขา้งตน้ได ้หากคณะกรรมการ
บริษัทไม่อนมุตัิการขายโรงไฟฟ้าดงักล่าว (สญัญาฉบบันีไ้ม่ไดก้ล่าวถึงการโอนหุ้น Beppu 25%)  

หมายเหต ุ
ในช่วงเวลาดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงกรรมการของ PPSN ดงันี ้

1. นายทาคาชิ นิชิดะ ไดล้าออกจากต าแหน่ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารของ PPSN  
ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

2. นางโยโกะ กันโดะ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ PPSN ในวนัที่ 5 เมษายน 2562 แต่ไม่ไดด้  ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของ PPSN 

 
11 เม.ย.62 PPSN รบัเงินจาก Beppu 400 ลา้นเยน ท าใหบ้รษิัทไดร้บัเงินมดัจ า 600 ลา้นเยน โดย Beppu ยงัตอ้ง

ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออกี 4,200ลา้นเยน และตอ้งจ่ายภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

12 ก.ค. 62 ที่ประชมุคณะกรรมกาบรหิาร ครัง้ที่ 12/2562 มีมติแตง่ตัง้ที่ปรกึษากฎหมาย Nishimura & Asashi 
(N&A)ที่ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อใหค้  าปรกึษา และด าเนินการทางกฎหมาย 

14 พ.ย. 62 • ผูส้อบบญัชีรายงานธุรกรรมการขายโรงไฟฟ้า 4 โรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบรายงานธุรกรรมการขายโรงไฟฟ้า 4 โรงตอ่คณะกรรมการบรษิัท โดยที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตใิหด้  าเนินการดงันี ้

- มีค าสั่งใหท้ าหนงัสือตกัเตือนนางโยโกะ กนัโดะ กรรมการของ PPSN 
- ใหน้างโยโกะ กนัโดะ กรรมการของ PPSN ท ารายงานสรุปวา่ PPSN ไดม้ีการท านติิกรรม หรือ

สญัญาอื่นใดนอกเหนือจากสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรงหรือไม ่เพื่อรวบรวมขอ้มลูก่อนเริม่
กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

 

3 ธ.ค.62 

 

ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทและบรษิัทไดด้  าเนินการ ดงันี ้ 

• คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหส่้งหนงัสือไปยงั Beppu เพื่อใหช้ าระหนีท้ี่เหลืออีก 4,200 ลา้นเยน ภายใน
วนัที่ 31 มกราคม 2563 หากไม่ช าระบรษิัทจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาและยึดเงินมดัจ าทัง้จ านวน และ
รบัทราบการท าสญัญาโดยพลการของ PPSN  
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11 ธ.ค. 62 

 

16 ธ.ค. 62 

 
23 ธ.ค. 62 

 
 
   

 
   

25 ธ.ค.62 

 

 

 
 

• ออกหนงัสือเตือนนางโยโกะ กนัโดะ (กรรมการของ PPSN แต่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของ 
PPSN) เก่ียวกบัการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง และสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท 

• นางโยโกะ กนัโดะ ไดช้ีแ้จง และปฏิเสธไม่ทราบเรื่องการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง 

 
• นางโยโกะ กนัโดะ ไดล้าออกจาก PPSN 

• คณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตเิก่ียวกบัสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง โดยไม่รบัรองสญัญาซือ้ขาย
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพจ านวน 4 โรง ฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 

• บริษัทส่งหนงัสือไปยงั Beppu ใหจ้่ายเงินส่วนที่เหลือ ซึ่งบริษัทยืนยนัว่าจะขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 
320 ลา้นเยน (ไม่ยอมรบัการขายโรงไฟฟ้า 4 โรง ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน) ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 
2563 หากไม่ด าเนินการจะยึดเงินมดัจ าต่อไป 

• คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบว่า Beppu ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารไดด้  าเนินการยึดเงิน
มดัจ า 600 ลา้นเยน ต่อมาบริษัทไดร้บัความเห็นจากที่ปรกึษากฎหมาย Nishimura &  Asahi (N&A) ว่า
สญัญาฉบบัที่ 2 ไม่น่าจะมีผลผกูพนั PPSN, Lena-1 และ PPPM  ทัง้นี ้N&A แจง้ว่าตามกฎหมายญ่ีปุ่ น  กรณี
เช่นนีถื้อเป็นเรื่องเจตนาที่แทจ้ริงในการท าสญัญา (True Intention) หากขดักับเจตนาของผูล้งนาม สญัญานี ้
จะเป็นโมฆะ ซึ่งถา้พิสูจนไ์ดว้่านางโยโกะ กันโดะ ไม่ไดร้ะบุชื่อในสัญญานีแ้ต่เป็นนายทาคาชิ นิชิดะ อดีต
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารระบชุื่อแทน  สญัญานีก้็จะไม่ผกูพนั PPSN 

•  เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้มอบหมายให้ N&A ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท  
ส่งหนังสือทวงถามไปยัง Aura Green Energy Co., Ltd (Aura) ซึ่งเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint 
Venture) กับ PPSN แต่ Aura ไดแ้จง้ว่าไดส่้งมอบโรงไฟฟ้าใหแ้ลว้ ซึ่งขัดแยง้กับขอ้เท็จจริง ปัจจุบัน
บรษิัทไดม้อบหมายให ้Pro Legal & I.P. Co., Ltd (Pro Legal) ซึ่งเป็นท่ีปรกึษากฎหมายศกึษาแนวทาง
ด าเนินการเพื่อติดตามให ้Aura ซึ่งเป็นคู่สญัญาส่งมอบโรงไฟฟ้า และเงินค่าไฟฟ้าที่ไดร้บัก่อนหนา้นั้น
ใหก้บั PPSN หากมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเรื่องนี ้บรษิัทจะรายงานความคืบหนา้ใหท้ราบต่อไป 

5 ก.พ. 63 

 

• คณะกรรมการมีมติใหฝ่้ายบริหารขอความเห็นจากที่ปรึกษารายอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการ
ท างาน กลยทุธใ์นการด าเนินคดี และค่าใชจ้่าย 

• คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง  MOMO-O, MATSUO & NUMBA (MMN) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่
ประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อด าเนินการเก่ียวกับโรงไฟฟ้า 4 โรงดงักล่าว เนื่องจากมีอตัราค่าบริการใกลเ้คียงกัน
กบัเจา้อื่นๆ และ MMN มีพนัธมิตรในประเทศไทย 

ตัง้แตเ่ดือน 
ม.ค.ถึง  ก.ค.

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คิวชู อิเล็กทริค พาวเวอร ์จ ากัด (Kyushu) ซึ่งเป็นผูซ้ือ้ไฟฟ้ามีหนงัสือแจง้โรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรงดงักล่าวว่าผู้
ซือ้ไดน้ าเงินค่าไฟฟ้าปี 2563 ไปวางไวท้ี่ส  านกังานกฎหมายเมืองโออิตะเนื่องจาก Beppu ไดข้อใหผู้ซ้ือ้ไฟฟ้า
จ่ายค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ตน ท าใหผู้ซ้ือ้ไฟฟ้ามีขอ้สงสยัเก่ียวกบัสิทธิในการรบัเงินค่าไฟฟ้า และเกิดขอ้กงัวลว่าจะ
ช าระหนีผิ้ด จ านวนเงินค่าไฟ ท่ีน าไปวางที่ศาลค านวณตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 
จ านวนรวม 27,673,562 เยน หรือคิดเป็น  7,937,414 .07 บาท (อตัราแลกเปล่ียน 1 เยน เท่ากบั 0.286823 
บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม 2563     จ านวน    8,398,368 เยน 

ค่าไฟฟ้า เดือนกมุภาพนัธ ์2563  จ านวน    6,370,584 เยน 

ค่าไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2563       จ านวน    4,768,368 เยน 

ค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2563      จ านวน     2,398,968 เยน 

ค่าไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2563   จ านวน    2,098,328 เยน 

ค่าไฟฟ้า เดือนมิถนุายน 2563      จ านวน    1,638,618 เยน 
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ค่าไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2563     จ านวน    2,003,328 เยน 

ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 20 – 28 กุมภาพนัธ ์2563  บริษัทไดห้ารือกบัทาง MMN เก่ียวกับแนวทางในการด าเนินการ
กรณีที่  Kyushu ซึ่งเป็นคู่สัญญารับซือ้ไฟฟ้าของบริษัทย่อย ไดน้ าเงินค่าไฟฟ้าที่ตอ้งจ่ายให้แก่ PPSN และ 
LENA-1 ไปวางไวก้ับส านักกฎหมายของเมืองโออิตะ  โดย MMN เสนอใหด้ าเนินคดีต่อ Beppu  โดยขอความ
รว่มมือดา้นเอกสารจาก Kyushu นอกจากนัน้ MMN  ไดใ้หค้วามเห็นว่าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง ฉบบัลง
วนัที่ 5 เมษายน 2562 ไม่น่าจะมีผลผกูพนัทัง้ PPSN และ LENA-1 ทัง้นีย้งัมีประเด็นเรื่องส าเนาเอกสารที่ Beppu 
อา้งสิทธ์ิในการรบัช าระค่าไฟฟ้าแทน PPSN และ Lena-1 ซึ่งบริษัทมีขอ้สงัเกตว่าตราประทบั ที่ปรากฎในเอกสาร
ที่ยื่นต่อ Kyushu มีความแตกต่างจากตราประทับของ PPSN ที่ใช้อยู่ ณ วันที่มีการยื่นเอกสารต่อ Kyushu    
จากการหารือร่วมกบันายทาคจูิ ฮามาโนะ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ 
ซึ่งเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ไดร้บัแจง้ว่าไม่สามารถระบุตวับุคคลที่ยื่นเอกสารต่อ Kyushu ได ้
เพราะเอกสารที่ยื่นกบั Kyushu มีเพียงตราประทบั ไม่ปรากฏชื่อบคุคลที่ยื่นเอกสาร และตราประทบัของ PPSN 

12 มิ.ย. 63 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย Pro Legal & I.P. Co., Ltd (Pro Legal) ซึ่งเป็นส านักงาน
กฎหมายในประเทศไทย เพื่อใหค้  าปรกึษา และช่วยประสานงานกบัที่ปรกึษากฎหมายและทนายความในประเทศ
ญ่ีปุ่ น เนื่องจาก Pro Legal มีการติดต่องานกับทางประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประจ า จึงมีความเขา้ใจในระบบกฎหมาย 
ขัน้ตอนปฏิบตัิ และสามารถส่ือสาร และใชภ้าษาญ่ีปุ่ นไดเ้ป็นอย่างดี 

ทัง้นี ้การที่บริษัทเพิ่งแต่งตัง้ที่ปรกึษากฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีภาระค่าใชจ้่ายที่ตอ้งเตรียมไวส้ าหรบัการช าระ
คืนหุน้กู ้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นตอ้งรอกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อจะน ามาจ่ายค่าธรรมเนียมงวดแรกใหก้บัที่
ปรึกษากฎหมาย เพื่อเริ่มด าเนินการ ปัจจุบันบริษัทมีการว่าจา้งที่ปรึกษากฎหมาย 2 รายไดแ้ก่ MOMO-O, 
MATSUO & NUMBA (MMN) และ Pro Legal & I.P. Co., Ltd (Pro Legal) โดยบริษัทได้ยกเลิกการจ้าง 
Nishimura & Asahi (N&A) เนื่องจาก ค่าบริการที่สงูกว่าเจา้อื่น  และจ านวนคดีที่ N&A  ท าอยู่มีหลายคดี   ส่วน
การเลิกจา้ง N&A ไม่มีผลกระทบต่อคดี เนื่องจากบรษิัทไดส่้งเอกสารทัง้หมดให ้N&A พรอ้มกบั MMN และถดัมา
คือ Pro Legal ซึ่งในขณะนั้นบริษัทท าการเปรียบเทียบการใหบ้ริการของส านักกฎหมายในเรื่องราคาค่าบริการ 
คณุภาพงาน และจ านวนคดีที่ท  า 

 
 


