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PPPM/2563-038 

         วนัท่ี 22 ตลุาคม 2563 
 
เรื่อง รายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น และการช าระหนีค้ืนบคุคลอื่น 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถงึ หนงัสือบรษิัทเลขท่ี PPPM/2563-035 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 เรื่องชีแ้จงความคืบหนา้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้าที่ประเทศ
ญ่ีปุ่ น การโอนธุรกิจผลิตอาหารสตัว ์และการด าเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบรษิัท ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ติดตามใหช้ีแ้จง 
(แกไ้ข) 
ตามที่ บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน)(บรษิัท) ไดช้ีแ้จงขอ้มลูเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น การโอนธุรกิจ ผลิต

อาหารสตัว ์และการด าเนินงานตอ่เนื่องของกลุ่มบรษิัท ตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ติดตามใหช้ีแ้จงตามหนงัสือบรษิัทท่ีอา้งถงึ นัน้ 

บรษิัทขอรายงานความคืบหนา้เพิ่มเติมเก่ียวกบัโรงไฟฟา้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลอื่น (บรษิัท 

คิวบิซมึ จ ากดั) ส่วนท่ีเหลือดงันี ้

1. สถานะโรงไฟฟ้าทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 

1.1 สรุปสถานะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

1.1.1 สรุปสถานะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 สถานะของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น มีรายละเอียดสรุปไดต้ามตารางดา้นล่าง ดงันี ้

ล าดับ
ที ่

บริษัทย่อย โรงไฟฟ้า และสิทธิ์ใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

สถานะโรงไฟฟ้า  

 
1 PPSN Co., Ltd. B* ด าเนินการ 
  A9* หยดุด าเนินการชั่วคราวเนื่องจาก

อยู่ในระหวา่งด าเนินคดี 
  A10* หยดุด าเนินการชั่วคราวเนื่องจาก

อยู่ในระหวา่งด าเนินคดี 
2 SUMO POWER Co., Ltd. C* ด าเนินการ 
  สิทธ์ิในการก่อสรา้ง

โรงไฟฟ้าจ านวน 8 โรง** 
ยงัไม่ไดก้่อสรา้ง 

3 SNS Power Co., Ltd. A8* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 
4 Fino Binary Power Plant LLC. D* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 
  X* รอขายคืน 

 
5 NIS Binary Power Plant LLC. V* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 
  T* ด าเนินการ 
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ล าดับ
ที ่

บริษัทย่อย โรงไฟฟ้า และสิทธิ์ใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

สถานะโรงไฟฟ้า  

 
6 Beppu Tsurumi Onsen 

Geothermal Station No. 1 
Liaison Company 

Y* 
 

ด าเนินการ 
 

  Z* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 
7 Dual Energy Binary – Power 

Plant No. 1 LLC. 
W* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 

  U* อยู่ระหว่างรอการซ่อม 
8 Lena Power Station No. 1 

LLC. 
E* หยดุด าเนินการชั่วคราวเนื่องจาก

อยู่ในระหวา่งด าเนินคดี 
  M* หยดุด าเนินการชั่วคราวเนื่องจาก

อยู่ในระหวา่งด าเนินคดี 
 รวม 23 โรง  

 
*โรงไฟฟ้าที่บรษิัทเคยมีมติใหข้ายแก่บรษิัท Beppu Forest Power co., Ltd. 
**สิทธ์ิในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้า เกิดจากการซือ้หุ้น Sumo Power Co., Ltd. (Sumo) ท าให้บริษัทไดสิ้ทธ์ิในสัญญาโรงไฟฟ้าซึ่ง
ประกอบไปดว้ย สัญญาซือ้ขายที่ดิน สัญญาบ่อน า้พุรอ้น สัญญาซือ้ขายเครื่องจักร และสัญญาก่อสรา้งโรงไฟฟ้า รวมจ านวน  
8 ยูนิต ที่ Sumo ท ากับ Seitouchi Natural Energy Co., Ltd. (Seitouchi) ซึ่งสญัญาดงักล่าวท าใหบ้ริษัทมีสิทธ์ิท่ีจะไดร้บัสิทธ์ิใน
การด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า จาก METI (กระทรวงเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญ่ีปุ่ น) และสัญญาขายไฟ 
จาก Kyushu Electric Power Co., Ltd. (Kyushu) โดยสญัญาดงักล่าวมีอายุ 15 ปี และจะครบก าหนดในเดือนมิถุนายน 2572 - 
กนัยายน  2575 
 
 ส าหรบัโรงไฟฟ้าที่หยุดด าเนินการชั่วคราว หรืออยู่ระหว่างรอการซ่อม หรือรอการขายคืน ปัจจุบัน ยังไม่มีผลกระทบต่อ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแต่อย่างใด ทัง้นี ้Kyushu ซึ่งเป็นคู่สญัญารบัซือ้ไฟฟ้ายงัคงส่งใบแจง้การรบัซือ้ไฟฟ้าใหแ้ก่บริษัท
ย่อยส าหรับโรงไฟฟ้าทุกโรงเป็นประจ า  อย่างไรก็ดี สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า มีข้อก าหนดเก่ียวกับการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาของ
คู่สญัญาแต่ละฝ่าย  ซึ่งการหยดุด าเนินการของโรงไฟฟ้าดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการ
ท าก าไรของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง 

 ปัจจุบนับริษัทไดด้  าเนินการซ่อมโรงไฟฟ้า C โรงไฟฟ้า T และ โรงไฟฟ้า Y จ านวน 3 ยูนิต แลว้เสร็จและกลบัมาด าเนินการ
ผลิตไฟฟ้าไดท้ัง้หมด  โดยเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2563 บรษิัทอยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการท างานของโรงไฟฟ้าทัง้ 3 ยู
นิต เพื่อประเมินและวางแผนในการซ่อมโรงไฟฟ้าอื่นๆ ต่อไป 

 ส าหรบัโรงไฟฟ้ายนูิต X ที่รอการขายคืนใหก้บั Seitouchi ในราคา 300 ลา้นเยน ซึ่งราคาดงักล่าวเป็นราคาตามที่สญัญาซือ้
ขายระบุไว ้ บริษัทตอ้งการที่จะขายคืนเนื่องจากเครื่องจกัรไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ปัจจุบนันี ้บริษัทไดร้บัค าปรกึษาจาก MOMO -
O, MATSUO & NUMBA (MMN) เก่ียวกบัแนวทางที่จะด าเนินคดีต่อไป 
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1.1.2 สรุปสถานะของโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

 
  บริษัทลงทุนผ่าน PPSN ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 100% ของบริษัทในโรงไฟฟ้าพลงังานลมที่ตัง้อยู่ ณ เมือง อาโอโมริ ประเทศ
ญ่ีปุ่ น จ านวน 7 ยูนิต๕ คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งสิน้ 250 ล้านเยน โดยว่าจ้างบริษัท Aura Green Energy Co., Ltd. (Aura 
Green) ก่อสรา้งและติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน 5 ยนูิต และซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานลมจาก Aura Green จ านวน 1 ยนูิต และ 
MSK Holding จ านวน 1 ยนูิต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ซือ้สิทธิ (ID Machines) และว่าจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน 5 ยนูิต (ปัจจบุนั COD แลว้) คิดเป็นเงิน
ประมาณ 175 ลา้นเยน  

(ข) ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน 2 ยนูิต (ปัจจบุนั COD แลว้)  คิดเป็นเงินประมาณ 75 ลา้นเยน  

หมายเหต ุ * ชือ่ของโรงไฟฟ้าทัง้ 7 ยูนติมีดงันี ้
1. Omojo Okuto Shitamachi  
2. Aura Sakakibara Number 2 
3. Omaha Jojo Sui WP-1 
4. Omojo Okuto Shitamachi  
5. Haru Yamanodo Number 2 
6. Otazawa WP-1 
7. Aura No. 1 

ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าพลงังานลม 7 ยนูิต สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย (COD) ตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจบุนั แต่รายไดจ้าก
การผลิตกระแสไฟฟ้ามิไดร้บัรูใ้นงบการเงินของกลุ่มบรษิัท เน่ืองจากกลุ่มบรษิัทยงัไม่ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าพลงังานลม ซึ่ง
บริษัทไดส่้งหนังสือแจ้งให้โอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าพลังงานลมแลว้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แต่ Aura Green Energy กลับ
เพิกเฉย  บริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้ Pro Legal & I.P. Co., Ltd. ที่ปรึกษากฎหมายใหด้ าเนินการตามกฎหมาย เพื่อใชสิ้ทธิตามสัญญา
ขา้งตน้ต่อไป 

ทัง้นี ้บรษิัทใหเ้งินกูแ้ก่บรษิัท Auluxe Power Co., Ltd. (Auluxe) ซึ่งเป็นบรษิัทเป้าหมาย ที่บรษิัทเคยจะรว่มทนุกบั บรษิัท 
Aura Green Energy Co., Ltd. (Aura Green) ในสดัส่วนการถือหุน้ 60% (โดย PPSN) และ 40% (โดย Aura Green) เป็นเงินใหกู้ ้
312 ล้าน เ ยน  เพื่ อ ใ ห้  Auluxe น า เ งิ นกู้ ไ ปซื ้อ สิ ท ธิ ใ นกา รประกอบกิ จ กา ร โ ร ง ไฟฟ้ าพลั ง ง านลม  (ID Machine)  
โดยเป็นการปล่อยกูต้ามสดัส่วน 

เนื่องจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานลม เป็นการรว่มทนุระหว่างกลุ่มบรษิัทกบั Aura Green ดงันัน้บรษิัทจึงจ าเป็นตอ้งจดั
โครงสรา้งการร่วมทุน โดยการจดัตัง้บริษัทในประเทศมอริเชียส และประเทศฮ่องกง ซึ่งใชเ้วลาด าเนินการจนแลว้เสร็จประมาณปลาย
เดือนตุลาคม 2561 ภายหลงัจดัโครงสรา้ง Aura Green จะน าหุน้ของ Auluxe มาแลกกับหุน้ของบริษัทในฮ่องกง  อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บรษิัทไดแ้จง้ Aura Green เพื่อท าการแลกหุน้ตามที่ตกลงกนัไว ้ Aura Green Energy กลบัเพิกเฉย  อย่างไรก็ดีกลุ่มบรษิัทยงัคงมีสิทธิ
ตามสญัญาซือ้สิทธิ  สญัญาว่าจา้ง และสญัญาเงินกู ้โดยรายละเอียดของสญัญาต่างๆ มีดงันี ้

1. สญัญาโอนสิทธ์ิในโครงการ จ านวน 5 สิทธ์ิ โดยใหก้ารโอนสิทธิมีผล ณ วนัท่ีท าสญัญา ซึ่งสิทธ์ิในโครงการประกอบไป
ดว้ยสิทธิต่างๆ ดงันี ้ 
(ก) สิทธิในการซือ้ขายไฟฟ้า  
(ข) ใบอนญุาตต่างๆ ที่จ  าเป็นต่อการด าเนินโครงการ และ 
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(ค) สิทธิการใชท้ี่ดิน เพื่อเป็นที่ตัง้โครงการ โดยเป็นสญัญาที่ท าระหว่างบรษิัท PPSN   
2. สญัญาว่าจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน  5 โรง ตามสถานท่ีตัง้โรงไฟฟ้าท่ีระบใุนสญัญาโอนสิทธ์ิ  
3. สญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า จ านวน 2 โรง มลูค่าโรงละ 36 ลา้นเยน 

(ก) สิทธิการใชท้ี่ดิน  
(ข) อปุกรณโ์รงไฟฟ้า พรอ้ม ID ของเครื่องจกัร  

4. สญัญาเงินกูจ้  านวน 9 สญัญา ระหว่างบรษิัทย่อย กบับรษิัท Auluxe Power จ านวนเงินทัง้สิน้ 312 ลา้นเยน 
(ก) ก าหนดระยะเวลาคืนเงินกู ้ในวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
(ข) อตัราดอกเบีย้ 3% 

 
1.2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อพพิาท 

1.2.1 ข้อพพิาทระหว่าง PPSN (บริษัทย่อย) กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. 

ตามที่บริษัทไดเ้คยเปิดเผยสารสนเทศว่า Beppu Forest Power Co., Ltd. (Beppu) ไดย้ื่นฟ้อง PPSN Co., Ltd. (PPSN) 
บริษัทย่อยของบริษัท เรื่อง ให้ PPSN ช าระค่าไฟฟ้า โดยวันที่ 17กรกฎาคม 2563 PPSN ไดร้ับหมายเรียกให้รายงานตัวและ
จดหมายทวงถามจาก Beppu ต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2563 PPSN ไดย้ื่นค าให้การ เพื่อต่อสูค้ดีดังกล่าวโดยศาลก าหนดวันนัด
พิจารณาครัง้แรกในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ทัง้นี ้บรษิัทจะรายงานความคืบหนา้ของคดีใหท้ราบต่อไป 

 

1.2.2 การด าเนินการทางกฎหมายกับนายทาคาชิ นิชิดะ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้ส านกังานกฎหมาย Ginza Law 

Office ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง และทางอาญากับนายทาคาชิ นิชิดะ อดีตผูบ้ริหารของ PPSN Co., Ltd. ซึ่ง
ปัจจบุนัที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทอยู่ระหว่างด าเนินการทางกฎหมาย 

 

1.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ 

 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ (FI) ไดเ้ขา้มาติดตามรบัฟังขอ้เท็จจริง วิเคราะหป์ระเด็นปัญหา น าเสนอ
แนวทางการแกไ้ข และรายงานความคืบหนา้ใหก้รรมการบริษัททราบเป็นระยะๆ  โดยสรุปขอ้เท็จจริง ปัญหาการด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเกิดขึน้ และแนวทางการแกไ้ขของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

 
 

(1) ปัญหาเร่ืองการซือ้ขายโรงไฟฟ้า จ านวน 4 โรง 

สัญญา
ฉบับที ่

วันทีท่ า
สัญญา 

คู่สัญญา กรรมการลงนาม* หมายเหต ุ

1 25 ก.พ.62 PPSN ไม่ระบชุื่อ เพียงแต่
ประทบัตราบรษิัท 
 

• ช่วงเวลาดงักล่าว นายทาคาชิ นิชิดะ เป็นกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารของ PPSN และเป็นผูค้รอบครองตราประทบั
ของบริษัทย่อยทุกบริษัท (นายทาคาชิ นิชิดะ ไดล้าออกเมื่อ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562*) 
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• การท านิติกรรมโดยระบชุื่อกรรมการ และตราประทบัเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิในประเทศญ่ีปุ่ น กรณีที่ท  านิติกรรม โดยเพียงประทบัตรา
แต่ไม่ระบชุื่อกรรมการ ก็ยงัมีผลผกูพนัตามกฎหมาย เพียงแต่
อาจเป็นขอ้โตแ้ยง้ว่านิติกรรมไดถ้กูท าขึน้หรือไม่" 

2 5 เม.ย.62 PPSN ระบชุื่อนางโยโกะ กนัโดะ 
และตราประทบับรษิัท 

ช่วงเวลาดงักล่าว นางโยโกะ กันโดะ** เป็นกรรมการของ PPSN 
แต่ปฏิเสธไม่รูเ้ห็นเก่ียวกบัการท าสญัญานี ้โดยแจง้ว่ายงัไม่ไดร้บัมอบ
ตราประทบัจากผูบ้รหิารเดิม แต่อดีตกรรมการคือ นายทาคาชิ นิชิดะ 
เป็นผูร้ะบชุื่อของตนแทน 

Lena-1 ไม่ระบชุื่อ และไม่มี
ตราประทบับรษิัท 

ไม่ไดท้  านิติกรรม และไม่ไดม้อบหมายใหบ้คุคลอื่นท านิติกรรม 
แทน *** 

PPPM ไม่มีการลงนาม และ
ตราประทบับรษิัท 

ไม่ไดท้  านิติกรรม และไม่ไดม้อบหมายใหบ้คุคลอื่นท านิติกรรม 
แทน *** 

3 5 เม.ย.62 PPSN ระบชุื่อนางโยโกะ กนัโดะ 
และตราประทบับรษิัท 

ช่วงเวลาดงักล่าว นางโยโกะ กันโดะ** เป็นกรรมการของ PPSN 
แต่ปฏิเสธไม่รูเ้ห็นเก่ียวกบัการท าสญัญานี ้โดยแจง้ว่ายงัไม่ไดร้บัมอบ
ตราประทบัจากผูบ้รหิารเดิม แต่อดีตกรรมการคือ นายทาคาชิ นิชิดะ 
เป็นผูร้ะบชุื่อของตนแทน 

หมายเหต ุ:  * ในช่วงวนัที ่1 เมษายน 2562 ถึงวนัที ่1 ตุลาคม 2562 PPSN ไม่มีประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร (CEO) ต่อมาไดแ้ต่งตัง้นายทาคูจิ ฮามา
โนะเขา้ด ารงแหน่ง CEO ของ PPSN มีผลตัง้แต่วนัที ่2 ตลุาคม 2562 ซ่ึงในขณะนัน้มีนางโยโกะ กนัโดะ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 ** นางโยโกะ กนัโดะ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ PPSN เมือ่วนัที ่23 ธันวาคม 2562 และบริษัทไดแ้ต่งตัง้นายทาคูจิ ฮามาโนะ เขา้
เป็นกรรมการแทนนางโยโกะ กนัโดะ เมือ่วนัที ่2 ตลุาคม 2562 

 *** ทีป่รึกษากฎหมายญีป่ ุ่ นของบริษัทไดส้อบขอ้เทจ็จริงเบือ้งตน้ พบว่าสญัญาฉบบัที ่2 ไม่น่าจะมีผลผูกพนั PPSN, Lena-1 และ PPPM   

 
จากขอ้เท็จจรงิขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัขิายโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ 15 ยนูิต ราคายนูิตละ 320 ลา้น
เยน รวม 4,800 ล้านเยน ใหก้บั Relocation Group (“Relocation”) ไดร้บัเงนิมดัจ า 200 ล้านเยน ส่วนทีเ่หลอืก าหนดช าระ
เดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ต่อมาเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 Relocation โอนสิทธ์ิดงักล่าวให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. 
(“Beppu”) และขยายก าหนดเวลาช าระส่วนที่เหลือเป็นวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน 2562 
PPSN ไดท้ าสญัญา 3 ฉบบักบั Beppu ตามรายละเอียดดงันี ้
 

• สญัญาฉบบัท่ี 1 ระบวุ่า (1) Beppu จะจ่ายเงินมดัจ า 400 ลา้นเยน และโอนหุน้ Beppu 25% ใหก้บั PPSN ภายในวนัที่ 15 
มีนาคม 2562 (2) PPSN จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้า 4 โรง ใหแ้ก่ Beppu ภายใน 15 วนันบัแต่ไดร้บัช าระเงิน  

• สญัญาฉบบัท่ี 2 ระบถุึงขายโรงไฟฟ้า 4 โรงขา้งตน้ใหก้บั Beppu แทนในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน รวม 800 ลา้นเยน โดย 
Beppu จะจ่ายเงิน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห ์และที่เหลืออีก 400 ลา้นเยน จ่ายภายใน 1 ปี  

• สญัญาฉบบัที่ 3 ระบวุ่า Beppu มีสิทธิบอกเลิกสญัญาขายโรงไฟฟ้าขา้งตน้ได ้หากคณะกรรมการบริษัทไม่อนมุตัิการขาย
โรงไฟฟ้าดงักลา่ว (สญัญาฉบบันีไ้ม่ไดก้ล่าวถงึการโอนหุน้ Beppu 25%)  

คณะกรรมการดแูลการลงทนุในต่างประเทศรบัทราบการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง และเห็นความผิดปกติของการ
ท าสญัญาที่ไดท้  าขึน้ในช่วงรอยต่อของนายทาคาชิ นิชิดะ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเดิมของ PPSN ซึ่งลาออกเมื่อวนัที่ 
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31 มีนาคม 2562 และมีการแต่งตัง้กรรมการใหน้างโยโกะ กันโดะ เป็นกรรมการใหม่แทนนายทาคาชิ นิชิดะ ซึ่งนางโยโกะ กันโดะได้
ปฏิเสธไม่ทราบเรื่องการท าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้า 4 โรง ฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562   

การท าธุรกรรมในประเทศญี่ปุ่ น โดยปกติแลว้จะพิมพช์ื่อกรรมการ โดยกรรรมการไม่ตอ้ง ลงลายมือชื่อ เพียงแต่
ประทบัตราส าคญัของบรษิัทไวเ้ป็นส าคญัก็จะถือว่ามีผลผกูพนับรษิัท (รวมไปถึงการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินดว้ย)  

เมื่อช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ เคยไดข้อความเห็นจาก Nishimura &  Asahi (N&A หรือ ที่ปรกึษากฎหมายญ่ีปุ่ น) โดย N&A 
มีความเห็นว่าสญัญาฉบบัลงวนัที่ 5 เมษายน 2562 ไม่น่าจะมีผลผูกพนั PPSN, Lena-1 และ PPPM เพราะเป็นเรื่องเจตนาที่แทจ้รงิ
ในการท าสญัญา (True Intention) หากขดักับเจตนาของผูล้งนาม สญัญานีจ้ะเป็นโมฆะ ซึ่งถา้พิสจูนไ์ดว้่านางโยโกะ กันโดะ ไม่ไดเ้ป็น
ผูท้  าสญัญา สญัญานีก้็จะไม่ผกูพนั PPSN  ขณะที่ Lena-1 และ PPPM ไม่ไดเ้ขา้ท านิติกรรม และไม่ไดร้ะบชุื่อ หรือประทบัตราส าคญั
ในสญัญาดงักล่าว อีกทัง้ไม่ไดม้อบหมายใหบ้คุคลอื่นท านิติกรรมแทน   

ทั้งนีเ้มื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 และ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทย่อยที่ญ่ีปุ่ นส่งเอกสารแจง้การวางเงินมัดจ าที่
ส  านกังานกฎหมายจงัหวัดโออิตะของบริษัท Lena และบริษัท PPSN ตามล าดบั โดยจดหมายดงักล่าวบริษัท คิวชู อิเล็กทริค พาว
เวอร ์จ ากดั (Kyushu) ซึ่งเป็นผูซ้ือ้ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรงดงักล่าว ไดแ้จง้ว่าไดน้ าเงินค่าไฟฟ้าตัง้แต่เดือนมกราคม 2563 ไปวางไวท้ี่
ส  านกังานกฎหมายเมืองโออิตะเนื่องจาก Beppu ไดข้อใหผู้ซ้ือ้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ตน ท าใหผู้ซ้ือ้ไฟฟ้ามีขอ้สงสยัเก่ียวกับสิทธิใน
การรบัเงินค่าไฟฟ้า และเกิดขอ้กงัวลว่าจะช าระหนีผิ้ด  

ในช่วงตน้ปี 2563 บริษัทไดห้ารือกับ MOMO-O, MATSUO & NUMBA (MMN) โดย MMN เสนอใหด้ าเนินคดีต่อ Beppu  
โดยขอความร่วมมือดา้นเอกสารจาก Kyushu นอกจากนัน้ MMN  ไดใ้หค้วามเห็นว่าสญัญาซือ้ขายโรงไฟฟ้าทัง้ 4 โรง ฉบบัลงวนัที่ 5 
เมษายน 2562 ไม่น่าจะมีผลผูกพนัทัง้ PPSN และ LENA-1 ทัง้นี ้ยงัมีประเด็นเรื่องส าเนาเอกสารที่ Beppu อา้งสิทธ์ิในการรบัช าระค่า
ไฟฟ้าแทน PPSN และ Lena-1 ซึ่งบริษัทมีข้อสังเกตว่าตราประทับ ที่ปรากฎในเอกสารที่ยื่นต่อ Kyushu มีความแตกต่างจากตรา
ประทับของ PPSN ที่ใชอ้ยู่ ณ วันท่ีมีการยื่นเอกสารต่อ Kyushu  จากการหารือร่วมกับนายทาคูจิ ฮามาโนะ กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร บริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ซึ่งเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2562 ไดร้บัแจง้ว่าไม่สามารถระบุตวับุคคลที่
ยื่นเอกสารต่อ Kyushu ได ้เพราะเอกสารที่ยื่นกับ Kyushu มีเพียงตราประทับ ไม่ปรากฏชื่อบุคคลที่ยื่นเอกสาร และตราประทับของ 
PPSN 

เมื่อวนัที่ 18  มิถุนายน 2563 PPSN ไดร้บัหนงัสือจาก Beppu ซึ่งเป็นคู่สญัญาที่จะเขา้ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นใต้
พิภพของ PPSN โดย Beppu อ้างอิงสัญญาฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยเนือ้หาของสัญญาฉบับนีจ้ะท าการขายโรงไฟฟ้า
จ 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-1  โดย Beppu ไดแ้จง้ยกเลิก
การซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ 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 

บริษัทไม่ทราบสาเหตุที่ Beppu แจง้ยกเลิกการซือ้โรงไฟฟ้าจ านวน 2 โรงของ Lena-1 แต่ในค าฟ้องที่ Beppu ยื่นต่อศาล
ทอ้งถิ่นในกรุงโตเกียวนัน้ Beppu ระบุว่าไดม้ีการจ่ายช าระหนีค้่าธุรกรรมซือ้ขายโรงไฟฟ้าจ านวน 400 ลา้นเยนในส่วนโรงไฟฟ้าของ 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 ระบุว่าไดม้ีการจ่าย
ช าระหนีค้่าธุรกรรมซือ้ขายจ านวน 400 ลา้นเยน ว่า 
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1) ให้ PPSN ช าระเงินค่าไฟฟ้า ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นเงินจ านวน 40,540,542 เยน พรอ้ม
ดอกเบีย้ในอตัรา 3% ต่อปี โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสรจ็สิน้ใหแ้ก่ Beppu ส่วนค่าไฟฟ้า
ภายหลงัจากเดือนมิถนุายน 2563 จะตอ้งรอค าสั่งจากศาลต่อไป 

2) ให ้PPSN รบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้ง 
ทั้งนี ้ Beppu มิได้เรียกร้องให้ PPSN คืนเงินจ านวน 400 ล้านเยน ซึ่งบริษัทไม่ทราบสาเหตุที่  Beppu ไม่ได้เรียกร้อง 

ในส่วนนี ้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  12/2563 เมื่ อวันที่  14 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง  MMN  
เป็นทนายความที่ญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินการสูค้ดีดงักล่าวแลว้ ทั้งนี ้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 MMN ในฐานะทนายความของ PPSN  

ไดย้ื่นค าใหก้ารเพื่อต่อสูค้ดีดงักล่าว โดยศาลก าหนดวนันดัพิจารณาครัง้แรกในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563   
ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษิัทมีการวา่จา้งที่ปรกึษากฎหมาย 2 รายไดแ้ก่ MMN ที่ปรกึษากฎหมายที่ประเทศญ่ีปุ่ น และ Pro Legal & I.P. 

Co., Ltd (Pro Legal) ที่ปรกึษากฎหมายที่ประเทศไทย โดยบรษิัทไดย้กเลิกการจา้ง Nishimura & Asahi (N&A) เนื่องจาก ค่าบรกิารที่สงู
กว่าเจา้อื่น  และจ านวนคดีที่ N&A  ท าอยู่มีหลายคดี   ส่วนการเลิกจา้ง N&A ไม่มีผลกระทบต่อคดี เนื่องจากบรษิัทไดส่้งเอกสารทัง้หมดให ้
N&A พรอ้มกับ MMN และถัดมาคือ Pro Legal ซึ่งในขณะนั้นบริษัทท าการเปรียบเทียบการให้บริการของส านักกฎหมายในเรื่องราคา
ค่าบรกิาร คณุภาพงาน และจ านวนคดีที่ท  า 

 
(2) การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศไดเ้สนอใหด้ าเนินการการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตารางอ านาจอนุมตัิ  ของกลุ่ม
บริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2563 และใหม้ี
ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2563 เป็นตน้ไป   

คณะกรรมการดูแลการลงทนุในต่างประเทศไดเ้สนอใหน้ าตราประทบัของบริษัทย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นกลบัมาเก็บรกัษาที่
ประเทศไทย แต่จากการปรกึษาผูบ้ริหารและกรรมการบรษิัทย่อยพบว่า หากน าตราประทบักลบัมาเก็บรกัษาที่ประเทศไทย บริษัท
ย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ นจะประสบปัญหาการท าธุรกรรมประจ าวนัได ้จึงไดเ้ปล่ียนจากการน าตราประทบักลบัมารกัษาที่ประเทศไทย
เป็นการใหจ้ดัท าระเบียนควบคุมการใชต้ราประทบัแทนโดยก าหนดใหน้ายทาคูจิ ฮามาโนะ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการ
เป็นผูม้ีสิทธ์ิใชต้ราประทบัของบรษิัทย่อยในการท าธุรกรรม ส่วนการเก็บรกัษาตราประทบัใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลรว่มกนัระหว่าง นาย
ทาคูจิ ฮามาโนะ กับ นางสาวริเอะ คากามิ พนกังานธุรการทั่วไป นอกจากนีก้  าหนดใหน้างสาวริเอะ คากามิ เป็นผูจ้ดัท าระเบียน
การเบิกใชต้ราประทบั และน าส่งรายงานการใชต้ราประทบัใหก้บัส านกังานท่ีประเทศไทยทกุสปัดาห ์ 

 
(3) M-Luxe Energy Co., Ltd. 

 ส าหรับการลงทุนในบริษัทร่วมทุน M-Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภายใต้สัญญา Joint Venture Agreement โดย
สญัญาดงักล่าวระบหุนา้ที่ของคู่สญัญาแต่ละฝ่าย กล่าวคือ ขณะนัน้บรษิัทมีหนา้ที่เพียงจดัหาแหล่งเงินทนุใหก้บับรษิัทรว่มทุนเพื่อ
พัฒนาที่ดิน และบ่อน า้พุรอ้น และให้ M-Luxe บริหารจัดการ บริษัทจึงให้เงินกูไ้ป 70,000,000 บาท ในสัดส่วน 100% ในขณะที่
บรษิัท เซโตอจูิ เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (Seitouchi) ซึ่งมีประสบการณท์างธุรกิจในการพฒันาที่ดิน และบ่อน า้พรุอ้นจะใหค้วาม
ช่วยเหลือในดา้นธุรกิจ คือดูแล และใหค้  าแนะน าในการประกอบธุรกิจ พฒันาที่ดินและบ่อน า้พรุอ้น แก่บริษัทรว่มทุน   ในปัจจบุนั
บริษัทร่วมทุนยงัไม่ส ารวจ และพฒันาบ่อน า้พุรอ้น จึงยงัไม่ไดข้ายที่ดินออกไป เนื่องจากมีการชะลอการลงทุน คณะกรรมการดแูล
การลงทนุในต่างประเทศรบัทราบ และอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการช าระหนีข้อง M-Luxe กบั Seitouchi  
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2.  การช าระคืนเงนิกู้ระยะสั้นจากบุคคลอืน่ (บริษทั ควิบิซึม จ ากัด) ส่วนทีเ่หลือ จ านวน 20,000,000 บาท  
 จากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิัทมีรายการเงินกูย้ืมระยะสัน้กบับคุคลและนิติบคุคลที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งกนั จ านวนรวม 35 
ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทไดร้ายงานผ่านตลาดหลกัทรพัยต์ามจดหมายเลขที่ PPPM/2563-034 เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2563 ว่าไดช้ าระคืนเงิน
กูย้ืมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นจ านวน 15 ลา้นบาทแลว้นัน้ คงเหลือเงินกูย้ืมอีก 20 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินกูย้ืมจาก บรษิัท 
คิวบิซึ่ม จ ากดั จ านวน 20 ลา้นบาท ครบก าหนดช าระวนัที่ 24 กนัยายน 2563 จ านวน 10 ลา้นบาท และ ครบก าหนดช าระวนัที่ 30 
กนัยายน 2563 จ านวน 10 ลา้นบาทนัน้ บรษิัทขอเรียนใหท้ราบว่าบรษิัทไดช้ าระเงินกูย้มืทัง้หมดคืนใหแ้ก่บรษิัท คิวบซิมึ จ ากดั 
เรียบรอ้ยแลว้ตามก าหนดเวลาดงักล่าว 

 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

             บริษัท พพีี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

           (ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ)์ 
                     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร 02 029 1480 

 


