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PPPM/2564-001 

         วนัท่ี 26 มกราคม 2564 
 
เร่ือง แจ้งสถานะข้อพิพาทของโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น และความคืบหน้าการช าระเงินกู้ยืม 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ หนงัสอืบริษัทเลขท่ี PPPM/2563-041 ลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 รายงานความคืบหน้าข้อพิพาทระหวา่งบริษัทยอ่ย
กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. 

 

ตามที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)(บริษัท) ได้ชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัข้อพิพาทระหวา่งบริษัทยอ่ยกบั Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ตามที่อ้างถงึนัน้ บริษัทขอรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมเก่ียวกบัสถานะข้อพิพาทของโรงไฟฟ้าที่ประเทศญ่ีปุ่ น 
และความคืบหน้าการช าระเงินกู้ยืม ดงันี ้

1. สถานะข้อพิพาทของโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น 

1.1 ข้อพพิาทระหว่างบริษัทย่อยกบั Beppu Forest Power Co., Ltd. (Beppu ฟ้องบริษัท) 

 ตามที่บริษัทได้เคยเปิดเผยสารสนเทศวา่ Beppu ได้ยื่นฟ้อง PPSN Co., Ltd. (PPSN) บริษัทยอ่ยของบริษัท  
เร่ืองให้ PPSN ช าระคา่ไฟฟ้า นัน้ 

บริษัทขอรายงานความคืบหน้าผลการพิจารณาคดีเมื่อวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563  วา่โจทก์ (Beppu) และจ าเลย(PPSN) ได้

รายงานตวัต่อศาลตามเวลาที่ก าหนด โดย Beppu ได้แถลงต่อศาลว่า Beppu จะขอให้การเพิ่มเติมอีก ศาลจึงได้ก าหนดให้ 

Beppu ยื่นค าโต้แย้งค าให้การ ภายในวนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีครัง้ที่ 4 ในวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 

2564 ซึง่บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าตอ่ไป 

 นอกจากนีเ้มื่อวนัท่ี 6 สงิหาคม 2563 PPSN Co., Ltd. (“PPSN”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ได้รับค าสัง่อายดัทรัพย์
ชัว่คราว จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 2 ฉบบั โดยสาระส าคญัของค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวสามารถสรุปได้ 
ดงันี ้ 
1. ค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราว ฉบบัท่ี 1 ศาลมีค าสัง่อายดัที่ดิน PPSN จ านวน 2 แปลง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้า จ านวน 
1 โรงไฟฟ้า (โรงไฟฟ้า ยูนิต B) เป็นการชั่วคราวโดยก าหนดให้ Beppu วางประกัน 300,000 เยน  ทัง้นี ้หาก PPSN สามารถ
วางเงินหลกัประกนัจ านวน 1,404,131 เยน  PPSN สามารถขอระงบัค าสัง่ หรือถอนค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวได้   

 
2. ค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราว ฉบบัท่ี 2 ศาลมีค าสัง่อายดัรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้ายนูิต B ตัง้แต่วนัที่ 
17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชัว่คราวโดยก าหนดให้ Beppu วางประกนั 7,900.000 เยน ทัง้นี ้หาก PPSN 
สามารถวางเงินหลกัประกนัจ านวน 39,433,306 เยน PPSN สามารถขอระงบัค าสัง่นี ้หรือถอนค าสัง่อายดัทรัพย์ชัว่คราวได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้ Momo-o, Matsuo & Namba  (MMN) ทนายความที่รับผิดชอบคด ียื่นค าร้องคดัค้านค าสัง่
อายดัทัง้ 2 ฉบบั ซึง่คาดวา่จะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564 

1.2 ความคืบหน้าคดีนายทาเคชิ นิชิดะ 
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ที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 9/2563 เมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2563 ได้มีมติแตง่ตัง้ส านกังานกฎหมาย Ginza Law 
Office ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อด าเนินคดีทัง้ทางแพ่ง และทางอาญา กับนายทาคาชิ นิชิดะ อดีตผู้บริหารของ PPSN Co., Ltd. 
ปัจจบุนั Ginza Law Office ได้แจ้งความตอ่เจ้าพนกังานต ารวจ เพื่อด าเนินคดีอาญากบันายทาคาชิ นิชิดะ โดยการด าเนินคดีกบั
นายทาคาชิ นิชิดะ อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามขัน้ตอนของกองบญัชาการต ารวจนครบาล 

1.3  ความคืบหน้าคดี Sumo Power Company Limited (“Sumo”) 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 มมีติอนมุตัิให้บริษัทลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยการซือ้หุ้นของ Sumo ที่ได้รับสทิธิลงทนุโรงไฟฟ้า จ านวน 8 ยนูิต เป็นเงินจ านวน 495 ล้านเยน และเงิน
ลงทนุสร้างโรงไฟฟ้า จ านวน 8 ยนูิต ในวงเงินคา่ก่อสร้างโรงละ 220 ล้านเยน (ยงัไมร่วมภาษี) โดยได้มีการซือ้ที่ดินส าหรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า จ านวน 4 แปลง คิดเป็นเงินจ านวน 40 ล้านเยน และจา่ยเงินคา่สทิธิในการใช้น า้พรุ้อนส าหรับโรงไฟฟ้า จ านวน 4 ยนูติ 
คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 120 ล้านเยน (หรือเทยีบเทา่เงินไทยจ านวน 33 ล้านบาท) 

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที่ 16/2560 เมื่อวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 มมีติอนมุตัิให้ลงทนุในโรงผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานความร้อนใต้พิภพจ านวน 9 แหง่ ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมลูคา่โครงการทัง้หมดจ านวน 2,700 ล้านเยน (หรือเทยีบเทา่เงินไทย
จ านวน 786 ล้านบาท) ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 Sumo ได้จา่ยเงินมดัจ าส าหรับการซือ้โรงไฟฟ้า 2 ยนูิตให้กบับริษัทเอกชนแหง่ที ่
1 เป็นเงินจ านวนรวมทัง้สิน้ 103 ล้านเยน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะ
เกิดขึน้ส าหรับเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธ์ิน า้พรุ้อน จ านวน 120 ล้านเยน และเงินจ่ายลว่งหน้าส าหรับการซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนใต้พิภพ 2 แหง่ จ านวน 103 ล้านเยน (หรือเทียบเทา่เงินไทยจ านวน 28 ล้านบาท) เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินว่า
มีความไม่แน่นอนที่จะได้รับช าระเงินคืนจากรายการดงักล่าว จึงตดัสินใจบนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรับ
รายการดงักลา่ว ในจ านวน 33 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ตามล าดบัในงบการเงินปี 2562 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทเอกชนแหง่ที่ 1 ได้โอนท่ีดิน 2 แหง่ไปยงับริษัทเอกชนแหง่ที่ 2 แม้วา่บริษัทเอกชนแหง่ที่ 1 มีหน้าที่ต้อง
โอนท่ีดินเหลา่นีใ้ห้กบั Sumo Power Co., Ltd. (Sumo) ซึง่ราคาโอนทรัพย์สนิรวม 300,000,000 เยน ซึง่ Sumo ได้จ่ายเงินให้กบั
บริษัทเอกชนแหง่หนึง่แล้วจ านวน 103,000,000 เยน 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 Sumo ได้ด าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 แห่ง
ดงักลา่วให้แก่บริษัทเอกชนแหง่ที่สอง และการฟ้องเรียกร้องคา่เสยีหายจากบริษัทเอกชนแหง่ที่ 1 เป็นเงินจ านวน 1 ล้านเยน   

ปัจจบุนัเร่ืองดงักลา่วอยูร่ะหวา่งด าเนินการทางกฎหมาย ซึง่หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
2. ความคืบหน้าการช าระเงนิกู้ยมื 

 
2.1 ความคืบหน้าคดีโครงการอสังหาริมทรัพย์ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 

เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 มีมติอนมุตัใิห้บริษัทเข้าท าธุรกรรมการร่วม
ลงทนุกบั Rich Partners Co., Ltd. (RP) ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการช่ือ Riverside Tower ซึง่ตัง้อยู ่ณ เมืองดานงั 
ประเทศเวียดนาม 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 25 มถินุายน 2561  บริษัทได้จ่ายช าระเงินมดัจ า จ านวน 210 ล้านเยน (ประมาณ 62.31 ล้านบาท)  
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เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 15/2562 มีมตใิห้บริษัทออกหนงัสอืยกเลกิการลงทนุ 
และขอรับเงินมดัจ าจ านวน 65.57 ล้านบาท เนื่องจากโครงการลา่ช้าเกินกวา่ที่ได้ตกลงกนั ประกอบกบัมีคา่ใช้จ่ายของโครงการ
สงูขึน้ 

ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้รับเงินมดัจ าคืนจาก RP เป็นเงินจ านวน 171 ล้านเยน (เทียบเทา่ 47.10 ล้าน
บาท) และเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563 บริษัทได้รับเงินมดัจ าคืนจาก RP อกีจ านวน 5 ล้านเยน (หรือเทียบเทา่เงินไทยจ านวน 1.48 
ล้านบาท) คดิเป็นจ านวนเงินท่ีได้รับคืนจาก RP ทัง้สิน้ 176 ล้านเยน คงเหลอืเงินท่ียงัไมไ่ด้รับคืนจาก RP อีกจ านวน 34 ล้านเยน  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 14/2563 ได้อนุมัติแต่งตัง้ส านักกฎหมาย TMI 
Associates (TMI) เพื่อด าเนินการสบืทรัพย์ของ RP เบือ้งต้นก่อน ซึง่ TMI ได้รายงานผลการสบืทรัพย์เบือ้งต้น พร้อมกบัความเหน็
เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินการให้บริษัททราบแล้ว โดยฝ่ายบริหารได้น าเร่ืองดงักลา่วรายงานตอ่คณะกรรมการดแูลการลงทนุใน
การประชุมครัง้ที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการติดตามการลงทุนได้น าเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิให้ TMI ด าเนินการทางกฎหมายตามที่ TMI ได้น าเสนอ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
18/2563 เมื่อวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 ได้มีมติเห็นสอดคล้องให้ฝ่ายบริหารด าเนินการมอบหมายให้ TMI ด าเนินการตามแนวทาง
ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

2.2 ความคืบหน้ากรณีบริษัท M-Luxe  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้ลงทุนในรูปแบบบริษัทร่วมทุนหรือ Joint Venture ร่วมกับ 
Seitouchi Natural Energy Co., Ltd. (Seitouchi) โดยการจดัตัง้  M-Luxe Energy Co., Ltd.  จนถึงปัจจบุนั บริษัทลงทนุในโครงการนี ้
ไปแล้วเป็นเงินจ ำนวนทัง้ส้ิน 257.5 ลำ้นเยน เพื่อพฒันาที่ดินแล้วน าออกขายให้ผู้สนใจลงทนุท าโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้ภิภพ 

 ปัจจุบนั บริษัทยงัไม่มีนโยบายพฒันาที่ดินแปลงดงักลา่วร่วมกบั Setouchi โดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทย่อยใน
ประเทศญ่ีปุ่ นหารือกบัทาง Setouchi ทัง้นี ้บริษัทอยูร่ะหวา่งการประเมินราคาสินทรัพย์  เพื่อหาแนวทางในการจดัการหนีส้ินของ M-
Luxe Energy Co., Ltd.  โดยบริษัทคาดวา่จะทราบผลการหารือกบัทาง Setouchi และก าหนดแนวทางในการจดัการหนีส้นิได้ ภายใน
ไตรมาส 1 ปี 2564   
 

2.3 ความคืบหน้ากรณีบริษัท Auluxe 

บริษัทขอล าดบัการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานลมซึง่คิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 562.83 ล้านเยน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(ก) ซือ้สิทธิ (ID Machines) และว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ านวน 5 ยูนิต คิดเป็นเงินจ านวน 175  
ล้านเยน  

(ข) ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานลม จ านวน 2 ยนูิต คิดเป็นเงินจ านวน 74.8 ล้านเยน  
(ค) ให้เงินกู้แก่บริษัท Auluxe Power Co., Ltd. (Auluxe) ซึ่งเป็นบริษัทเป้าหมาย ที่บริษัทเคยจะร่วมทนุกบั บริษัท 

Aura Green Energy Co., Ltd. (Aura Green) ในสดัส่วน 60% (ผ่าน PPSN) และ 40% (โดย Aura Green) 
เป็นเงินให้กู้  299.50 ล้านเยน (ยอดเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) เพื่อซือ้สิทธิ (ID Machine) ระหวา่งการจดั
โครงสร้างการลงทนุใน Auluxe  
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เนื่องจากการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานลม เป็นการร่วมทนุระหวา่งกลุม่บริษัทกบั Aura Green ดงันัน้บริษัทจึงจ าเป็นต้องจดั

โครงสร้างการร่วมทนุ โดยการจดัตัง้บริษัทในประเทศมอริเชียส และประเทศฮ่องกง ซึง่ใช้เวลาด าเนนิการจนแล้วเสร็จประมาณปลาย
เดือนตลุาคม 2561 ภายหลงัจดัโครงสร้าง Aura Green จะน าหุ้นของ Auluxe มาแลกกบัหุ้นของบริษัทในฮ่องกง อยา่งไรก็ตามเมื่อ
บริษัทได้แจ้ง Aura Green เพื่อท าการแลกหุ้นตามที่ตกลงกนัไว้  Aura Green Energy กลบัเพิกเฉย  อยา่งไรก็ดีกลุม่บริษัทยงัคงมีสทิธิ
ตามสญัญาซือ้สทิธิ  สญัญาวา่จ้าง และสญัญาเงินกู้  

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลงังานลม 7 ยูนิต สามารถรับรู้รายได้จากการขายตัง้แต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน แต่รายได้จากการผลิต
กระแสไฟฟ้ามิได้รับรู้ในงบการเงินของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทยงัไม่สามารถตรวจสอบจ านวนเงินค่าไฟฟ้าที่ขายได้แล้วจนถึง
ปัจจบุนั กลุม่บริษัทยงัไมไ่ด้รับโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าพลงังานลม บริษัทจึงได้มอบหมายแตง่ตัง้ที่ปรึกษากฎหมายด าเนินการตาม
กฎหมายเพื่อใช้สทิธิตามสญัญาข้างต้นตอ่ไป 

เมื่อวนัที่ 12 มิถนุายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 8/2563 ได้มีมติแต่งตัง้ส านกักฎหมาย Pro Legal เพื่อเป็นที่
ปรึกษาและด าเนินการกบัผู้ เก่ียวข้องในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ในช่วงที่ผา่นมา บริษัทได้เข้าร่วมประชมุกบัส านกักฎหมาย 
Pro Legal เพื่อให้ข้อเท็จจริง และเอกสารที่เก่ียวข้องหลายครัง้  ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างรอความเห็นจากทางส านกักฎหมาย Pro 
Legal  โดยส านกักฎหมาย Pro Legal ได้ท างานร่วมกบับริษัทที่ปรึกษากฎหมายในประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินคดี 

 สญัญาเงินกู้ ระหว่างบริษัทย่อยกบั Auluxe มี 2 ฉบบั ได้แก่ 1. วงเงินจ านวน 74.5 ล้านเยน ครบก าหนดเมื่อวนัที่ 31 

มีนาคม 2563 และ 2. วงเงินจ านวน 225 ล้านเยน จะครบก าหนดวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

ปัจจบุนั บริษัทยอ่ยไมต่อ่สญัญาเงินกู้จ านวน 74.5 ล้านเยน กบั Auluxe Power Co., Ltd. (Auluxe) และอยูร่ะหวา่งรอ

ความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายเพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 

2.4  การช าระคืนเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิ และตั๋วสัญญาใช้เงนิ  
 

ประเภทหนี ้ ล้านบาท วันที่ครบ
ก าหนด 

รายละเอียดส าคัญ 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 12 
12 
60 

30 พ.ย. 63 
30 ธ.ค. 63 
29 ม.ค. 64 

 

ช าระตามก าหนดเวลา 
ช าระตามก าหนดเวลา 
ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563 ตัว๋สญัญาใช้เงินของบริษัทคงเหลอื
จ านวน 60 ล้านบาท แบง่เป็น 2 วงเงินคือ 20 ล้านบาท และ 40 
ล้านบาทตามล าดบั โดยทัง้ 2 วงเงินจะครบก าหนดช าระวนัที่ 
29 มกราคม 2564 
ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งเจรจากบัสถาบนัทางการเงิน เพื่อ
ขยายระยะเวลาออกไป บริษัทคาดวา่จะได้ข้อสรุปก่อนครบ
ก าหนดในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ซึง่หากมคีวามคืบหน้า 
บริษัทจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  
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เงินกู้ ระยะยาว  525.5 
(1,784.5 
ล้านเยน) 

ก.พ. 2564 
( มี ร ะ ย ะ เ ว ล า 
Grace Period 
จ านวน 4 เดือน 
วันครบก าหนด
ช า ระจึ งตรงกับ
เดือน ก.พ. 2564) 
 

ตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาว ระบุว่าผู้กู้ตกลงช าระคืนเงินต้น
แก่ผู้ให้กู้คิดเป็นงวดรวม 36 งวด นบัตัง้แตว่นัท่ีช าระคืนเงินกู้
งวดแรก ซึ่งบริษัทช าระเงินกู้ งวดแรกคือเดือนมีนาคม 2561 
ดังนัน้ เมื่อนับถึงงวดที่ 36 วันครบก าหนดช าระจึงตรงกับ
เดือนกมุภาพนัธ์ 2564 
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 ธนาคารได้ผ่อนผันเง่ือนไขการด ารง
อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ ท าให้บริษัทไม่ถือเป็นการผิดสญัญา
เงินกู้ของปี 2562  

ปัจจุบนั บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาขอผ่อนผนัช าระคืน
เงินกู้  และผ่อนผันอัตราหนีส้ินต่อทุนจากสถาบันการเงิน 
ส าหรับงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
โดยบริษัทคาดวา่จะได้ข้อสรุปในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และ
จะรายงานให้ทราบตอ่ไป 

หุ้นกู้  3 ชดุ รวม 633.20  เ ป็ น หุ้ น กู้ ช นิ ด ร ะ บุ ช่ื อ ผู้ ถื อ  ป ร ะ เ ภท ไ ม่ ด้ อ ย สิ ท ธิ   
มีหลักประกัน และมีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ยกเว้นชุดที่ 2/2561 
เป็นหุ้นกู้ที่ไมม่ีหลกัประกนั 

ชดุที่ 1/2562 (PPPM213A) 207.60 18 มี.ค. 2564 ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้   
ที่จะมีขึน้ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป  ชดุที่ 1/2561 (TLUXE205A) 170.00 8 พ.ค. 2564 

ชดุที่ 2/2561 (TLUXE198A) 255.60 2 ก.ค. 2564 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 

 
         ขอแสดงความนบัถือ 

             บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

             (ม.ล. พรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์) 
                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

 
 
 
        

ส านกัเลขานกุารบริษัท 
โทร 02 029 1480 


