
 

  

PPPM/2562-030     

  
วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เรื่อง ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช าระหนี้หุ้นกู ้
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัทท่ี PPPM/2562-029 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง ช้ีแจงเพิ่มเติมการช าระหนีหุ้้นกู้ 

 2. หนังสือของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่ กม. 62003 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง การช าระหนีหุ้้นกู้
ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)  

           ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม ดัง
ปรากฏตามรายละเอียดข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นั้น 

          บริษัทใคร่ขอเรียนช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการช าระหนีหุ้้นกู้ คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 260.50 ล้านบาท  
1.1  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการช าระหนี้หุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2560 จ านวน 216.80 ล้านบาท  
      บริษัทขอเรียนว่า เหตุการณ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้โอนเงิน
และออกเช็คให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนไปบางส่วนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และจากการประชุม
กับธนาคารในช่วงเวลาบ่ายของวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นการตัดเงินของ
ธนาคารจากระบบด้วยความผิดพลาด ดังนั้น ตามหนังสือที่อ้างถึงล าดับที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัท
ได้เข้าใจโดยส าคัญผิดและแจ้งไปว่า “เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายทะเบียนหุ้นได้ช าระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้น
กู้” แต่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จากหนังสือฉบับที่อ้างถึงล าดับที่ 2 ของนายทะเบียนหุ้นดังกล่าว บริษัท
ทราบว่า “การช าระหนี้หุ้นกู้ล าดับที่ 1 จ านวน 260.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้ไปเป็นการตัดเงินของธนาคารจากระบบด้วยความ
ผิดพลาดให้กับผู้ถือหุ้นกู้ไปเป็นเงินจ านวน 216.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทยังไม่ทันได้น าเงินฝากเข้าบัญชี
เพ่ือช าระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้”  

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทและผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ประชุมร่วมกันแล้ว ท าให้บริษัททราบโดยชัดแจ้งแล้วว่า การโอน
เงินเข้าบัญชี ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ในวันที่  6 สิงหาคม 2562 
คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้ด าเนินการช าระเงินคืนให้นายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทได้ด าเนินการคืน
เงินด้วยวิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนตเรียบร้อยแล้ว โดยเงินที่น ามาช าระดังกล่าวมาจากการเพ่ิมทุนซ่ึง
ก าหนดวันจองซ้ือและช าระค่าหุ้นเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 จ านวนประมาณ 250 ล้านบาท และ
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 
1.2 ความคืบหน้าในการช าระหุ้นกู้ ทั้งจ านวน 216.80 ล้านบาท และจ านวน 43.70 ล้านบาท 
     บริษัทขอเรียนช้ีแจง ดังนี้ 
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1.2.1 เมื่อบริษัทได้ช าระเงินจ านวน 216.80 ล้านบาท คืนให้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ตามข้อ 1.1 แล้ว ผู้
ถือหุ้นกู้ที่ได้รับเงินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ก็ไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวกลับเข้าบัญชีเพื่อน าส่งคืนให้กับนาย
ทะเบียนหุ้นกูอ้ีก และถือว่า ผู้ถือหุ้นกู้ท่ีได้รับเงินไปเป็นการช าระหนี้หุ้นกู้ในครั้งท่ี 1/2560 เรียบร้อยแล้ว  

 
1.2.2 การช าระหนี้หุ้นกู้ จ านวน 43.70 ล้านบาท เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 บริษัทได้โอนเงินเข้าบัญชี

ผู้ถือหุ้นกู้ จ านวนรวม 40 ราย และจัดท าเป็นแคชเชียร์เช็คจ านวน 9 ราย ซึ่งปรากฏว่า มีตัวแทนของผู้จัด
จ าหน่ายหุ้นกู้ได้ประสานงานว่า ผู้ถือหุ้นกู้จะมารับในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 9 รายได้รับแคชเชียร์เช็คไปครบถ้วนแล้ว 
โดยเงินที่น ามาช าระดังกล่าวมาจากการเพิ่มทุนและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและจากการประสานงานกับ
นายทะเบียนหุ้นกู้ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นกู้ 3 ราย ที่ยังไม่ได้รับช าระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจึงได้โอนเงินให้กับผู้
ถือหุ้นท้ัง 3 รายโดยตรงแล้ว เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 

 
ดังนั้น บริษัทขอสรุปว่า หุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2560 (TLUXE197A) บริษัทได้ช าระหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว 
 

2. จากประเด็นการช าระหนี้หุน้กู้คร้ังท่ี 1/2560 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติม ดังนี้   
2.1 ผลกระทบต่อแผนการช าระหนี้หุ้นกู้ คร้ังท่ี 2/2561 จ านวน 319.5 ล้านบาท 

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 จากหนังสือฉบับท่ีอ้างถึงล าดับที่ 1 บริษัทได้เรียนแจ้งว่า หุ้นกู้ครั้งท่ี 
2/2561 (TLUXE198A) จ านวน 319.50 ล้านบาท ที่ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัท
จะด าเนินการช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยเงินที่มาช าระดังกล่าวจะมาจาก
การขายหลักทรัพย์เพื่อค้า, เงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเงินจากการเพิ่มทุน แต่เนื่องจากบริษัทได้น า
เงินจากการเพิ่มทุนไปช าระหุ้นกู้ตามข้อ 1.1 และบริษัทยังไม่สามารถขายหลักทรัพย์เพื่อค้าได้ จึงเป็นผล
ท าให้บริษัทไม่สามารถช าระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ คร้ังที่ 2/2561 จ านวน 319.5 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้น
ได้ 
         และด้วยผลจากการที่บริษัทมีเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาการช าระหนี้คืนในหลายช่วงเวลา 
รวมทั้งแผนการเพ่ิมทุนที่บริษัทได้วางแผนไว้ไม่ส าเร็จตามแผน ท าให้การจัดการด้านการเงินของ
บริษัทในการช าระหนี้คืนดังกล่าวไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นที่
จะต้องปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และจากเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังที่ 
16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จึงมีมตแิจ้งเหตุการณ์การผิดนัดไม่ช าระหนี้หุ้นกู้ คร้ังท่ี 2/2561 
จ านวน 319.5 ล้านบาท และมีมติก าหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 
14.00 น. สถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 19 สิงหาคม 

2562 เวลา 12.00 น.1 จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นกู้แล้วเสร็จ ซึ่งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
เป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี ้“ข้อ 11.1 ผู้ออกหุ้นกู้
มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหนี้คงค้างภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมด มีค าขอเป็นหนังสือให้ผู้ออกหุ้นกู้เรียก 
ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้น” ทั้งนี้ การเรียกประชุมผู้ 
 
------------------------------------------------------------------------ 
1 ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ “ข้อ 3.3.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้น
กู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันช าระดอกเบี้ยหุ้นกู้ วันครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้ ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้......” 
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ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่าว ออกไป 330 วัน นับแต่วัน
ครบก าหนดไถ่ถอน ซึ่งจะครบก าหนดไถถ่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทจะช าระดอกเบี้ยปกติของ
งวดวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 จ านวนประมาณ 5.711 ล้านบาท ในวันท่ี 2 กันยายน 2562 และบริษัทจะขอ
แก้ไขอัตราดอกเบี้ยปกติจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษัทจะช าระดอกเบี้ยที่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ใน
งวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จ านวนเงินประมาณ 6.105 ล้านบาท , วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
จ านวนเงินประมาณ 6.105 ล้านบาท และวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 จ านวนเงิน 10.175 ล้านบาท รวมเป็น
ดอกเบี้ยที่ช าระทั้งหมดนับแต่วันท่ีครบก าหนดช าระ (วันที่ 2 สิงหาคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
เป็นเงินจ านวน  22.385 ล้านบาท โดยการช าระดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะช าระในวันที่ก าหนดดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งการช าระหนี้ดังกล่าวมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส าหรับการช าระหนี้ดอกเบี้ยและเงิน
ต้นเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทจะด าเนินการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ด าเนินการและ
ขายหลักทรัพย์เพื่อค้า ทั้งนี้ ส าหรับทรัพย์สินท่ีติดภาระผูกพันบริษัทจะด าเนินการจัดให้ปลอดภาระผูกพัน
ก่อนแล้วจึงจะด าเนินการขายเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 ในคราวเดียวต่อไป รวมทั้ง
บริษัทจะขอผ่อนผันยกเว้นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกับผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 
ต่อปี ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย ส าหรับการช าระดอกเบี้ยทุกงวดและช าระ
หนี้เงินต้นเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้เช่นกัน 
 
        เหตุการณ์ผิดนัดช าระหนี้จ านวนดังกล่าวข้างต้นไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ผิดนัดช าระหนี้เงินในหุ้นกู้
ตามที่ก าหนดไว้ในตามข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของ หุ้นกู้ครั้งที่ 
1/2561 (TLUXE205A), หุ้นกู้คร้ังที่ 3/2561 (TLUXE199A) และหุ้นกู้คร้ังที่ 1/2562 (PPPM213A) 
ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้  
 
“ข้อ 11.1.3 การผิดนัดช าระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 (TLUXE205A) 
ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ช าระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระหรือไม่ช าระหนี้ เงินใดๆ ดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูก
เจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดเดิมต ามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัด
ช าระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดเดิม จะต้องมี
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า” 
 
“ข้อ 10.1.3 การผิดนัดช าระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2561 (TLUXE199A) 
ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ช าระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระ หรือไม่ช าระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ต ามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูก
เจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัด
ช าระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดเดิม จะต้องมี
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า” 

 
“ข้อ 11.1.3 การผิดนัดช าระหนี้เงิน (หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 (PPPM213A) 
ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ช าระหนี้เงินใดๆ เมื่อหนี้นั้นถึงก าหนดช าระ หรือไม่ช าระหนี้เงินใดๆ ดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้เงินใดๆ ถูก
เจ้าหนี้เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิดนัด
ช าระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดเดิม จะต้องมี
จ านวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า” 
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ทั้งนี้ ข้อก าหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ฉบับเต็ม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถศึกษา
ได้จาก https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=74263 
 
ส าหรับผู้ถือหุ้นกู้ หากมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อดังนี้  
นายกรภัค ภวภรณ์วรัณ ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ที่ท าหน้าที่

จ าหน่ายตราสารหนี้ 
โทรศัพท ์02 836 0484 

นายสนทยา น้อยเจริญ  ที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ฟีนิกซ์ 
แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 

โทรศัพท์ 02 634 33 35 ต่อ 18 

 
2.2 ผลกระทบต่อการผิดนัดช าระหนี้สินอื่นๆ เช่น หนี้สถาบันการเงิน และมีผลกระทบที่อาจท าให้เจ้าหนี้
เรียกช าระหนี้คืนก่อนก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 2 แห่งรวม 927 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น จ านวน 340 ล้านบาท (วงเงินทุนหมุนเวียน) และหนี้สินระยะยาว จ านวน 
587 ล้านบาท  ซึ่งหนี้สินระยะยาวดังกล่าวเป็นไปตามสัญญากู้เงินของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อ
สัญญาในกรณีผิดนัด ก าหนดให้เมื่อบริษัทมีหนี้สินอื่นใดไม่มีการช าระหนี้ที่ถึงก าหนด เป็นเหตุกรณีผิดนัด 
และด้วยบริษัทมีการผ่อนช าระหนี้ตามปกติกับสถาบันการเงินดังกล่าวมาโดยตลอด บริษัทจะด าเนินการขอ
ผ่อนผันเหตุการณ์ผดินัดช าระหนี้หุ้นกู้ดงักล่าวข้างต้นในข้อ 2.1 โดยคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมตมิอบหมาย
ให้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดท า
แผนหุ้นกู้ของบริษัท ด าเนินการขอยกเว้นเหตุการณ์ผิดนัดดังกล่าวกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้รายดังกล่าว
ข้างต้นของบริษัท โดยจะรายงานผลการพิจารณาของสถาบันการเงินภายในทันทีที่ทราบผลการพิจารณา 
และบริษัทยังช าระหนี้ตามปกติ รวมทั้งยังไม่มีสถาบันการเงินเจ้าหนี้รายใดได้เรียกเงินช าระหนี้คืนก่อน
ก าหนด  และส าหรับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งมิได้มีข้อก าหนดกรณีผิดนัดดังกล่าวแต่อย่างใด 

ทั้งนี้ ผลจากการผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 1.2 ยังมิได้ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ผิดนัดช าระหนี้สถาบัน
การเงินดังท่ีบริษัทได้เรียนมาข้างต้น และบริษัทยังสามารถช าระหนี้ให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นได้  

2.3 ส าหรับหนี้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น บริษัทจะด าเนินการช าระหนี้ดอกเบี้ยปกติและช าระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใน
ก าหนด โดยมแีหล่งที่มาของการช าระเงิน ดังนี้  

หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอน (หน่วย : ล้านบาท) แหล่งที่มาของการช าระเงิน 

หุ้นกู้ครั้งท่ี 3/2561   
(TLUXE199A)  

134.00 วันท่ี 3 กันยายน 2562 บริษัทก าหนดจะขายหลักทรัพย์เพื่อค้าและ
ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด าเนินกิจการ และ
บริษัทได้เคยท าบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นใน
การจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 15 ยูนิต ซึ่ง
บริษัทได้รับเงินมัดจ า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2561 จ านวน 200 ล้านเยน (ประมาณ 
59.98 ล้านบาท) และต่อมา เมื่อวันที่ 17 
เมษายน 2562 บริษัทได้รับเงินมัดจ าเพิ่มเตมิ
จ านวน 400 ล้านเยน (ประมาณ 116.28 
ล้านบาท) ท าให้บริษัทได้รับเงินมัดจ ามาแล้ว

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2561 
(TLUXE205A)  

200.00 วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

หุ้นกู้ครั้งท่ี 1/2562 
(PPPM213A)  

207.60 วันท่ี 18 มีนาคม 2564 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=74263
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รวมจ านวนประมาณ 600 ล้านเยน (หรือ
ประมาณ 176.26 ล้านบาท) ซึ่งเดิมทางผู้ซื้อ
คาดว่าจะจ่ายช าระค่าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพได้ภายในไม่ เกิน 30 
มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนี้ผู้ซื้อได้เจรจากับ
บริษัทเพื่อขอขยายอายุข้อตกลงเบื้องต้นใน
การจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพไม่เกินธันวาคม 2562 ในมูลค่าส่วนที่
เหลือที่จะได้รับช าระเงินอีกประมาณ 4,200 
ล้านเยน (หรือประมาณ 1,183.77 ล้านบาท) 
รวมทั้งน าเงินจากเงินทุนหมุนเวียนและ
สภาพคล่องของกิจการมาช าระไถ่ถอนหุ้นกู้
ต่อไป 

 

เหตุดังกล่าวไม่กระทบผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทยังด าเนินธุรกิจขายอาหารสัตว์และธุรกิจพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงใหธุ้รกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช าระหนี้คืนให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

        ขอแสดงความนับถือ 
 

 

   (พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์) 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 


