
 

  

PPPM/2564-020    

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

เร่ือง ชีแ้จงแนวทางการด าเนินการเพื่อแก้ไข กรณีขึน้เคร่ืองหมาย “C” ของหลกัทรัพย์ PPPM  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้จดัประชมุเพื่อให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(Public Presentation) ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล 
พาร์ค อาคาร อี 1 ชัน้ 3 ถนน ออ่นนชุ แขวงออ่นนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรณีหลกัทรัพย์ของบริษัทขึน้เคร่ืองหมาย “C”  
เนื่องจากบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษัทขอรายงานแนวทางการแก้ไขดงันี ้

เนื่องจากบริษัทมีทนุจดทะบียนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 688.06 ล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
บริษัทมียอดขาดทนุสทุธิรวม 329.58 ล้านบาท ท าให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 73.06 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 
2564 บริษัทมียอดขาดทนุสทุธิรวม 72 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.15% 
ของทนุช าระแล้ว ซึ่งต ่ากวา่เกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้ไว้คือ ต้องสงูกวา่ 50% สง่ผลให้ตลาดหลกัทรัพย์
ขึน้เคร่ืองหมาย “C”  ซึง่มีสาเหตหุลกัได้แก่ 

1. การตัง้ด้อยคา่ในสินทรัพย์ที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในสว่นของทรัพย์สินท่ีติดคดีความโดยใช้วิธีต้นทนุ (Cost approach) 

แทนการใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  

2. ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้กระแสเงินสดรับลดลง ขณะค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ไม่ได้

แปรผนัตามรายรับ ท าให้บริษัทขาดเงินทนุหมนุเวียน 

3. การขาด Working Capital ท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินการผลิตสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ

บริษัทยงัมีความสามารถในการผลติเหลอือยู ่และเป็นสาเหตทุี่ท าให้ยอดขายลดลง 

4. ผลกระทบจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุมีมลูคา่ที่ลดลง 

 
 บริษัทขอสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี ้

1. ปรับโครงสร้างหนีด้้วยการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด าเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบีย้ โดยบริษัทมีแนวทางที่จะ

ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานในการปรับโครงสร้างหนี  ้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ที่ดิน

จงัหวดัสมทุรสงคราม, ที่ดินจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเงินลงทนุในหุ้นสามญั เป็นต้น โดยบริษัทคาดวา่ในไตรมาส 

2 ปี 2564 นีบ้ริษัทจะสามารถขายที่ดินจงัหวดัสมทุรสงครามได้ โดยทางบริษัทจะสามารถรับรู้ก าไรได้สว่นหนึ่ง

และเงินจ านวนหนึ่งจากการขายที่ดินจะน าไปช าระหนีข้องธนาคารแห่งหนึ่งซึง่จะสามารถลดภาระดอกเบีย้ของ

บริษัทลงได้ 

 

 



 

Page 2 of 4 
 

2. เจรจากับธนาคารหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Partner) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
(Working Capital) ทา่มกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่สง่ผลตอ่บริษัท ท าให้รายได้จากการ
ขายลดลง  กระแสเงินสดรับของบริษัทมีมูลค่าลดลง ขณะที่บริษัทยงัคงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่ ท าให้
บริษัทขาดกระแสเงินสด 
ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการผลติของอาหารกุ้งและอาหารปลาจ านวน 27,784 ตนัตอ่ปี และ 41,642 ตนัตอ่ปี  
ตามล าดบั ซึง่มากกวา่ปริมาณการผลติปี 2563 จ านวน 7,018 ตนั และ 14,101 ตนัตอ่ปีตามล าดบั ซึง่หากแก้ไข
ปัญหาดงักลา่วได้จะท าให้บริษัทมีรายได้และก าไรเพิ่มขึน้ 
 

3. การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทัง้ในด้านการด าเนินงานและด้าน
เงินทนุ โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ เพื่อเสริมสภาพ
คล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ ทัง้นีก้ารเพิ่มทุนขึน้อยู่กบัมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นที่จะจดัขึน้ในวนัที่ 4 
มิถนุายน 2564 
 

4. ปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจ  บริษัทปรับกลยทุธ์ทางการตลาด โดยเน้นที่จะจ าหน่ายสินค้าให้กลุม่ลกูค้าที่มีฐานะทาง

การเงินท่ีดี  มีเครดิตเทอมระยะสัน้ ซึง่จะมีผลท าให้บริษัทมีเงินทนุมาหมนุเวียนในกิจการ และสามารถสร้างก าไร

ได้เพิ่มมากขึน้จากปีที่ผา่นมา อีกทัง้มีผลท าให้หนีเ้สยีของบริษัทลดลงในอนาคต โดยฝ่ายขายจะให้บริการลกูค้า

ใกล้ชิดได้มากยิ่งขึน้  ประกอบกบับริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสตัว์น า้มากกว่า 20 ปี สินค้าของบริษัท

ได้รับความเช่ือมัน่จากลกูค้า 

 

นอกจากนีบ้ริษัทสามารถขยายระยะเวลาของหนีส้ินระยะสัน้ เป็นหนีส้ินระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งให้กับ

บริษัท เพื่อน าเงินมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายได้ โดยมีความคืบหน้าในการช าระหนีข้องไตรมาส 1 ปี 

2564 ดงันี ้

รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
เงินกู้ ยืมระยะสั ้นจากสถาบัน
การเงนิ 

1) ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 

 
 
525.47 ล้านบาท 
ครบก าหนด 17 กมุภาพนัธ์ 2564 
ขยายเป็นครบก าหนดวันที่  16 
กมุภาพนัธ์ 2565 
 
 
 
 

 
 
ทางธนาคา รอนุมัติ ใ ห้ เ ลื่ อ น
ระยะเวลาช าระออกไป 1 ปี (ครบ
ก าหนด 16 กุมภาพนัธ์ 2565 โดย
ทางธนาคารพักช าระเงินต้นเป็น
จ านวน 6  เดือน ตั ง้แต่  เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 – กรกฎาคม 
2564 และทางธนาคารอนุมตัิให้
ปลดหลักประกันประเภทบัญชี
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2) ธนาคารกสกิรไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
60 ล้านบาท  
ครบก าหนด 31 มกราคม 2564 
ขยายเป็นครบก าหนดวันที่  30 
เมษายน 2564 
 

กระแสรายวนัจ านวน 27.72 ล้าน
บาทเพื่อลดมลูหนีล้งจาก 525.47 
ล้านบาท เหลือ 497.75 ล้านบาท 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่าง
การเจรจากับธนาคารเพื่อยืด
ระยะเวลาการช าระออกไปเป็น 7 
ปี  
 
ทางธนาคา รอนุมัติ ใ ห้ เ ลื่ อ น
ระยะเวลาช าออกไป 7 เดือน (ครบ
ก าหนด 31 สิงหาคม 2564 โดย
ทางธนาคารพกัช าระดอกเบีย้เป็น
ร ะ ย ะ เ ว ล า  3  เ ดื อ น  ตั ้ง แ ต่  
กุมภาพันธ์  2564 –  เมษายน 
2564ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการ
เ จ ร จ า กั บ ธ น า ค า ร เ พื่ อ ยื ด
ระยะเวลาการช าระออกไปเป็น 7 
ปี 
และทางธนาคารอนุมัติให้ปลด
หลักประกันประเภทบัญชีออม
ทรัพย์จ านวน 10 ล้านบาทเพื่อลด
มูลหนีล้งจาก 60 ล้านบาท เหลือ 
50 ล้านบาท  

 หุ้นกู้  
1) TLUXE198A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
255.60 ล้านบาท 
ครบก าหนดวันที่  2 กรกฎาคม 
2564 
ขยายเป็นครบก าหนดวันที่  2 
กรกฎาคม 2566 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อ
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีมติ
ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  อนุมัติให้
เลื่อนวันครบก าหนดช าระ โดย
บริษัทแบง่จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% 
( 25. 56 ล้ า น บ า ท )  วั น ที่  2 
กรกฎาคม 2565 
งวดที่สองจ่ายสว่นที่เหลือทัง้หมด 
( 230. 04 ล้ า น บ า ท  วั น ที่  2 
กรกฎาคม 2566 
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2) TLUXE205A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PPPM213A 

 
 
170 ล้านบาท 
ครบก าหนดวันที่ 8 พฤษภาคม 
2564 
ขยายเป็นครบก าหนดวันที่  8 
พฤษภาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
207.60 ล้านบาท 
ครบก าหนดวันที่  18 มีนาคม 
2564 
ขยายเป็นครบก าหนดวันที่  18 
มีนาคม 2566 
 
 

 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อ
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีมติ
ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  อนุมัติให้
เลื่อนวันครบก าหนดช าระ โดย
บริษัทแบง่จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% 
(17 ล้านบาท) วนัที่ 8 พฤษภาคม 
2565 
งวดที่สองจ่ายสว่นที่เหลือทัง้หมด 
(153 ล้านบาท วนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2566 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ เมื่อ
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีมติ
ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้  อนุมัติให้
เลื่อนวันครบก าหนดช าระ โดย
บริษัทแบง่จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% 
( 20. 76 ล้ า น บ า ท )  วั น ที่  18 
มีนาคม 2565 
งวดที่สองจ่ายสว่นที่เหลือทัง้หมด 
( 186. 84 ล้ า น บ า ท  วั น ที่  18 
มีนาคม 2566 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) 
 

 

      (หมอ่มหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ์) 

                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
โทร. 02 209 1480 


