
 

  

PPPM/2564-045    

วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง รายงานแนวทางและความคืบหนา้การแกไ้ขฐานะการเงิน กรณีถกูขึน้เครื่องมาย C เนื่องจากส่วนของผูถื้อหุน้ต ่า

กว่า 50% (แกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ตามที่บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ไดจ้ดัประชมุเพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
(Public Presentation) ในวนัท่ี 29 พฤศจกิายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุของบรษิัท เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล 
พารค์ อาคาร อี 1 ชัน้ 3 ถนน อ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรณีหลกัทรพัยข์องบรษิัทขึน้เครื่องหมาย “C”  
เนื่องจากบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บรษิัทขอรายงานแนวทางการแกไ้ขดงันี ้

เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 2,064.20 ลา้นบาท และมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น
สามัญจ านวน 1,238.66 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้ภายหลังปรบัปรุงดว้ยส่วนต ่ากว่า
มลูค่าหุน้ 825.54 ลา้นบาท โดยงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 66.59 ลา้น
บาท หรือคิดเป็น 8.07% ของทุนช าระแลว้ ซึ่งต ่ากว่าเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้ไวค้ือ ตอ้งสงูกว่า 50% 
ส่งผลใหต้ลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย “C”  ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุซึ่งเกิดจาก 

1. ผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 จากกระแสเงินสดรบัลดลง แต่ค่าใชจ้่ายคงที่ (Fixed Cost) ไม่ไดแ้ปรผนั

ตามรายรบั ท าใหบ้รษิัทขาดเงินทนุหมนุเวียน 

2. การขาดเงินทุนหมุนเวียน Working Capital ท าให้ไม่สามารถผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นสาเหตุที่ท  าให้

ยอดขายลดลง ในขณะท่ีบรษิัทยงัมีก าลงัการผลิตและความสามารถในการผลิตเหลืออยู่ 

3. การตัง้ดอ้ยค่าในสินทรพัยท์ี่ประเทศญ่ีปุ่ น ในส่วนของทรพัยสิ์นท่ีติดคดีความโดยใชว้ิธีตน้ทุน (Cost approach) 

แทนการใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

 
 บริษัทขอสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี ้

1. ปรบัโครงสรา้งหนีด้ว้ยการจ าหน่ายสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบีย้ โดยบรษิัทมีแนวทางที่จะ
ขายสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานในการปรบัโครงสรา้งหนี ้เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายทางการเงิน เช่น ที่ดิน
พรอ้มส่ิงปลูกสรา้งที่จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1 แปลง (ที่ตัง้โรงงานเก่า), ที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามอีก 
จ านวน 1 แปลง (ที่ตัง้ของฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ า้), ที่ดินจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเงินลงทนุในหุน้สามญั เป็นตน้ 
โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 บรษิัทสามารถขายที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งที่จงัหวดัสมทุรสงคราม (ที่ตัง้
โรงงานเก่า) และเงินลงทนุในหุน้สามญับางส่วน ซึ่งบรษิัทไดน้ าเงินจากการขายสินทรพัยด์งักล่าวไปช าระหนีข้อง
ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งสามารถลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทลงได้ ส่วนที่ดินจังหวดัสมทุรสงครามที่เหลืออีกแปลง
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หนึ่ง ที่ดินจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเงินลงทุนในหุน้สามญัที่คงเหลืออยู่นัน้ ทางบริษัทมีแผนที่จะขายในอนาคต
อนัใกล ้ซึ่งในปัจจบุนัยงัไม่มีการท าสญัญาซือ้ขายสินทรพัยด์งักล่าว 
 

2. เจรจากับธนาคารหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
(Working Capital) ท่ามกลางวิกฤตการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที่ส่งผลต่อบรษิัท ท าใหร้ายไดจ้ากการ
ขายลดลง  กระแสเงินสดรบัของบริษัทมีมูลค่าลดลง ขณะที่บริษัทยังคงตอ้งแบกรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ อยู่ ท าให้
บรษิัทขาดกระแสเงินสด 
ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหว่างเจรจากบัทางธนาคารและหา Strategic partner เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดกระแสเงนิสด 
ซึ่งหากมีความชดัเจนจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 
 

3. ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ Convertible Debenture 

บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debenture) ในวงจ ากัด (PP10) จ านวนไม่เกิน 300 

ลา้นบาท โดยจะเริ่มทยอยเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งหุน้กูแ้ปลงสภาพมีอาย ุ3 ปี 

นับแต่วันเสนอขาย โดยบริษัทมีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท  เพื่อเสริมสภาพคล่องในการ

ด าเนินธุรกิจ  เพื่อรองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของ

บรษิัทในอนาคต และเพื่อใชช้ าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท  

 โดยเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 มีมติอนมุตัิการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ดงักล่าวแลว้ 

 

4. ปรบักลยุทธท์างธุรกิจ  บริษัทปรบักลยุทธท์างการตลาด โดยเนน้ที่จะจ าหน่ายสินคา้ใหก้ลุ่มลกูคา้ที่มีฐานะทาง

การเงินท่ีดี  มีเครดิตเทอมระยะสัน้ ซึ่งจะมีผลท าใหบ้รษิัทมีเงินทนุมาหมนุเวียนในกิจการ และสามารถสรา้งก าไร

ไดเ้พิ่มมากขึน้จากปีที่ผ่านมา อีกทัง้มีผลท าใหห้นีเ้สียของบรษิัทลดลงในอนาคต โดยฝ่ายขายจะใหบ้รกิารลกูคา้

ใกลช้ิดไดม้ากยิ่งขึน้  ประกอบกับบริษัทมีประสบการณใ์นธุรกิจอาหารสตัวน์ า้มากกว่า 20 ปี สินคา้ของบริษัท

ไดร้บัความเชื่อมั่นจากลกูคา้ 

 

นอกจากนีบ้ริษัทสามารถขยายระยะเวลาของหนีสิ้นระยะสัน้ เป็นหนีสิ้นระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้ับ

บริษัท เพื่อน าเงินมาใชใ้นการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายได ้โดยมีความคืบหนา้ในการช าระหนีข้องไตรมาส 3 ปี 

2564 ดงันี ้

 

รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย 

 
351.37 ลา้นบาท 
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รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
 
 
 
 
 
 

2) ธนาคารกสิกรไทย 

ครบก าหนดวันที่  16 กุมภาพันธ์ 
2565 
 
 
 
 
 
50 ลา้นบาท  
ครบก าหนดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 

ธนาคารให้พักช าระเงินต้นเ ป็น
จ านวน 3 เดือน ตัง้แต่ เดือนกนัยายน 
2564 – พฤศจิกายน 2564  
 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการ
เจรจากับธนาคารเพื่อยืดระยะเวลา
การช าระออกไปเป็น 7 ปี  
 
ปัจจุบันบริษัทได้ รับการขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดเป็นวันที่ 
30 ธันวาคม 2564 

 หุน้กู ้
1) TLUXE198A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) TLUXE205A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
252.40 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  2 กรกฎาคม 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
170 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  8 พฤษภาคม 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติใน
ที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้อนมุตัิใหเ้ล่ือนวนั
ครบก าหนดช าระ โดยบริษัทแบ่ง
จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% วนัที่ 
2 กรกฎาคม 2565 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่ เหลือทั้งหมด 
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2566 
 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติใน
ที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้อนมุตัิใหเ้ล่ือนวนั
ครบก าหนดช าระ โดยบริษัทแบ่ง
จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10%  (17 
ลา้นบาท) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 
 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่ เหลือทั้งหมด 
(153 ล้านบาท วันที่  8 พฤษภาคม 
2566 
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รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PPPM213A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207.60 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  18 มีนาคม 
2566 
 
 

ซึ่งในวันที่  30 พฤศจิกายน 2564 
บริษัทจะท าการจ่ ายช าระหุ้นกู้
บางส่วนจ านวน 32 ลา้นบาท ท าให้
มีมูลค่าคงเหลือภายหลังจ่ายช าระ
บางส่วน จ านวน 138 ลา้นบาท โดย
การช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กู้ดงักล่าว
เป็นการช าระคืนเงินตน้งวดที่ 1 ก่อน
วนัครบก าหนดทัง้จ านวน  
 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อ
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติใน
ที่ประชมุผูถื้อหุน้กู ้อนมุตัิใหเ้ล่ือนวนั
ครบก าหนดช าระ โดยบริษัทแบ่ง
จ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% วันที่ 
18 มีนาคม 2565 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่ เหลือทั้งหมด 
วนัท่ี 18 มีนาคม 2566 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

      (หม่อมหลวงพรรณเพยีงเดือน สงัคหะพงศ)์ 

                  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 
 
 
 
ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
โทร. 02 029 1480 


