
 

  

PPPM/2565-016    

วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

เรื่อง รายงานแนวทางและความคืบหนา้การด าเนินการแกไ้ขฐานะการเงิน กรณีถกูขึน้เครื่องมาย C เนื่องจากส่วนของผูถื้อหุน้ต ่า

กว่า 50% 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ตามที่บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ไดจ้ดัประชมุเพื่อใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Public 
Presentation) ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชมุของบรษิัท เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล พารค์ อาคาร อี 1 ชัน้ 3 
ถนน อ่อนนชุ แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรณีหลกัทรพัยข์องบรษิัทขึน้เครื่องหมาย “C”  เนื่องจากบรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ ส าหรบัประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทขอรายงานแนว
ทางการแกไ้ขดงันี ้

เนื่องจากบรษิัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้จ านวน 2,133.64 ลา้นบาท และมีส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญัจ านวน 
1,263.17 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้ภายหลงัปรบัปรุงดว้ยส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้ 870.47 ลา้นบาท 
โดยงบการเงินสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 98.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 11% ของทนุช าระแลว้ 
ซึ่งต ่ากว่าเกณฑท์ี่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้ไวค้ือ ตอ้งสูงกว่า 50% ส่งผลใหต้ลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย “C”  ซึ่งมี
สาเหตหุลกัมาจากผลขาดทนุซึ่งเกิดจาก 

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

ท าใหบ้รษิัทขาดเงินทนุหมนุเวียน 

2. การขาดเงินทุนหมนุเวียน Working Capital ท าใหไ้ม่สามารถผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ต่อเนื่อง เป็นสาเหตุ

ท าใหย้อดขายลดลง 

3. การตัง้ดอ้ยค่าในสินทรพัยท์ี่ประเทศญ่ีปุ่ น ในส่วนของทรพัยสิ์นที่ติดคดีความโดยใชว้ิธีตน้ทุน (Cost approach) แทนการ

ใชว้ิธีประมาณการกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

4. ภาระดอกเบีย้ที่สงูจากหุน้กูแ้ละเงินกูย้ืม 

 
บริษัทขอสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี ้

 

1. ปรับโครงสร้างหนีด้้วยการจ าหน่ายสินทรัพยท์ีไ่ม่ได้ใช้ด าเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบีย้  
โดยบริษัทมีแนวทางที่จะขายสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานในการปรบัโครงสรา้งหนี ้เพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายทาง
การเงิน เช่น ที่ดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้งจงัหวดัสมทุรสงครามอีก จ านวน 1 แปลง (ที่ตัง้ของฟารม์เพาะเลีย้งสัตวน์ า้), ที่ดิน
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และเงินลงทนุในหุน้สามญั เป็นตน้ 
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โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 บริษัทสามารถขายที่ดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งที่จงัหวดัสมุทรสงคราม (ที่ตัง้โรงงาน
เก่า) ซึ่งบรษิัทไดน้ าเงินจากการขายสินทรพัยด์งักล่าวไปช าระหนีข้องธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 154.70 ลา้นบาท ซึ่งสามารถ
ลดภาระดอกเบีย้ของบริษัทลงได ้ส่วนที่ดินจงัหวดัสมทุรสงครามที่เหลืออีกแปลงหนึ่ง (ที่ตัง้ของฟารม์เพาะเลีย้งสตัวน์ า้) , 
ที่ดินจังหวัดสุราษฎรธ์านี และเงินลงทุนในหุน้สามญัที่คงเหลืออยู่นั้น ทางบริษัทมีแผนที่จะขายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งใน
ปัจจบุนัยงัไม่มีการท าสญัญาซือ้ขายสินทรพัยด์งักล่าว 
 

2. เจรจากับธนาคารหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน 
(Working Capital)  
ท่ามกลางวิกฤตการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที่ส่งผลต่อบรษิัท ท าใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง ท าใหก้ระแสเงินสด
รบัของบริษัทมีมูลค่าลดลง แต่บริษัทยังคงตอ้งแบกรบัค่าใชจ้่ายต่างๆอยู่ ท าใหบ้ริษัทขาดกระแสเงินสดบริษัทไดข้ยาย
ระยะเวลาช าระคืนเงินกูท้ี่ครบก าหนดช าระในตน้ปี  2565 กับทางธนาคารออกไปอีก 1 ปี และมองหา Strategy partner 
เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดกระแสเงินสด ซึ่งหากมีความชดัเจนจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 
3. ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ Convertible Debenture 

บรษิัทไดเ้สนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible Debenture) ในวงจ ากดั (PP10) จ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท ระยะเวลา

ครบก าหนด 3 ปี โดยบรษิัทมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในบรษิัท  เพื่อเสรมิสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ  เพื่อ

รองรบัการด าเนินงานปกติในธุรกิจหลกั ธุรกิจเก่ียวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบรษิัทในอนาคต และเพื่อใช้

ช าระคืนหนีเ้งินกูย้ืมของบรษิัท  

 โดยเมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 มีมติอนุมตัิการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว

แลว้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้รวม 100 ลา้นบาท และมีการ

แปลงสภาพเป็นหุน้สามญั จ านวน 50 ลา้นบาท คิดเป็น 69,444,444 หุน้ 

           ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ไดร้บัเงินจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเพิ่มจาก 31 ธันวาคม 2564 อีกจ านวน 60 ลา้น

บาท และมีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัเพิ่มอีกจ านวน 85 ลา้นบาท คิดเป็น 166,055,024 หุน้ รวมเป็น 235,499,468 หุน้ 

 
4. ปรับกลยุทธท์างธุรกิจ   

บรษิัทปรบักลยทุธท์างการตลาด โดยมีแผนงานเพื่อเพิ่มยอดขายตามรายละเอียดดงันี ้

1) มุ่งเนน้ธุรกิจหลกัคือผลิตอาหารสตัวน์ า้ โดยในปีนีเ้ริ่มกลบัมาผลิตอาหารกุง้จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ที่มีประวตัิการช าระ

เงินที่ดี และใหเ้ครดิตเทอมการช าระสัน้ลง เพื่อเสรมิสรา้งสภาพคล่องใหเ้รว็ขึน้และท าใหห้นีเ้สียลดลง โดยฝ่ายขายจะ

เนน้บรกิารและติดตามลกูคา้ใกลช้ิดมากยิ่งขึน้  ซึ่งบรษิัทมีประสบการณอ์ยู่ในธุรกิจอาหารสตัวน์ า้มากกว่า 20 ปี และ

สินคา้ของบริษัทยังคงไดร้บัความเชื่อมั่นจากลูกคา้ท าใหเ้ชื่อมั่นว่า ยอดขายจะค่อยๆ เพิ่มขึน้และกลับมาตามเป้า

ยอดขายที่วางไว ้

2) ค าสั่งซือ้จากการรบัจา้งผลิตอาหารสตัวเ์ลีย้งเพิ่มสงูขึน้ 

3) บรหิารตน้ทนุการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้โดยเฉพาะตน้ทนุเชือ้เพลิง 

4) ลดภาระดอกเบีย้จ่ายโดยน าเงินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพมาช าระคืนหุน้กู ้และเงินกูย้ืม 
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นอกจากนีบ้รษิัทสามารถขยายระยะเวลาของหนีสิ้นระยะสัน้ เป็นหนีสิ้นระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องใหก้บับรษิัท เพื่อน าเงินมาใช้

ในการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายได ้โดยมีความคืบหนา้ในการช าระหนีข้องไตรมาส 4 ปี 2564 ดงันี ้

 

รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
เงนิกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

1) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเขา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

2) ธนาคารกสิกรไทย 

 
333.31 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  16 กุมภาพันธ์ 
2566 
 
 
47 ลา้นบาท  
ครบก าหนดวันที่  28 มกราคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
ปัจจุบันบริษัทคงเหลือหนีเ้งินกูย้ืมจ านวน 
45 ลา้นบาท และไดร้บัการขยายระยะเวลา
ครบก าหนดเป็นวันที่  25 มีนาคม 2565 
และขอต่ออายุฉบับใหม่เป็นรายไตรมาส 
โดยธนาคารใหท้ยอยจ่ายคืนในแต่ละไตร
มาสจนครบจ านวนในปี 2566 โดยใช้
เงินทนุหมนุเวียน ( Working Capital ) จ่าย
ช าระ 

 หุ้นกู้ 
1) TLUXE198A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) TLUXE205A 
 
 
 
 

 
250.80 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  2 กรกฎาคม 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
138 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  8 พฤษภาคม 
2566 
 
 

 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่  5 
กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติในท่ีประชมุผูถื้อ
หุ้นกู้ อนุมัติให้เล่ือนวันครบก าหนดช าระ 
โดยบรษิัทแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% วันที่  2 
กรกฎาคม 2565 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด วันที่ 2 
กรกฎาคม 2566 
 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่  1 
กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติในท่ีประชมุผูถื้อ
หุ้นกู้ อนุมัติให้เล่ือนวันครบก าหนดช าระ 
โดยบรษิัทแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
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รายการหนีส้นิ ยอดหนี ้และวนัครบก าหนด ความคืบหน้าการช าระหนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) PPPM213A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207.60 ลา้นบาท 
ครบก าหนดวันที่  18 มีนาคม 
2566 
 
 

งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10%  (17 ลา้น
บาท) วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2565 
 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด (153 
ลา้นบาท วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 
โดยเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัท
ไดจ้่ายช าระหุน้กูบ้างส่วนจ านวน 32 ลา้น
บาท ท าให้มีมูลค่าคงเหลือภายหลังจ่าย
ช าระบางส่วน จ านวน 138 ลา้นบาท โดย
การช าระคืนหนีเ้งินตน้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น
การช าระคืนเงินต้นงวดที่ 1 ก่อนวันครบ
ก าหนดทัง้จ านวน  
 
 
บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อวันที่  1 
กมุภาพนัธ ์2564 โดยมีมติในท่ีประชมุผูถื้อ
หุ้นกู้ อนุมัติให้เล่ือนวันครบก าหนดช าระ 
โดยบรษิัทแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดงันี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่าย 10% วันที่  18 
มีนาคม 2565 โดยใช้เงินที่ไดร้ับจากการ
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมาจ่ายช าระ 
งวดที่สองจ่ายส่วนที่เหลือทัง้หมด วนัที่ 18 
มีนาคม 2566 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

          บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

              (นางสพุตัรา นาคมณฑนาคุม้) 

                  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
 
ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 
โทร. 02 029 1480 


