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ชี ้แจงแนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ ไข กรณีขึ ้นเครื่ องหมาย “C” ของหลักทรัพย์ PPPM
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ได้ จดั ประชุมเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(Public Presentation) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริษัท เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล
พาร์ ค อาคาร อี 1 ชัน้ 3 ถนน อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรณีหลักทรัพย์ของบริ ษัทขึ ้นเครื่ องหมาย “C”
เนื่องจากบริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นน้ อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว สาหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทขอรายงานแนวทางการแก้ ไขดังนี ้
เนื่องจากบริ ษัทมีทุนจดทะบียนที่ออกและชาระแล้ วจานวน 2,064.20 ล้ านบาท และมีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
สามัญจานวน 625.98 ล้ านบาท ทาให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ วภายหลังปรับปรุ งด้ วยส่วนต่ากว่ามูลค่า
หุ้น 1,438.22 ล้ านบาท โดยงบการเงินสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 128.9 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ น 9.32% ของทุนชาระแล้ ว ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังไว้
้ คือ ต้ องสูงกว่า 50% ส่งผล
ให้ ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย “C” ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนซึง่ เกิดจาก
1. การตังด้
้ อยค่าในสินทรัพย์ที่ประเทศญี่ปนุ่ ในส่วนของทรัพย์สินที่ติดคดีความโดยใช้ วิธีต้นทุน (Cost approach)
แทนการใช้ วิธีประมาณการกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
2. ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ กระแสเงินสดรับลดลง ขณะค่าใช้ จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ไม่ได้
แปรผันตามรายรับ ทาให้ บริ ษัทขาดเงินทุนหมุนเวียน
3. การขาดเงินทุนหมุนเวียนข้ างต้ นทาให้ บริ ษัทไม่สามารถดาเนินการผลิตสินค้ าได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ
บริ ษัทยังมีความสามารถในการผลิตเหลืออยู่ และเป็ นสาเหตุที่ทาให้ ยอดขายลดลง
บริษัทขอสรุ ปแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่ าวดังนี ้
1. ปรับโครงสร้ างหนี ้ด้ วยการจาหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบี ้ย โดยบริ ษัทมีแนวทางที่จะ
ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ในการดาเนินงานในการปรับโครงสร้ างหนี ้ เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายทางการเงิน เช่น ที่ดิ น
จังหวัดสมุทรสงคราม, ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เป็ นต้ น โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม
2564 บริ ษัทสามารถขายที่ดิน จังหวัดสมุทรสงครามได้ ซึ่งบริ ษัทได้ นาเงิ นจากการขายที่ดินไปชาระหนีข้ อง
ธนาคารแห่งหนึง่ ซึง่ สามารถลดภาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทลงได้
2. เจรจากับธนาคารหรื อ หาพันธมิตรทางธุรกิ จ (Strategic Partner) เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน
(Working Capital) ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่สง่ ผลต่อบริ ษัท ทาให้ รายได้ จากการ

ขายลดลง กระแสเงินสดรับของบริ ษัทมีมูลค่าลดลง ขณะที่บริ ษัทยังคงต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ อยู่ ทาให้
บริ ษัทขาดกระแสเงินสด
ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างเจรจากับทางธนาคารและหา Strategic partner เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขาดกระแสเงินสด
3. ปรับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ บริ ษัทปรับกลยุทธ์ ทางการตลาด โดยเน้ นที่จะจาหน่ายสินค้ าให้ กลุม่ ลูกค้ าที่มีฐานะทาง
การเงินที่ดี มีเครดิตเทอมระยะสัน้ ซึง่ จะมีผลทาให้ บริ ษัทมีเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการ และสามารถสร้ างกาไร
ได้ เพิ่มมากขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา อีกทังมี
้ ผลทาให้ หนี ้เสียของบริ ษัทลดลงในอนาคต โดยฝ่ ายขายจะให้ บริ การลูกค้ า
ใกล้ ชิดได้ มากยิ่งขึ ้น ประกอบกับบริ ษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์น ้ามากกว่า 20 ปี สินค้ าของบริ ษัท
ได้ รับความเชื่อมัน่ จากลูกค้ า
นอกจากนี ้บริ ษัทสามารถขยายระยะเวลาของหนี ้สินระยะสัน้ เป็ นหนี ้สินระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ กับ
บริ ษัท เพื่อนาเงินมาใช้ ในการผลิตเพื่อเพิ่มยอดขายได้ โดยมีความคืบหน้ าในการชาระหนี ้ของไตรมาส 2 ปี
2564 ดังนี ้
รายการหนีส้ นิ
ยอดหนี ้ และวันครบกาหนด
ความคืบหน้ าการชาระหนี ้
เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
1) ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและ 492.58 ล้ านบาท
บริ ษัทมีการจาหน่ายสินทรัพย์ที่เป็ น
นาเข้ าแห่งประเทศไทย
ครบก าหนดวันที่ 16 กุม ภาพันธ์ หลัก ประกั น ของธนาคาร และได้
2565
ชาระคืนเงินต้ นกับธนาคารแล้ วเป็ น
จานวน 154.74 ล้ านบาท เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2564 ปั จจุบนั คงเหลือ
เงินต้ นคงค้ าง 337.84 ล้ านบาท
นอกจากนี ธ้ นาคารให้ พัก ชาระเงิ น
ต้ นเป็ นจานวน 3 เดือน ตังแต่
้ เดือน
กันยายน 2564 – พฤศจิกายน 2564
และอนุ มั ติ ใ ห้ ปลดหลั ก ประกั น
ประเภทบัญชีกระแสรายวันจานวน
14.66 ล้ านเยน หรื อคิดเป็ นจานวน
4.46 ล้ านบาท เพื่ อช าระค่ า งวด
เดื อ นสิ ง หาคม 2564 ซึ่ ง ปั จจุ บั น
บริ ษั ท อยู่ใ นระหว่า งการเจรจากับ
ธนาคารเพื่อยืดระยะเวลาการชาระ
ออกไปเป็ น 7 ปี
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2) ธนาคารกสิกรไทย

หุ้นกู้
1) TLUXE198A

2) TLUXE205A

50 ล้ านบาท
ท า ง ธ น า ค า ร อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ลื่ อ น
ครบกาหนด 31 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาชาระออกไปอีก 3 เดือน
ขยายเป็ นครบก าหนดวัน ที่ 30 (ครบกาหนด 30 พฤศจิกายน 2564)
พฤศจิกายน 2564
ปั จจุ บั น บริ ษั ท อยู่ ใ นระหว่ า งการ
เจรจากับธนาคารเพื่อยืดระยะเวลา
การชาระออกไปเป็ น 7 ปี

255.60 ล้ านบาท
ครบก าหนดวัน ที่ 2 กรกฎาคม
2564
ขยายเป็ นครบก าหนดวั น ที่ 2
กรกฎาคม 2566

บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ เมื่ อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อนุมตั ิให้ เลือ่ นวัน
ครบก าหนดช าระ โดยบริ ษั ท แบ่ ง
จ่ายเป็ น 2 งวด ดังนี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่ า ย 10 %
(25.56 ล้ านบาท) วันที่ 2 กรกฎาคม
2565
งวดที่ ส องจ่ า ยส่ว นที่ เ หลือ ทัง้ หมด
(230.04 ล้ านบาท วันที่ 2 กรกฎาคม
2566

170 ล้ านบาท
ครบก าหนดวัน ที่ 8 พฤษภาคม
2564
ขยายเป็ นครบก าหนดวั น ที่ 8
พฤษภาคม 2566

บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ เมื่ อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อนุมตั ิให้ เลือ่ นวัน
ครบก าหนดช าระ โดยบริ ษั ท แบ่ ง
จ่ายเป็ น 2 งวด ดังนี ้
งวดแรกครบกาหนดจ่าย 10% (17
ล้ านบาท) วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
งวดที่ ส องจ่ า ยส่ว นที่ เ หลือ ทัง้ หมด
(153 ล้ า นบาท วัน ที่ 8 พฤษภาคม
2566
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3) PPPM213A

207.60 ล้ านบาท
ครบก าหนดวั น ที่ 18 มี น าคม
2564
ขยายเป็ นครบก าหนดวัน ที่ 18
มีนาคม 2566

บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นกู้ เมื่ อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ อนุมตั ิให้ เลือ่ นวัน
ครบก าหนดช าระ โดยบริ ษั ท แบ่ ง
จ่ายเป็ น 2 งวด ดังนี ้
งวดแรกครบก าหนดจ่ า ย 10 %
(20.76 ล้ านบาท) วันที่ 18 มีนาคม
2565
งวดที่ ส องจ่ า ยส่ว นที่ เ หลือ ทัง้ หมด
(186.84 ล้ านบาท วันที่ 18 มีนาคม
2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน)
(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

สำนักเลขำนุกำรบริษัท
โทร. 02 029 1480
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