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เลขท่ี: 2558-030    
 
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 
 

เรียน  ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง  แจ้งมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2558 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบถึงมติต่างๆ ของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 7/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ สาํนกังานจดทะเบียนของบริษทัฯ (“ท่ี
ประชุมฯ”) โดยไดมี้มติอนุมติั ซ่ึงวาระท่ีสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
1. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
   

ประเภท หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย
สิทธิ ซ่ึงอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สกลุเงิน เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนๆ 
วตัถุประสงค ์ เพ่ือใชรี้ไฟแนนซ์เงินกูต่้างๆและ/หรือเพ่ือใชร้องรับโอกาสในการซ้ือเรือและ/หรือ การ

ลงทุนและ/หรือ เพ่ือใชส้าํหรับค่าใชจ่้ายฝ่ายทุนและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวยีนทัว่ไป
ตามความจาํเป็น และ/หรือ เพ่ือใชต้ามวตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทั
ฯและกลุ่มบริษทั  

จาํนวนเงินรวมของหุน้กู้
ทั้งหมด 

ไม่เกิน 4 พนัลา้นบาท (หรือเทียบเท่า) หากเป็นสกลุเงินต่างประเทศ ใหใ้ชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนในวนัท่ีออกหุน้กู ้(issue date) ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี 
วธีิการจดัสรร เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขาย
เป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) และสามารถออก
และเสนอขายแยกต่างหากจากกนักไ็ด ้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายใหก้บัผูถื้อ
หุน้เดิม ซ่ึงตราสารนั้นๆ กาํลงัจะครบกาํหนดชาํระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกาํหนด 
ทั้งน้ี โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การชาํระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของหุน้
กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว 

การไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด
อาย ุ

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด และ/หรือ
บริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกาํหนด ทั้งน้ี การไถ่ถอนหุน้กูใ้ห้
เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้จะออกในแต่ละคราว  

การข้ึนทะเบียนตราสารหน้ี บริษทัอาจข้ึนทะเบียนหุน้กู ้ กบัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และ/หรือศนูยซ้ื์อขายตรา
สารหน้ีอ่ืนใด ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 

 
 นอกจากนั้น ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัในลาํดบัต่อไป สาํหรับการมอบอาํนาจ
ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั) อาํนาจ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การกาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ เช่น การกาํหนด
ช่ือ ลกัษณะการขายหุน้กู ้จาํนวนหุน้กูท่ี้จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุน้กู ้หลกัประกนั ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย 
วิธีการจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ 
(2)  การแต่งตั้ง ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ และ/หรือสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ และ/หรือ นายทะเบียนหุน้กู ้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ และ/หรือ บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
(3)  การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ 
ตามท่ีจาํเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี รวมถึงการนาํหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond 
Market Association) หรือ ตลาดรองอ่ืนๆ และเพื่อใหไ้ดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานต่างๆ การเปิดเผยรายการ 
และกระทาํการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่างๆ 

 
2. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติัใหเ้รียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ในวนัพฤหสับดีท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1. เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ

รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 
 วาระท่ี 2. เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
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3. ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมติักาํหนดใหว้นัท่ี 20 ตุลาคม 2558 เป็นวนัท่ีกาํหนดสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิ          
ในการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 น้ี และกาํหนดปิดสมุดทะเบียนหุน้ในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 เพ่ือ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  

 
 
 

___________________________________  ____________________________________ 
                      (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)         (นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
                                  กรรมการผูจ้ดัการ                 กรรมการ 


