
 
 
 
 
เลขท่ี 2560-023 

 
12 ธนัวาคม 2560 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 
               บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (PSL-W1) 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) อา้งถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (PSL W-1) 
จ านวน 51,976,030 หน่วย ซ่ึงบริษทัฯ ไดอ้อกเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน  2558 โดยบริษทัฯ ไดร้ายงานถึงการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน  2558 ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ของ
ปีหลงัจากครบรอบปีท่ีสองนบัตั้งแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จนถึงวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี วนั
ใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561  
 
บริษทัฯ ขอแจง้ระยะเวลาการแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิและวนัใชสิ้ทธิคร้ังท่ีสามเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
1.  ระยะเวลาการแสดงความจ านง :  ระหวา่งวนัท่ี 22 ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 ระหวา่งเวลา 8.30-15.30 น. 

(เฉพาะวนัท าการเท่านั้น) 
2.  วนัใช้สิทธิ    :  29 ธนัวาคม 2560 
3.  อตัราการใช้สิทธิ   :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ 
4.  ราคาใช้สิทธิ    :  17.50 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
5.  วธีิการช าระเงนิ 

5.1        ช าระโดยเช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งส่งมอบใหบ้ริษทัฯ ภายในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560  
เวลา 11.00 น. ซ่ึงสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไปและขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษทั 
พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน)”  
5.2  ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงัต่อไปน้ีพร้อมส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของ
บริษทัฯดงักล่าว ภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2560 เวลา 15.30 น. 

ธนาคาร   กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่                  35 ถนนสุขมุวทิ ซอย 3 คลองเตย วฒันา กรุงเทพ 10110    



 
 
 
ช่ือบญัชี                                  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขบญัชี   000-6-12153-5 
เอกสารอา้งอิง   โปรดระบุหมายเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมของบญัชีธนาคารส าหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ มีดงัน้ี 
Swift Code                              KRTHTHBK 
Correspondent   Bank of New York, New York, USA 
Swift Code   IRVTUS3N 
Fed Wire                   021000018 

            
6.  เอกสารในการแสดงความจ านงใช้สิทธิ 

6.1  ใบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และลง    
        ลายมือช่ือครบถว้นแลว้ (ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มใบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  
        โดยติดต่อไดท่ี้บริษทัฯตามขอ้มูลในขอ้ 7 ดา้นล่างหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้   
        http://www.preciousshipping.com/index.php?lang=th) 

 6.2   ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 6.3   เอกสารประกอบการแสดงตน 
1 บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ/ ส าเนา  
  บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ     
  ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุ ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น    
  ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ  เป็นตน้)  พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา      
2 บุคคลธรรมดา สญัชาติอ่ืน : ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลง   
   ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งหรือส าเนาบตัรประจ าตวัอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานราชการและ  
   เป็นภาษาองักฤษ (หรือค าแปลภาษาองักฤษท่ีผา่นการรับรอง หากเอกสารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น  
   ภาษาองักฤษ) 
3 นิติบุคคลสญัชาติไทย :  

3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือนก่อนวนั  ก าหนดการใช ้  
สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ  
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 
3.2  ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1 หรือ 2  (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 



 
4 นิติบุคคลสญัชาติอ่ืน :  

4.1 ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรองของนิติบุคคล ท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ (หรือค าแปลภาษาองักฤษท่ีผา่นการรับรองหากเอกสารดงักล่าวไม่ไดเ้ป็น
ภาษาองักฤษ) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคนั้น
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  
4.2 ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาเอกสาร ตามขอ้ 
4.1 ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ซ่ึงผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิ 

 6.4  หลกัฐานการช าระเงินตามขอ้ 5 ดา้นบน 
 
7.  สถานทีต่ดิต่อขอใช้สิทธิ 
   
  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
  (เรียนคุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน เลขานุการบริษทั) 
  เลขท่ี 8 อาคารคาเธ่ยเ์ฮา้ส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  โทรศพัท ์  : (66)2-696-8856  (66)2-696-8854 
  โทรสาร    : (66)2-236-7654  
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )มหาชน(  

 
____________________________________ 

(นายคูชรู คาลี วาเดีย) 
กรรมการ 

 


