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เลขที( 2563-10 

วนัที(  19 พฤษภาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื>อง แจ้งมตทิี>ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครัEงที> 1/2563 รุ่น PSL206A 

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ Aง จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติที(
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ครั Aงที( 1/2563 สําหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ Aง จํากดั (มหาชน) ครั Aงที( 2/2559 ครบกําหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้” หรือ “PSL206A”) เมื(อวันที( 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สํานักงานบริษัท                 
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที( 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 โดยสรุป ดงันี A  

1.  มีมติอนมุติัให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL206A ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวนัครบ
กําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  จากเดิม วนัที( 9 มิถนุายน 2563 เป็น วนัที( 9 ธนัวาคม 2564 และอนมุติัให้แก้ไขเพิ(มเติม
ข้อกําหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และชื(อหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว 

ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี A 

เห็นด้วย 1,360,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 24,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.75 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 15,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

2. มีมติอนมุติัให้แก้ไขเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี Aยของหุ้นกู้  เป็น อตัราดอกเบี Aยร้อยละ 6.5 ตอ่ปี โดยให้เริ(มคํานวณ
ดอกเบี Aยหุ้นกู้ตามอตัราดอกเบี Aยหุ้นกู้อตัราใหม ่ตั Aงแต ่(และรวมถึง) วนัที( 9 มิถนุายน 2563 ทั Aงนี A ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที(กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ รวมทั Aงแก้ไขเปลี(ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 และข้อความที(เกี(ยวข้อง
ของข้อกําหนดสิทธิและใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเปลี(ยนแปลงอตัราดอกเบี Aยของหุ้นกู้  

ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี A 

เห็นด้วย 1,362,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
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ไมเ่ห็นด้วย 21,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.57 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 15,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

3. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ(มเติมข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้ และการซื Aอคืนหุ้นกู้  โดยเพิ(มข้อ 11.5  
การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ ออกหุ้นกู้  และแก้ไขชื(อและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับเรื(อง
ดงักล่าว ดงันี A “หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ Aง จํากัด (มหาชน) ครั Aงที( 2/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564 ซึ(งผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน” 

ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี A 

เห็นด้วย 1,343,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 29,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  2.13 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 27,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 

4. มีมติอนุมัติให้ชําระคืนเงินต้นจํานวน ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้ นกู้ คงค้าง พร้อมด้วยดอกเบี Aยงวดวันที(  
9 มิถนุายน 2563 

ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี A 

เห็นด้วย 1,358,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 24,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.75 ของจํานวนเสียงทั Aงหมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 17,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 
จงึเรียนมาเพื(อโปรดทราบ 
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ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ Aง จํากดั (มหาชน) 

 
 

___________________________________  ____________________________________ 

                            (นายคาลิด มอยนดูดิน ฮาชิม)          (นายกอตมั ครูานา) 

                                     กรรมการผู้จดัการ                         กรรมการบริหาร 

 


