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เลขที ่ 2563-17 

วนัที่  30 กรกฎาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้ จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1/2563 รุ่น PSL211A 

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบถึงมติ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ครัง้ที่ 1/2563 ส าหรับ “หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้” หรือ “PSL211A”) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้อง
บุษราคมั และ ห้องไพลิน โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพรชบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยสรุป ดงันี ้ 

1.  มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL211A ออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน โดยแก้ไขวัน
ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  จากเดิม วนัที่ 22 มกราคม 2564 เป็น วนัที่ 22 กรกฎาคม 2565 และอนุมตัิให้
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และชื่อหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ดงักลา่ว 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 2,374,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4345 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 113,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5655 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 7,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

ไม่ลงคะแนนเสียง 6,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
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2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  เป็น อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยให้เร่ิม
ค านวณดอกเบีย้หุ้นกู้ตามอัตราดอกเบีย้หุ้นกู้อัตราใหม่ ตัง้แต่ (และรวมถึง) วนัที่ 22 มกราคม 2564 ทัง้นี ้
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ รวมทัง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 และ
ข้อความที่เก่ียวข้องของข้อก าหนดสิทธิและใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ของหุ้นกู้  

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 2,358,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.6268 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 133,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ  5.3732 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

ไม่ลงคะแนนเสียง 5,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

3. มีมติอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือ้คืนหุ้นกู้  โดยเพิ่มข้อ 11.5  
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับเร่ือง
ดงักลา่ว ดงันี ้“หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2565 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน” 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 2,335,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2409 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 142,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7591 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

ไม่ลงคะแนนเสียง 5,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
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4. มีมติอนุมัติให้ช าระคืนเงินต้นจ านวน ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลาย
คราว) ไม่ว่าในวนัใด ๆ และไม่จ าเป็นต้องตรงกบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ (ไม่ว่างวดใด ๆ) ก่อน หรือ 
ณ วนัที่ 22 มกราคม 2564 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วย 2,242,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.6296 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 178,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  7.3704 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 77,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

ไม่ลงคะแนนเสียง 5,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

                   (นายคาลิด มอยนดูดิน ฮาชิม)                      (นายกอตมั ครูานา) 

                            กรรมการผู้จดัการ                       กรรมการบริหาร 

 


