
 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 

ส ำหรับ  

หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2/2559  
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  (PSL206A) 

 

วันอังคำรท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

เวลำ 14:00 น. 
ณ  ส ำนักงำน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  

 

(เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ขอควำม
ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่ำนโปรดมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
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 วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นกู้  ของ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2563” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)  

อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับ  “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“ข้อก ำหนดสิทธิ”) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
 2. ความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
 3. แนวปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 4.  หนงัสือมอบฉนัทะ 

5.   แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 
6.  หนงัสือขอยกเลิกหนงัสือแจ้งหุ้นกู้บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครบก าหนดไถ่ถอน 

ด้วยบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ้ง  จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ ออกหุ้ นกู้  (“บริษัทฯ ” หรือ “ผู้ออกหุ้ นกู้ ”)  
มีความประสงค์ที่จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้” หรือ “PSL206A”) ครัง้ที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ 
ส านักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวนัที่  30 
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL206A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำกเดิม วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 เป็น วันที่ 9 ธันวำคม 2564 
และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว  

หลกัการและเหตผุล  

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทัว่โลกซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน อนัส่งผลกระทบท าให้ตลาดทุนในประเทศไทยและต่างประเทศต้องตกอยู่ในสภาวะระส ่าระสาย
เป็นผลท าให้ บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ รุ่นใหม่ได้ตามแผนการที่วางไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2563 เพื่อที่จะน าเงินมาช าระไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL206A ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน ประกอบกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่
สามารถจดัหาเงินได้ทนัวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) แต่ปัจจัยพืน้ฐานระยะยาวของอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงสดใส 
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 วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 
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อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับ  “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“ข้อก ำหนดสิทธิ”) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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ด้วยบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ้ง  จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ ออกหุ้ นกู้  (“บริษัทฯ ” หรือ “ผู้ออกหุ้ นกู้ ”)  
มีความประสงค์ที่จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้” หรือ “PSL206A”) ครัง้ที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ 
ส านักงานบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวนัที่  30 
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL206A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำกเดิม วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 เป็น วันที่ 9 ธันวำคม 2564 
และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับ
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สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทัว่โลกซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน อนัส่งผลกระทบท าให้ตลาดทุนในประเทศไทยและต่างประเทศต้องตกอยู่ในสภาวะระส ่าระสาย
เป็นผลท าให้ บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ รุ่นใหม่ได้ตามแผนการท่ีวางไว้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 
2563 เพื่อที่จะน าเงินมาช าระไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL206A ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน ประกอบกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่
สามารถจดัหาเงินได้ทนัวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) แต่ปัจจัยพืน้ฐานระยะยาวของอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงสดใส 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

2
2 

เนื่องจากปริมาณการสัง่ต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่มีปริมาณลดลงเกือบน้อยที่สดุในรอบ 20 ปี 
คาดการณ์ว่าภาคอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าโภคภณัฑ์แห้งเทกองจะขยายตวัอยา่งมากเมือ่สถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติ ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) เฉล่ียอยู่ที่ 55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(ประมาณ 1,809.75 ล้านบาท) ด้วยรายได้เฉล่ีย 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี (ประมาณ 
4,515.93 ล้านบาท)  อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบของการลงมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้นี ้โปรดพิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
และความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้พิจารณา
อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน โดยแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  จากเดิม วนัที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็น วนัที่ 9 ธันวาคม 2564  และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้  ใบหุ้ นกู้  และแก้ไขชื่อหุ้ นกู้ ให้สอดคล้องกับการขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ) ดงักล่าวด้วย  

กำรลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้  รวมทัง้แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ข้อควำมในข้อ 2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ 

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  PSL206A ตามที่ระบุในข้อก าหนด
สิทธิส าหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัที่ 9 ธันวาคม 
2564) จากเดิม อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็น อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยให้เร่ิมค านวณดอกเบีย้ 
หุ้นกู้ตามอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้อัตราใหม่ ตัง้แต่ (และรวมถึง) วนัที่ 9 มิถุนายน 2563 ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อก าหนดสิทธิและในใบหุ้ นกู้  ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  ดงันี ้ 

(ก) แก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

จำกเดิม อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี  

เป็น อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ  6.50  ต่อปี  
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(ข) แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อก าหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน  

ข้อควำมเดิม

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอาย ุ3 ปี 6 เดือน (สามปี หกเดือน) นบัจากวนัออกหุ้นกู้  และมีอตัราดอกเบีย้
คงที่ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นในวนัครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้  

ข้อควำมที่ขอแก้ไขใหม่ 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 5 ปี (ห้าปี) นับจากวันออกหุ้นกู้  และมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 
ต่อปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู้จนถึง (และนบัรวม) วนัท่ี 8 มิถนุายน 2563 และมีอตัราดอกเบีย้คงที่
ร้อยละ 6.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่จะมีการซือ้คืนหุ้นกู้  หรือ
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 11. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้ 
โดยเพิ่มข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและ
ใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเร่ืองดังกล่ำว 

ตามที่ระบุในแผนการช าระหนีหุ้้นกู้ ในวาระที่ 1 เพื่อให้บริษัทฯสามารถช าระหนีหุ้้นกู้ ได้ก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสิทธิให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยเพิ่มข้อ 11.5 การไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  ให้มีข้อความดงันี ้

“ข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดยีว
หรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่า “สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบ
ก ำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
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เนื่องจากปริมาณการสัง่ต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่มีปริมาณลดลงเกือบน้อยที่สดุในรอบ 20 ปี 
คาดการณ์ว่าภาคอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าโภคภณัฑ์แห้งเทกองจะขยายตวัอยา่งมากเมือ่สถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติ ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) เฉล่ียอยู่ที่ 55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(ประมาณ 1,809.75 ล้านบาท) ด้วยรายได้เฉล่ีย 140 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี (ประมาณ 
4,515.93 ล้านบาท)  อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบของการลงมติ
ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้นี ้โปรดพิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 
และความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

ด้วยเหตุผลที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้พิจารณา
อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน โดยแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอน
หุ้นกู้  จากเดิม วนัที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็น วนัที่ 9 ธันวาคม 2564  และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้  ใบหุ้ นกู้  และแก้ไขชื่อหุ้ นกู้ ให้สอดคล้องกับการขยาย
ระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (แก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ) ดงักล่าวด้วย  

กำรลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้  รวมทัง้แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
ข้อควำมในข้อ 2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิและใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ 

สืบเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวาระที่ 1 ข้างต้น เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  PSL206A ตามที่ระบุในข้อก าหนด
สิทธิส าหรับระยะเวลาที่ขยายออกไป (ตัง้แต่วนัที่ 9 มิถนุายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัที่ 9 ธันวาคม 
2564) จากเดิม อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็น อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยให้เร่ิมค านวณดอกเบีย้ 
หุ้นกู้ตามอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้อัตราใหม่ ตัง้แต่ (และรวมถึง) วนัที่ 9 มิถุนายน 2563 ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามที่ก าหนดในข้อก าหนดสิทธิ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อก าหนดสิทธิและในใบหุ้ นกู้  ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้  ดงันี ้ 

(ก) แก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

จำกเดิม อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี  

เป็น อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ  6.50  ต่อปี  
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(ข) แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อก าหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนีแ้ทน  

ข้อควำมเดิม

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 
มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอาย ุ3 ปี 6 เดือน (สามปี หกเดือน) นบัจากวนัออกหุ้นกู้  และมีอตัราดอกเบีย้
คงที่ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นในวนัครบก าหนดไถ่
ถอนหุ้นกู้  

ข้อควำมที่ขอแก้ไขใหม่ 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 5 ปี (ห้าปี) นับจากวันออกหุ้นกู้  และมีอัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 5.00 
ต่อปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู้จนถึง (และนบัรวม) วนัท่ี 8 มิถนุายน 2563 และมีอตัราดอกเบีย้คงที่
ร้อยละ 6.50 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 
โดยผู้ออกหุ้นกู้จะช าระคืนเงินต้นในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้นแต่จะมีการซือ้คืนหุ้นกู้  หรือ
มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

กำรลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติเร่ืองดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 11. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้ 
โดยเพิ่มข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและ
ใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเร่ืองดังกล่ำว 

ตามที่ระบุในแผนการช าระหนีหุ้้นกู้ ในวาระที่ 1 เพื่อให้บริษัทฯสามารถช าระหนีหุ้้นกู้ ได้ก่อนวันครบ
ก าหนดไถ่ถอน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อก าหนดสิทธิให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนถึงวนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยเพิ่มข้อ 11.5 การไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  ให้มีข้อความดงันี ้

“ข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดยีว
หรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนีเ้รียกว่า “สิทธิช ำระคืนหนีหุ้้นกู้ ก่อนครบ
ก ำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
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(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
เงินต้นคงค้าง ณ วนัไถ่ถอนทัง้จ านวนส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบีย้ค้างช าระจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธินี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้  
จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนบางส่วนในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้ นกู้  และการไถ่ถอนหรือการช าระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
บางส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระท าโดยให้ช าระเงินต้นส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยใน
จ านวนที่เท่ากนัคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบีย้ค้างช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไถ่ถอน
หุ้นกู้บางส่วนนัน้ 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ก่อนครบก าหนด ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่
จ าเป็นต้องตรงกบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทัง้นี ้หากวนัท่ีจะมีการช าระ
คืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการให้เล่ือนวนัที่จะมีการช าระคืนหนี ้
เงินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดไปเป็นวนัท าการถดัไปตามเงื่อนไขการเล่ือนวนัช าระดอกเบีย้ไปเป็นวนั
ท าการถดัไป 

ในกรณีที่มีการเล่ือนวนัที่จะมีการช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไปเป็นวนัท าการ
ถัดไป การค านวณดอกเบีย้ส าหรับหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่จะมีการช าระคืนก่อนครบก าหนด
ดังกล่าวให้ค านวณตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการช าระ
เงินจริงตามเงื่อนไขของการช าระดอกเบีย้หุ้นกู้งวดสดุท้าย 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนด พร้อมทัง้รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
(เช่น วันที่ประสงค์จะช าระเงินต้นคืนก่อนครบก าหนดดังกล่าว ) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ด าเนินการดังนี ้(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและ
วิธีการท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิช าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ (2) 
ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ
ช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนก าหนดและรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิดงักล่าวโดยนายทะเบียน
หุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 
(หกสิบ) วนัก่อนหน้าวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดนัน้ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้และดอกเบีย้ที่ค้างช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ทัง้หมดพร้อมกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ในขณะนัน้ ๆ ตามสดัส่วนและโดยเท่าเทียมกนั  
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(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้
ก่อนครบก าหนดไม่ว่าในกรณีช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวนหรือบางส่วน  

(ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิช าระคืนหนี ้
หุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอน
หรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวนหรือ
บางส่วน 

พร้อมทัง้ เสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิส่วนที่เก่ียวข้อง ชื่อหุ้นกู้  และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองดงักล่าว และให้สอดคล้องกับการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนในวาระที่ 1 
โดยชื่อหุ้นกู้แก้ไขเป็นดงันี ้

ชื่อเดิม 

“หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่ 

“หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน” 

กำรลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี แ้ละมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ 
และในกรณีที่ที่ประชมุมีมติอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมต ิ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติให้ช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่ำหุ้นกู้คงค้ำง พร้อมด้วยดอกเบีย้
งวดวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 

 ตามที่บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เพื่อให้เป็นตามแผนการช าระหนี ้
หุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอช าระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้บางส่วน ในจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ 
คงค้าง พร้อมด้วยดอกเบีย้งวดวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 416,701,369.86 บาท 
(เงินต้นจ านวน 392,000,000 บาท และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นเงินจ านวน 24,701,369.86 บาท) 

กำรลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทกุรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนมุตัิ และในกรณีที่
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(ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวน ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระ
เงินต้นคงค้าง ณ วนัไถ่ถอนทัง้จ านวนส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบีย้ค้างช าระจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธินี ้

(ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดบางส่วน เงินต้นท่ีผู้ออกหุ้นกู้  
จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือช าระคืนบางส่วนในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้ นกู้  และการไถ่ถอนหรือการช าระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
บางส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระท าโดยให้ช าระเงินต้นส าหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยใน
จ านวนที่เท่ากนัคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบีย้ค้างช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไถ่ถอน
หุ้นกู้บางส่วนนัน้ 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ก่อนครบก าหนด ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่
จ าเป็นต้องตรงกบัวนัครบก าหนดช าระดอกเบีย้ (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทัง้นี ้หากวนัท่ีจะมีการช าระ
คืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการให้เล่ือนวนัที่จะมีการช าระคืนหนี ้
เงินต้นหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดไปเป็นวนัท าการถดัไปตามเงื่อนไขการเล่ือนวนัช าระดอกเบีย้ไปเป็นวนั
ท าการถดัไป 

ในกรณีที่มีการเล่ือนวนัที่จะมีการช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไปเป็นวนัท าการ
ถัดไป การค านวณดอกเบีย้ส าหรับหนีเ้งินต้นหุ้นกู้ ส่วนที่จะมีการช าระคืนก่อนครบก าหนด
ดังกล่าวให้ค านวณตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่มีการช าระ
เงินจริงตามเงื่อนไขของการช าระดอกเบีย้หุ้นกู้งวดสดุท้าย 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนด พร้อมทัง้รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
(เช่น วันที่ประสงค์จะช าระเงินต้นคืนก่อนครบก าหนดดังกล่าว ) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ด าเนินการดังนี ้(1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและ
วิธีการท่ีระบไุว้ในข้อก าหนดสิทธิและสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิช าระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  และ (2) 
ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ
ช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนก าหนดและรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิดงักล่าวโดยนายทะเบียน
หุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 
(หกสิบ) วนัก่อนหน้าวนัท่ีผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดนัน้ 

(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระคืนหนีเ้งินต้นหุ้นกู้และดอกเบีย้ที่ค้างช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นัน้ทัง้หมดพร้อมกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ในขณะนัน้ ๆ ตามสดัส่วนและโดยเท่าเทียมกนั  
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(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้นกู้
ก่อนครบก าหนดไม่ว่าในกรณีช าระคืนหนีหุ้้นกู้ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวนหรือบางส่วน  

(ช) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิช าระคืนหนี ้
หุ้นกู้ ก่อนครบก าหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอน
หรือยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิช าระคืนหนีหุ้้ นกู้ ก่อนครบก าหนดทัง้จ านวนหรือ
บางส่วน 

พร้อมทัง้ เสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิส่วนที่เก่ียวข้อง ชื่อหุ้นกู้  และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิในเร่ืองดงักล่าว และให้สอดคล้องกับการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนในวาระที่ 1 
โดยชื่อหุ้นกู้แก้ไขเป็นดงันี ้

ชื่อเดิม 

“หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” 

ชื่อที่ขอแก้ไขใหม่ 

“หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  
ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน” 

กำรลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี แ้ละมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ 
และในกรณีที่ที่ประชมุมีมติอนุมตัิเร่ืองดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมต ิ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และน าส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติให้ช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่ำหุ้นกู้คงค้ำง พร้อมด้วยดอกเบีย้
งวดวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 

 ตามที่บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เพื่อให้เป็นตามแผนการช าระหนี ้
หุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอช าระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้บางส่วน ในจ านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้ 
คงค้าง พร้อมด้วยดอกเบีย้งวดวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 416,701,369.86 บาท 
(เงินต้นจ านวน 392,000,000 บาท และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี เป็นเงินจ านวน 24,701,369.86 บาท) 

กำรลงมติ: วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่จะจดัขึน้นีจ้ะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทกุรายที่ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินีแ้ละมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนมุตัิ และในกรณีที่



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

6

6 

ที�ประชุมมีมติอนุมตัิเรื�องดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที�ประชุมผู้ ถือ

หุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครั �งนี �เป็นการประชุมเพื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในข้อ �.� ของเอกสาร

หมายเลข � หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ที�แนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ ซึ�งจะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตั �งแต่สองรายขึ �นไป ถือหุ้นกู้ เป็น

จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ �� (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที�ยังไม่ ได้ไถ่ถอนทั �งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์

ประชุม และการลงมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที�ประธานในที�ประชมุกําหนด ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย

จะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ที�ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้  � หน่วยมี � เสียง ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน

ในที�ประชมุมีคะแนนเสียงชี �ขาดเพิ�มจากคะแนนเสียงที�ประธานในที�ประชมุอาจมีในฐานะที�ตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ รับมอบฉันทะ 

ทั �งนี � หลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นไปตามที�กําหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ 

หากท่านผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์ที�จะสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมสามารถสอบถามได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 

หรือบคุคลที�บริษัทฯ มอบหมายที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ท้ายหนงัสือฉบบันี �  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที� ดงักล่าวข้างต้น อนึ�ง เนื�องด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา ���� (COVID-��) บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้โปรดมอบ

ฉันทะให้ (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  หรือ (2) เจ้าหน้าที�ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด หรือ (3) บริษัท

หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด หรือ (�) บุคคลอื�น (คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว) เข้าร่วมประชุมแทน ตาม

รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

ในนาม บริษทั พรีเชียส ชพิปิ�ง จาํกัด (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้) 

นายคาลิด ฮาชิม และนายกอตมั ครูานา 
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ที�ประชุมมีมติอนุมตัิเรื�องดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที�ประชุมผู้ ถือ

หุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง 

วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

การประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครั �งนี �เป็นการประชุมเพื�อพิจารณาและลงมติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในข้อ �.� ของเอกสาร

หมายเลข � หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  ที�แนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ ซึ�งจะต้องมีผู้ ถือหุ้นกู้ตั �งแต่สองรายขึ �นไป ถือหุ้นกู้ เป็น

จํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ �� (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที�ยังไม่ ได้ไถ่ถอนทั �งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์

ประชุม และการลงมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีที�ประธานในที�ประชมุกําหนด ซึ�งผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย

จะมีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นกู้ที�ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้  � หน่วยมี � เสียง ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน

ในที�ประชมุมีคะแนนเสียงชี �ขาดเพิ�มจากคะแนนเสียงที�ประธานในที�ประชมุอาจมีในฐานะที�ตนเป็นผู้ ถือหุ้นกู้หรือผู้ รับมอบฉันทะ 

ทั �งนี � หลกัเกณฑ์ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เป็นไปตามที�กําหนดในเอกสารแนบท้ายข้อกําหนดสิทธิ 

หากท่านผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความประสงค์ที�จะสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมสามารถสอบถามได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 

หรือบคุคลที�บริษัทฯ มอบหมายที�มีรายชื�อปรากฏอยู่ท้ายหนงัสือฉบบันี �  

จึงเรียนมาเพื�อโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที� ดงักล่าวข้างต้น อนึ�ง เนื�องด้วยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา ���� (COVID-��) บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้โปรดมอบ

ฉันทะให้ (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  หรือ (2) เจ้าหน้าที�ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด หรือ (3) บริษัท

หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด หรือ (�) บุคคลอื�น (คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว) เข้าร่วมประชุมแทน ตาม

รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 3 และ 4 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

ในนาม บริษทั พรีเชียส ชพิปิ�ง จาํกัด (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้) 

นายคาลิด ฮาชิม และนายกอตมั ครูานา 

กรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริหาร 



8



9

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

1 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
 

แนวปฏิบตัิส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) มาโดยตลอดและมีความตระหนักถึงความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในประเทศไทย และห่วงใยถึงสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน จึงขอชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการจดัประชมุผู้ถือ
หุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ รับมอบฉนัทะ รับทราบและปฏิบตัิตาม ดงันี ้

1. บริษัทฯ ขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่ำนโปรดมอบฉันทะให้ (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  หรือ (2) นำย
อัตทชัย สุขประสิทธิ์ เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด หรือ (3) บริษัทหลักทรัพย์ 
กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด หรือ (4) บุคคลอื่น (คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว) เข้ำร่วมประชุมแทนกำรเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถมอบฉนัทะพร้อมลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการมอบฉนัทะดงันี ้

• กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์มายงัที่
อยู่ด้านล่าง และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส าเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (ตามที่ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ) ให้บริษัทฯ ก่อนวนัประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการก่อนวนัประชมุตามที่อยู่ ดงันี ้

ก. นำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ตู้ปณ. 44 ศฝ. หัวล ำโพง กรุงเทพมหำนคร  

10331 หรือ 

ข.  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 175 อำคำรสำธร ซิตี ้ทำว
เวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

2. ผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกำรติดเชือ้ COVID-19 เช่น ผู้ที่ เดินทำงกลับจำกต่ำงประเทศ หรือ ผู้ที่
เดินทำงไปยังหรือแวะผ่ำน (transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นก ำหนดเวลำ 
14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำว ผู้ที่มีอำกำรของโรค
ระบบทำงเดินหำยใจอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ผู้ที่มีโรคประจ ำตัว เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ เป็นต้น ผู้ที่มีอำยุ 70 ปีขึน้ไป เป็นต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่ำวปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข โดยงดกำรเข้ำร่วมประชุมและโปรดมอบฉันทะเท่ำนัน้ 
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3. ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ท่านสามารถส่ง
ค าถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี  ้โดยบริษัทฯ จะ
รวบรวมความคิดเห็นและค าถามเพื่อพิจารณาตอบค าถามในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ต่อไป 

3.1 อีเมล์ของบริษัท: ir@preciousshipping.com หรือ legal@preciousshipping.com   

3.2 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 02-696-8854 / 02-696-8846 / 02-696-8856 

3.3 ทางไปรษณีย์: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธร 
ซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 8 ชัน้ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

3.4 PSL IR Line QR code: 

 
4. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะจดัเตรียมความพร้อมและด าเนินการคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุตามค าแนะน า

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการป้องกันควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
การจดัการประชมุ โดยด าเนินการดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะตัง้จดุคดักรองพร้อมทัง้อปุกรณ์บริเวณหน้าห้องประชมุ 

(2) ในกรณีที่บริษัทฯ ด าเนินการคดักรองผู้ ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความเส่ียง 
หรือมีอุณหภูมิร่างกายสงูเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
งดกำรเข้ำร่วมประชุม โดยผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นแทนได้ 

(3) บริษัทฯ จะจดัผงัที่นัง่ในห้องประชมุและในสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 - 2 เมตร ต่อ 1 ที่นัง่ 
รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะ ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ให้มีระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร 
บริษัทฯ เตรียมการจดัการประชมุเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ และการจดัที่
นัง่ในห้องประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัดจะสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ประมาณ 100 ที่นัง่ และจะระบุ
เลขที่นั่งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนั่งตาม
หมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ  ขึน้ เมื่อที่นัง่เต็มแล้ว 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั แทนการเข้าร่วมประชมุ 
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5. กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งเป็นฉบับจริงและยงัไม่หมดอายุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่ บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือ
เดินทาง /  เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ   

6. กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านปฏิบตัิตามแนว
ทางการด าเนินการจดัประชมุอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดงันี ้
6.1 ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และผ่านจุดคดักรองเพื่อ

ตรวจวดัอุณหภูมิบริเวณหน้าห้องประชุมก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดัประชุม หากผู้ ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียงการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 4 (2) ในกรณีที่ท่าน
ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

6.2 ผู้ที่ผ่านการคดักรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงตน และขอความร่วมมือให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามยั
ที่น ามาเองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชมุ ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดัเตรียมไว้ตามจุด
ต่าง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ที่ประชุม ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคดักรอง
หรือไม่ท าแบบคดักรองตนเอง และส าหรับท่านที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามยั 

6.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบคุคล ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร         
จดุลงทะเบียน และการนัง่ในห้องประชมุ  

6.4 เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเชือ้โรค บริษัทฯ งดรับค าถามด้วยวิธีการยกมือซักถาม และการ
ซกัถามผ่านไมโครโฟน หากผู้ ถือหุ้นกู้มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับ
การประชุม ท่านสามารถด าเนินการส่งค าถามล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 3 หรือหากท่านประสงค์จะ
สอบถามในที่ประชมุ ขอให้ท่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

6.5 หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมมีไข้ ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความ
ร่วมมือให้ท่านออกจากห้องประชมุ โดยท่านยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นแทนได้ 

6.6 บริษัทฯ ของดการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการ
แพร่ระบาด 

6.7 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เก่ียวกบัการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.preciousshipping.com) 

 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ 
สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง ในเวลา 12:00 น. ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนกั บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี ้
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3. ผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ท่านสามารถส่ง
ค าถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี  ้โดยบริษัทฯ จะ
รวบรวมความคิดเห็นและค าถามเพื่อพิจารณาตอบค าถามในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ต่อไป 

3.1 อีเมล์ของบริษัท: ir@preciousshipping.com หรือ legal@preciousshipping.com   

3.2 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 02-696-8854 / 02-696-8846 / 02-696-8856 

3.3 ทางไปรษณีย์: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ 175 อาคารสาธร 
ซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ฝ่ายนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 8 ชัน้ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

3.4 PSL IR Line QR code: 

 
4. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะจดัเตรียมความพร้อมและด าเนินการคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุตามค าแนะน า

ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการป้องกันควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับ
การจดัการประชมุ โดยด าเนินการดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะตัง้จดุคดักรองพร้อมทัง้อปุกรณ์บริเวณหน้าห้องประชมุ 

(2) ในกรณีที่บริษัทฯ ด าเนินการคดักรองผู้ ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความเส่ียง 
หรือมีอุณหภูมิร่างกายสงูเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
งดกำรเข้ำร่วมประชุม โดยผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นแทนได้ 

(3) บริษัทฯ จะจดัผงัที่นัง่ในห้องประชมุและในสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 - 2 เมตร ต่อ 1 ที่นัง่ 
รวมถึงจัดให้มีการเว้นระยะ ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน ให้มีระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร 
บริษัทฯ เตรียมการจดัการประชมุเพื่อลดความแออดัของผู้ เข้าร่วมประชมุในพืน้ที่การประชมุ และการจดัที่
นัง่ในห้องประชุมซึ่งมีจ านวนจ ากัดจะสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ประมาณ 100 ท่ีนัง่ และจะระบุ
เลขที่นั่งให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนั่งตาม
หมายเลขดงักล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ  ขึน้ เมื่อที่นัง่เต็มแล้ว 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั แทนการเข้าร่วมประชมุ 

3 

5. กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งเป็นฉบับจริงและยงัไม่หมดอายุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้แก่ บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือ
เดินทาง /  เอกสารอื่นซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการ   

6. กรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านปฏิบตัิตามแนว
ทางการด าเนินการจดัประชมุอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ดงันี ้
6.1 ผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และผ่านจุดคดักรองเพื่อ

ตรวจวดัอุณหภูมิบริเวณหน้าห้องประชุมก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จดัประชุม หากผู้ ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เส่ียงการติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามที่ระบใุนข้อ 4 (2) ในกรณีที่ท่าน
ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

6.2 ผู้ที่ผ่านการคดักรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์เพื่อแสดงตน และขอความร่วมมือให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามยั
ที่น ามาเองตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชมุ ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดัเตรียมไว้ตามจุด
ต่าง ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้เข้าบริเวณพืน้ที่ประชุม ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคดักรอง
หรือไม่ท าแบบคดักรองตนเอง และส าหรับท่านที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามยั 

6.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ โปรดรักษาระยะห่างระหวา่งบคุคล ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร         
จดุลงทะเบียน และการนัง่ในห้องประชมุ  

6.4 เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเชือ้โรค บริษัทฯ งดรับค าถามด้วยวิธีการยกมือซักถาม และการ
ซกัถามผ่านไมโครโฟน หากผู้ ถือหุ้นกู้มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การประชุม ท่านสามารถด าเนินการส่งค าถามล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 3 หรือหากท่านประสงค์จะ
สอบถามในที่ประชมุ ขอให้ท่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

6.5 หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมมีไข้ ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความ
ร่วมมือให้ท่านออกจากห้องประชมุ โดยท่านยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นแทนได้ 

6.6 บริษัทฯ ของดการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการ
แพร่ระบาด 

6.7 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เก่ียวกบัการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.preciousshipping.com) 

 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ 
สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง ในเวลา 12:00 น. ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนกั บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี ้
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม:    

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
คุณสิรสำ สุภำวศิน  โทรศัพท์ 02-696-8854 หรือ 095-150-5456  

คุณปัณชญำ แซ่จู  โทรศัพท์ 02-696-8846 หรือ 093-959-9291  

คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน  โทรศัพท์ 02-696-8856 หรือ 081-921-8515 

คุณนลินทพิย์ ศำนตินำนนท์  โทรศัพท์ 02-696-8869 หรือ 089-492-8744 

คุณภณิดำ สัจจะเดชำชัย  โทรศัพท์ 02-696-8844 หรือ 064-529-3999 

 

หรือ  

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด  
โทรศัพท์ 02-680-4046 หรือ 02-680-4048 

 

 
 

5 

แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 2563 

 
ขอควำมร่วมมือท่ำนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นควำมจริง  

เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 
 

ชื่อ - สกลุ ______________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัท์ _______________________________________ 
อีเมล์__________________________________________________ 
 
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่?   ใช ่  ไม่ใช่  
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม่?  

ไอ     ใช ่  ไม่ใช่  
เจ็บคอ     ใช ่  ไม่ใช่  
น า้มกูไหล    ใช่   ไม่ใช่  
เหน่ือยหอบ    ใช่   ไม่ใช่  

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีที่มกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโควิด 19 ในชว่ง 14 
วนัท่ีผ่านมาหรือไม่? 
ใช ่  ไม่ใช่  

4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกล้ชดิผู้ ป่วยที่ต้องสงสยัว่าเข้าขา่ยติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 หรือไม่? 
ใช ่  ไม่ใช่  

 
หมำยเหตุ: หำกพบว่ำท่ำนมีไข้ 37.5 °C หรือมีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติ
เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือพืน้ที่ซึ่งมีกำรระบำดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้อง
สงสัยกำรติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่ำน โดยกำรกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วม
ประชุม และเดินทำงกลับ พร้อมปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกองควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข 
 



13

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

4 

 

 

ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม:    

 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
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คุณสมปรำรถนำ เทพนภำเพลิน  โทรศัพท์ 02-696-8856 หรือ 081-921-8515 
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โทรศัพท์ 02-680-4046 หรือ 02-680-4048 
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ก่อนเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ครัง้ท่ี 1/2563 ในวันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม 2563 

 
ขอควำมร่วมมือท่ำนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นควำมจริง  

เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรัสโควิด 19 
 

ชื่อ - สกลุ ______________________________________________ 
หมายเลขโทรศพัท์ _______________________________________ 
อีเมล์__________________________________________________ 
 
1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่?   ใช ่  ไม่ใช่  
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนีห้รือไม่?  

ไอ     ใช ่  ไม่ใช่  
เจ็บคอ     ใช ่  ไม่ใช่  
น า้มกูไหล    ใช่   ไม่ใช่  
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สงสัยกำรติดเชือ้ COVID-19 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่ำนด ำเนินกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่ำน โดยกำรกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วม
ประชุม และเดินทำงกลับ พร้อมปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของกองควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข 
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
หนังสือมอบฉันทะ

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.  
ข้าพเจ้า.................................................................................... ............................................................... 

อยู่บ้านเลขที่......................................... ..........................................................................................................
โทรศัพท์..................................อีเมล์.......................................................... เป็นผู้ ถือหุ้ นกู้  ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2559 
ครบก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้”) จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................หน่วย ขอมอบฉนัทะให้

□ 1. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้) หรือ

□ 
2. นำยอัตทชัย สุขประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขท่ี 150/74 หมู่ที่ 1 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบรีุ จ. นนทบรีุ 11000 
(เจ้ำหน้ำที่ของบริษทัหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด ส านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที่ 175 อาคารสาธร ซิตี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120) หรือ

□
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่เลขที่ชัน้ 8, 15-17, 21 อาคารลิเบอร์
ตีส้แควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

□
4. ชื่อ................................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................................................................................................................... 
โทรศพัท์..................................................อีเมล์..................................................................................

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ) เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 1 หรือ ในกรณีท่ีท่านต้องการให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 
เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 2 หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ำกัด เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 3 หรือ ท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 4 ในกรณีที่ท่านต้องการ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่ำนัน้) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉันทะของ
ข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เพือ่พิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่จะพิจารณา
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2563 ที่จะจดัขึน้ในวันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เร่ิมประชุมเวลำ 14:00 น. 
ณ ส ำนักงำน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขต
บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 (โดยเปิดลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเวลำ 12:00 น.) ทัง้นี ้รวมถึงการประชมุผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่ประชมุในวาระดงักล่าวที่จะจดัขึน้ใหม่  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า  

อำกร
แสตมป์  
20 บำท 
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เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 2 หรือ ในกรณีที่ท่านต้องการให้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 
จ ำกัด เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 3 หรือ ท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 4 ในกรณีที่ท่านต้องการ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่ำนัน้) คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของ
ข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่จะพิจารณา
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ครัง้ที่ 1/2563 ที่จะจดัขึน้ในวันอังคำรที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เร่ิมประชุมเวลำ 14:00 น. 
ณ ส ำนักงำน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขต
บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 (โดยเปิดลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเวลำ 12:00 น.) ทัง้นี ้รวมถึงการประชมุผู้ ถือ
หุ้นกู้ที่ประชมุในวาระดงักล่าวที่จะจดัขึน้ใหม่  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า  

อำกร
แสตมป์  
20 บำท 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

16
2 

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL206A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแ ก้ ไขวันครบก ำหนดไ ถ่ถอนหุ้ นกู้  จ ำก เดิ ม  วั นที่  9 มิ ถุน ำยน  2563 เ ป็น  วันที่   
9 ธันวำคม 2564 และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และชื่อหุ้นกู้ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ รวมทัง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมในข้อ  
 2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 11. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้ โดย
เพิ่มข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้
ให้สอดคล้องกับเร่ืองดังกล่ำว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติให้ช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่ำหุ้นกู้คงค้ำง พร้อมด้วยดอกเบีย้
งวดวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ

    
ลงชื่อ (ผู้มอบฉนัทะ) 

             (                         )

ลงชื่อ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) 
                      (                         ) 

หมำยเหตุ : โปรดแนบส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง หำกผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทท่ี
ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำร
ประกอบกลับมำยังฝ่ำยนำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 44 ศฝ. หัวล ำโพง กรุงเทพมหำนคร 10331 หรือ บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเซีย พลัส จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 175 อำคำรสำธร ซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  

 

แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครัง้ที่ 1/2563 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 

ส ำนักงำน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
Google Map: https://goo.gl/maps/tUJ9vE68CSoUHCmx6 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

2 

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL206A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแ ก้ ไขวันครบก ำหนดไ ถ่ถอนหุ้ นกู้  จ ำก เดิ ม  วั นที่  9 มิ ถุน ำยน  2563 เ ป็น  วันที่   
9 ธันวำคม 2564 และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และชื่อหุ้นกู้ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้ รวมทัง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อควำมในข้อ  
 2.1 ของข้อก ำหนดสิทธิ และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ของหุ้นกู้

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 11. กำรไถ่ถอนหุ้นกู้และกำรซือ้คืนหุ้นกู้ โดย
เพิ่มข้อ 11.5 กำรไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื่อและใบหุ้นกู้
ให้สอดคล้องกับเร่ืองดังกล่ำว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติให้ช ำระคืนเงินต้นจ ำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่ำหุ้นกู้คงค้ำง พร้อมด้วยดอกเบีย้
งวดวันที่ 9 มิถุนำยน 2563 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง

วำระที่ 5 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตัิ □ งดออกเสียง
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ

    
ลงชื่อ (ผู้มอบฉนัทะ) 

             (                         )

ลงชื่อ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) 
                      (                         ) 

หมำยเหตุ : โปรดแนบส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง หำกผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทท่ี
ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำร
ประกอบกลับมำยังฝ่ำยนำยทะเบียนหุ้นกู้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 44 ศฝ. หัวล ำโพง กรุงเทพมหำนคร 10331 หรือ บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเซีย พลัส จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่เลขท่ี 175 อำคำรสำธร ซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 3/1 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  

 

แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL206A ครัง้ที่ 1/2563 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 

ส ำนักงำน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)

เลขที่ 727 ถนนลำซำล แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
Google Map: https://goo.gl/maps/tUJ9vE68CSoUHCmx6 
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