
 
 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 

ส ำหรับ  

หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1/2559  
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564  (PSL211A) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎำคม 2563 

เวลำ 10:30 น. 
ณ ห้องบุษรำคัม และ ห้องไพลิน โรงแรมอวำนี เอเทรียม 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 

กรุงเทพมหำนคร 10310 

 

(เน่ืองจำกกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ขอควำม
ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่ำนโปรดมอบฉันทะแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
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 วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2563 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นกู้  ของ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2564” (“ผู้ถือหุ้นกู้”)  

อ้างถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ส าหรับ  “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“ข้อก ำหนดสิทธิ”) 

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

5.   แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

ด้วยบริษัท พรีเชียส ชิพปิ ้ง  จ ากัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ ออกหุ้ นกู้  (“บริษัทฯ ” หรือ “ผู้ออกหุ้ นกู้ ”)  
มีความประสงค์ที่จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้” หรือ “PSL211A”) ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ 
ห้องบุษราคัม และ ห้องไพลิน โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวนัที่  30 
มิถนุายน 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ PSL211A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำกเดิม วันที่ 22 มกรำคม 2564 เป็น วันที่ 22 กรกฎำคม 
2565 และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้สอดคล้อง
กับกำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว  

หลกัการและเหตผุล  

บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการออกหุ้ นกู้ รุ่นใหม่ในระหว่างปีนี ้เพื่อที่จะน าเงินมาช าระไถ่ถอนหุ้นกู้  
PSL211A ในวนัครบก าหนดไถ่ถอน โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมเตรียมการเพื่อจะออกหุ้นกู้ รุ่นใหม่มาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร แต่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทัว่โลกซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน อนัส่งผลกระทบท าให้ตลาดทุนในประเทศไทยและต่างประเทศต้องตก
อยู่ในสภาวะระส ่าระสายเป็นผลท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกหุ้นกู้ รุ่นใหม่ได้ตามแผนการที่วางไว้ได้ 
อีกทัง้สถาบนัการเงินต่างๆ มีความเชื่อว่าตลาดทุนจะยงัคงซบเซาต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมี
การค้นพบวคัซีนต้านเชือ้ไวรัส COVID-19 ได้ ซึง่จากความเห็นของผู้ เชี่ยวชาญต่างๆ คาดว่าไม่น่าจะมี
การใช้วคัซีนดงักล่าวได้ภายในปีนี ้  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบชั�วคราวจากการแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโคโรนา 

(COVID-��) แต่ปัจจัยพื �นฐานระยะยาวของอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงสดใส 

เนื�องจากปริมาณการสั�งต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่มีปริมาณลดลงเกือบน้อยที�สดุในรอบ �� ปี 

คาดการณ์ว่าภาคอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าโภคภณัฑ์แห้งเทกองจะขยายตวัอยา่งมากเมื�อสถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติ ทั �งนี � ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไรก่อนหกัดอกเบี �ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) เฉลี�ยอยู่ที� �� ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(ประมาณ �,���.�� ล้านบาท) ด้วยรายได้เฉลี�ย ��� ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี  (ประมาณ 

�,���.�� ล้านบาท)  อนึ�ง รายละเอียดเพิ�มเติม รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบของการลงมติ
ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครั �งนี � โปรดพิจารณาจากความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
และความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สิ�งที�ส่งมาด้วย � 

ด้วยเหตุผลที�ระบุข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที�จะต้องเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้พิจารณา
อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน โดยแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้ นกู้  จากเดิม วันที� 22 มกราคม 2564 เป็น วันที� 22 กรกฎาคม 2565  และขอเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  ใบหุ้นกู้  และแก้ไขชื�อหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการ
ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดงักล่าวด้วย  

การลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสยีงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที�ที�ประชุมมีมติอนุมัติเรื�องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้  รวมทั �งแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
อัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ 

สืบเนื�องจากการขอขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวาระที� 1 ข้างต้น เพื�อประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ�มอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้  PSL211A ตามที�ระบุในข้อกําหนด
สิทธิสําหรับระยะเวลาที�ขยายออกไป (ตั �งแต่วันที� 22 มกราคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที� 22 

กรกฎาคม 2565) จากเดิม อตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยให้เริ�มคํานวณ
ดอกเบี �ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี �ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั �งแต่ (และรวมถึง) วันที� 22 มกราคม 2564 ทั �งนี � ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที�กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ และเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมตัิ
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิและในใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ ดงันี �  
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(ก) แก้ไขเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ย 

จากเดิม อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 5.25 ต่อปี  

เป็น อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ  6.75  ต่อปี  

(ข) แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนี �แทน  

ข้อความเดิม 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 5 ปี (ห้าปี) นบัจากวนัออกหุ้นกู้  และมีอตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ �.�� 

(ห้าจดุสองห้า) ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้นในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ข้อความที�ขอแก้ไขใหม่ 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 6 ปี 6 เดือน (หกปี หกเดือน) นับจากวันออกหุ้นกู้  และมีอัตราดอกเบี �ย
คงที�ร้อยละ 5.25 ต่อปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู้จนถึง (และนบัรวม) วนัที� 21 มกราคม 2564 และมี
อัตราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 6.75 ต่อปี นับแต่วันที� 22 มกราคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 

วนัที� 22 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้นในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้น
แต่จะมีการซื �อคืนหุ้นกู้  หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที�ที�ประชุมมีมติอนุมัติเรื�องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ  สํานักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื �อคืนหุ้นกู้ 
โดยเพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื�อและ
ใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื�องดังกล่าว 

ตามที�ระบุในแผนการชําระหนี �หุ้นกู้ ในวาระที� 1 เพื�อให้บริษัทฯสามารถชําระหนี �หุ้นกู้ ได้ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ�มเติม
ข้อกําหนดสิทธิให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอน โดยเพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  ให้มีข้อความดงันี � 

“ข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ 
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบชั�วคราวจากการแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโคโรนา 

(COVID-��) แต่ปัจจัยพื �นฐานระยะยาวของอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองยังคงสดใส 

เนื�องจากปริมาณการสั�งต่อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองใหม่มีปริมาณลดลงเกือบน้อยที�สดุในรอบ �� ปี 

คาดการณ์ว่าภาคอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าโภคภณัฑ์แห้งเทกองจะขยายตวัอย่างมากเมื�อสถานการณ์
เข้าสู่ภาวะปกติ ทั �งนี � ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไรก่อนหกัดอกเบี �ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) เฉลี�ยอยู่ที� �� ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(ประมาณ �,���.�� ล้านบาท) ด้วยรายได้เฉลี�ย ��� ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี  (ประมาณ 

�,���.�� ล้านบาท)  อนึ�ง รายละเอียดเพิ�มเติม รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบของการลงมติ
ของที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครั �งนี � โปรดพิจารณาจากความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
และความเห็นของผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ สิ�งที�ส่งมาด้วย � 

ด้วยเหตุผลที�ระบุข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นที�จะต้องเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ให้พิจารณา
อนมุตัิให้ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน โดยแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอน
หุ้ นกู้  จากเดิม วันที� 22 มกราคม 2564 เป็น วันที� 22 กรกฎาคม 2565  และขอเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้  ใบหุ้นกู้  และแก้ไขชื�อหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการ
ขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) ดงักล่าวด้วย  

การลงมติ: วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที�ที�ประชุมมีมติอนุมัติเรื�องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติ
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้  รวมทั �งแก้ไขเปลี�ยนแปลง
ข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
อัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ 

สืบเนื�องจากการขอขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในวาระที� 1 ข้างต้น เพื�อประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ เห็นควรเสนอปรับเพิ�มอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้  PSL211A ตามที�ระบุในข้อกําหนด
สิทธิสําหรับระยะเวลาที�ขยายออกไป (ตั �งแต่วันที� 22 มกราคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที� 22 

กรกฎาคม 2565) จากเดิม อตัราร้อยละ 5.25 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี โดยให้เริ�มคํานวณ
ดอกเบี �ยหุ้นกู้ตามอัตราดอกเบี �ยหุ้นกู้อัตราใหม่ ตั �งแต่ (และรวมถึง) วันที� 22 มกราคม 2564 ทั �งนี � ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที�กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ และเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมตัิ
การแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิและในใบหุ้นกู้  ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ ดงันี �  
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(ก) แก้ไขเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ย 

จากเดิม อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 5.25 ต่อปี  

เป็น อตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ  6.75  ต่อปี  

(ข) แก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ข้อความใหม่ดงัต่อไปนี �แทน  

ข้อความเดิม 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ 

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 5 ปี (ห้าปี) นบัจากวนัออกหุ้นกู้  และมีอตัราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ �.�� 

(ห้าจดุสองห้า) ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้นในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  

ข้อความที�ขอแก้ไขใหม่ 

2.1 ชนิดและอายุของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีอายุ 6 ปี 6 เดือน (หกปี หกเดือน) นับจากวันออกหุ้นกู้  และมีอัตราดอกเบี �ย
คงที�ร้อยละ 5.25 ต่อปี นบัแต่วนัออกหุ้นกู้จนถึง (และนบัรวม) วนัที� 21 มกราคม 2564 และมี
อัตราดอกเบี �ยคงที�ร้อยละ 6.75 ต่อปี นับแต่วันที� 22 มกราคม 2564 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) 

วนัที� 22 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชําระคืนเงินต้นในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  เว้น
แต่จะมีการซื �อคืนหุ้นกู้  หรือมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้   

การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผกูพนัผู้ ถือหุ้น
กู้ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บงัคบัในวนัที�ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ และ
ในกรณีที�ที�ประชุมมีมติอนุมัติเรื�องดังกล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมติที�
ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ  สํานักงาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื �อคืนหุ้นกู้ 
โดยเพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื�อและ
ใบหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับเรื�องดังกล่าว 

ตามที�ระบุในแผนการชําระหนี �หุ้นกู้ ในวาระที� 1 เพื�อให้บริษัทฯสามารถชําระหนี �หุ้นกู้ ได้ก่อนวันครบ
กําหนดไถ่ถอน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ�มเติม
ข้อกําหนดสิทธิให้บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอน โดยเพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้  ให้มีข้อความดงันี � 

“ข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ 
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ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั �งจํานวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดยีว
หรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนี �เรียกว่า “สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ ก่อนครบ
กําหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื�อนไข ดงัต่อไปนี � 

(ก) ในกรณีที�ผู้ ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
เงินต้นคงค้าง ณ วนัไถ่ถอนทั �งจํานวนสําหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี �ยค้างชําระจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที�ไถ่ถอนหุ้นกู้นั �น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � ตามวิธีการที�กําหนดไว้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธินี � 

(ข) ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดบางส่วน เงินต้นที�ผู้ออกหุ้นกู้  
จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชําระคืนบางส่วนในแต่ละครั �งจะต้องมีจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ � (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้ นกู้  และการไถ่ถอนหรือการชําระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
บางส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทําโดยให้ชําระเงินต้นสําหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยใน
จํานวนที�เท่ากนัคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี �ยค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที�ไถ่ถอน
หุ้นกู้บางส่วนนั �น 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้ นกู้ ก่อนครบกําหนด ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่
จําเป็นต้องตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี �ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั �งนี � หากวนัที�จะมกีารชําระ
คืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทําการให้เลื�อนวนัที�จะมีการชําระคืนหนี �
เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไปเป็นวนัทําการถดัไปตามเงื�อนไขการเลื�อนวนัชําระดอกเบี �ยไปเป็นวนั
ทาํการถดัไป 

ในกรณีที�มีการเลื�อนวนัที�จะมีการชําระคืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไปเป็นวนัทําการ
ถัดไป การคํานวณดอกเบี �ยสําหรับหนี �เงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที�จะมีการชําระคืนก่อนครบกําหนด
ดังกล่าวให้คํานวณตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที�มีการชําระ
เงินจริงตามเงื�อนไขของการชําระดอกเบี �ยหุ้นกู้งวดสดุท้าย 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนด พร้อมทั �งรายละเอียดที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ 

(เช่น วันที�ประสงค์จะชําระเงินต้นคืนก่อนครบกําหนดดังกล่าว) เพื�อให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ดําเนินการดังนี � (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและ
วิธีการที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือ
หุ้นกู้ที�จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) 

ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีที�ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื�อและที�อยู่ที�
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ
ชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนกําหนดและรายละเอียดเกี�ยวกับการใช้สิทธิดงักล่าวโดยนายทะเบียน
หุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 

(หกสิบ) วนัก่อนหน้าวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดนั �น 
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(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชําระคืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี �ยที�ค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั �นทั �งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายตามที�ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ในขณะนั �น ๆ ตามสดัสว่นและโดยเท่าเทียมกนั  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้
ก่อนครบกําหนดไม่ว่าในกรณีชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวนหรือบางส่วน  

(ช) เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถงึความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดตามที�ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอน
หรือยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้ นกู้ ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวนหรือ
บางส่วน 

พร้อมทั �ง เสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิส่วนที�เกี�ยวข้อง ชื�อหุ้นกู้  และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิในเรื�องดงักล่าว และให้สอดคล้องกับการแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนในวาระที� � 

โดยชื�อหุ้นกู้แก้ไขเป็นดงันี � 

ชื�อเดิม 

“หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ �ง จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

ชื�อที�ขอแก้ไขใหม่ 

“หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ �ง จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

ซึ�งผู้ออกหุ้นกู้มีสทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน” 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บังคับในวันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ 
และในกรณีที�ที�ประชมุมีมติอนุมตัิเรื�องดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมต ิ

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติให้ชําระคืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว) ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จําเป็นต้องตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี �ย 

(ไม่ว่างวดใด ๆ) ก่อน หรือ ณ วันที� 22 มกราคม 2564 

 ตามที�บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เพื�อให้เป็นตามแผนการชําระหนี �
หุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอชําระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้บางส่วน ในจํานวนรวมร้อยละ 20 ของมลูค่าหุ้นกู้ 
คงค้าง (ณ วนัที� 30 กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงนิต้นจํานวนทั �งสิ �น 718,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม การชาํระ
คืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมลูค่าหุ้นกู้คงค้างข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชําระคืนได้ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว ไม่ว่าในวนัใด ๆ  และไม่จําเป็นต้องตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี �ย (ไม่ว่างวดใด ๆ ) 
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ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั �งจํานวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดยีว
หรือหลายคราว) ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  (ต่อไปนี �เรียกว่า “สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ ก่อนครบ
กําหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื�อนไข ดงัต่อไปนี � 

(ก) ในกรณีที�ผู้ ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวน ผู้ออกหุ้นกู้จะชําระ
เงินต้นคงค้าง ณ วนัไถ่ถอนทั �งจํานวนสําหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วย และดอกเบี �ยค้างชําระจนถึง 
(แต่ไม่รวม) วันที�ไถ่ถอนหุ้นกู้นั �น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้  ทั �งนี � ตามวิธีการที�กําหนดไว้ในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ตามข้อกําหนดสิทธินี � 

(ข) ในกรณีที�ผู้ออกหุ้นกู้ ใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดบางส่วน เงินต้นที�ผู้ออกหุ้นกู้  
จะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชําระคืนบางส่วนในแต่ละครั �งจะต้องมีจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่า
ร้อยละ � (ห้า) ของมูลค่าคงค้างหุ้ นกู้  และการไถ่ถอนหรือการชําระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
บางส่วนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละราย จะกระทําโดยให้ชําระเงินต้นสําหรับหุ้นกู้แต่ละหน่วยใน
จํานวนที�เท่ากนัคืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้พร้อมด้วยดอกเบี �ยค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัที�ไถ่ถอน
หุ้นกู้บางส่วนนั �น 

(ค) ผู้ ออกหุ้ นกู้ สามารถใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้ นกู้ ก่อนครบกําหนด ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่
จําเป็นต้องตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี �ย (ไม่ว่างวดใด ๆ) ทั �งนี � หากวนัที�จะมีการชําระ
คืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทําการให้เลื�อนวนัที�จะมีการชําระคืนหนี �
เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไปเป็นวนัทําการถดัไปตามเงื�อนไขการเลื�อนวนัชําระดอกเบี �ยไปเป็นวนั
ทําการถดัไป 

ในกรณีที�มีการเลื�อนวนัที�จะมีการชําระคืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไปเป็นวนัทําการ
ถัดไป การคํานวณดอกเบี �ยสําหรับหนี �เงินต้นหุ้นกู้ ส่วนที�จะมีการชําระคืนก่อนครบกําหนด
ดังกล่าวให้คํานวณตามที�ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิต่อไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที�มีการชําระ
เงินจริงตามเงื�อนไขของการชําระดอกเบี �ยหุ้นกู้งวดสดุท้าย 

(ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าถึงความประสงค์ของ
ผู้ออกหุ้นกู้ในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนด พร้อมทั �งรายละเอียดที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ 

(เช่น วันที�ประสงค์จะชําระเงินต้นคืนก่อนครบกําหนดดังกล่าว) เพื�อให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ดําเนินการดังนี � (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ ปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ ตามรายละเอียดและ
วิธีการที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิและสญัญาแต่งตั �งนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื�อกําหนดรายชื�อผู้ ถือ
หุ้นกู้ที�จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ (2) 

ให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีที�ส่งถึงผู้ ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยงัผู้ ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามรายชื�อและที�อยู่ที�
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิ
ชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนกําหนดและรายละเอียดเกี�ยวกับการใช้สิทธิดงักล่าวโดยนายทะเบียน
หุ้นกู้ จะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 

(หกสิบ) วนัก่อนหน้าวนัที�ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์จะใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดนั �น 
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(จ) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชําระคืนหนี �เงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี �ยที�ค้างชําระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้นั �นทั �งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ แต่ละรายตามที�ระบุ
ไว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นกู้ในขณะนั �น ๆ ตามสดัส่วนและโดยเท่าเทียมกนั  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้แตล่ะรายในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้นกู้
ก่อนครบกําหนดไม่ว่าในกรณีชําระคืนหนี �หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวนหรือบางส่วน  

(ช) เมื�อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชําระคืนหนี �
หุ้นกู้ก่อนครบกําหนดตามที�ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถเพิกถอน
หรือยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการใช้สิทธิชําระคืนหนี �หุ้ นกู้ ก่อนครบกําหนดทั �งจํานวนหรือ
บางส่วน 

พร้อมทั �ง เสนอให้แก้ไขข้อกําหนดสิทธิส่วนที�เกี�ยวข้อง ชื�อหุ้นกู้  และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิในเรื�องดงักล่าว และให้สอดคล้องกับการแก้ไขวนัครบกําหนดไถ่ถอนในวาระที� � 

โดยชื�อหุ้นกู้แก้ไขเป็นดงันี � 

ชื�อเดิม 

“หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ �ง จํากดั (มหาชน) ครั �งที� 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

ชื�อที�ขอแก้ไขใหม่ 

“หุ้นกู้ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ �ง จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1/2559 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  

ซึ�งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน” 

การลงมติ  วาระนี �ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจํานวนเสียงทั �งหมด
ของผู้ ถือหุ้นกู้ซึ�งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน) โดยมติอนุมตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ที�จะจดัขึ �นนี �จะมีผลใช้บงัคบัและผูกพนัผู้ ถือหุ้นกู้
ทุกรายที�ถือหุ้นกู้ภายใต้ข้อกําหนดสิทธินี �และมีผลใช้บังคับในวันที�ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมตัิ 
และในกรณีที�ที�ประชมุมีมติอนุมตัิเรื�องดงักล่าวข้างต้น ขอให้ที�ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทฯ แจ้งมต ิ

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นกู้และนําส่งข้อกําหนดสิทธิที�แก้ไขเพิ�มเติมดงักล่าวข้างต้นต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. และ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติให้ชําระคืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว) ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จําเป็นต้องตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี �ย 

(ไม่ว่างวดใด ๆ) ก่อน หรือ ณ วันที� 22 มกราคม 2564 

 ตามที�บริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาครบกําหนดไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เพื�อให้เป็นตามแผนการชําระหนี �
หุ้นกู้ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอชําระคืนเงินต้นให้แกผู่้ ถือหุ้นกู้บางส่วน ในจํานวนรวมร้อยละ 20 ของมลูค่าหุ้นกู้ 
คงค้าง (ณ วนัที� 30 กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงนิต้นจํานวนทั �งสิ �น 718,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม การชาํระ
คืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมลูค่าหุ้นกู้คงค้างข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้สามารถชําระคืนได้ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว ไม่ว่าในวนัใด ๆ  และไม่จําเป็นต้องตรงกบัวนัครบกําหนดชําระดอกเบี �ย (ไม่ว่างวดใด ๆ ) 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

6



7



8



9

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

1 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

 

 

แนวปฏิบตัิสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

กรณีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ �ง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-��) มาโดยตลอดและมีความตระหนักถึงความเสี�ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในประเทศไทย และห่วงใยถึงสขุภาพของผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน จึงขอชี �แจงแนวปฏิบตัิในการจดัประชมุผู้ถือ
หุ้นกู้ ครั �งที� 1/2563 เพื�อให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ รับมอบฉนัทะ รับทราบและปฏิบตัิตาม ดงันี � 

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านโปรดมอบฉันทะให้ (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ (�) บริษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด หรือ (3) บุคคลอื�น (คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดยีว) เข้าร่วมประชุมแทน
การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นกู้สามารถมอบฉนัทะพร้อมลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ โดยปฏิบตัิตามขั �นตอนการมอบฉนัทะดงันี � 

 กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย � ที�แนบมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี � ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ�งบริษัทฯ ได้จดัส่งให้โดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์มายงัที�
อยู่ด้านล่าง และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที�ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ) ให้บริษัทฯ ก่อนวนัประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทําการก่อนวนัประชมุตามที�อยู่ ดงันี � 

ก. นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ตู้ปณ. �� ศฝ. หัวลําโพง กรุงเทพมหานคร  

����� หรือ 

ข.   ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) เลขที� � ชั �น � ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

2. ผู้ถือหุ้นกู้ที�อยู่ในกลุ่มเสี�ยงการติดเชื �อ COVID-19 เช่น ผู้ที� เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือ ผู้ที�
เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี�ยง และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นกําหนดเวลา 
�� วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ผู้ที�ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ผู้ที�มีอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ�ง ผู้ที�มีโรคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ เป็นต้น ผู้ที�มีอายุ �� ปีขึ �นไป เป็นต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวปฏิบัติตามคําแนะนําของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมและโปรดมอบฉันทะเท่านั�น 

3. ผู้ ถือหุ้นกู้ที�มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื�องที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ท่านสามารถส่ง
คําถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี � โดยบริษัทฯ จะ
รวบรวมความคิดเห็นและคําถามเพื�อพิจารณาตอบคําถามในวันประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ต่อไป 
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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: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) เลขที� � ชั �น � ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

3.4 PSL IR Line QR code: 

 

4. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะจดัเตรียมความพร้อมและดําเนินการคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุตามคําแนะนํา
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื�องการป้องกันควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับ
การจดัการประชมุ โดยดําเนินการดงันี � 

(1) บริษัทฯ จะตั �งจดุคดักรองพร้อมทั �งอปุกรณ์บริเวณหน้าห้องประชมุ 

(2) ในกรณีที�บริษัทฯ ดําเนินการคดักรองผู้ ถือหุ้นกู้ที�เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความเสี�ยง 
หรือมีอุณหภูมิร่างกายสงูเกินกว่า ��.� องศาเซลเซียส หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ�ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ �ามูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
งดการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื�นแทนได้ 

(3) บริษัทฯ จะจัดผังที�นั�งในห้องประชุมและในสถานที�ประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ � ที�นั�ง 
รวมถึงจดัให้มีการเว้นระยะ ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน ให้มีระยะห่าง 1 เมตร บริษัทฯ 

เตรียมการจดัการประชุมเพื�อลดความแออัดของผู้ เข้าร่วมประชุมในพื �นที�การประชุม และการจดัที�นั�งใน
ห้องประชุมซึ�งมีจํานวนจํากัดจะสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ประมาณ ��� ที�นั�ง และจะระบุเลขที�
นั�งให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที�ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุนั�งตามหมายเลข
ดงักล่าว เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึ �น เมื�อที�นั�งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ 

กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกดั แทนการเข้าร่วมประชมุ 

5. กรณีที�ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อย่างใด
อย่างหนึ�งซึ�งเป็นฉบับจริงและยงัไม่หมดอายุ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือ
เดินทาง /  เอกสารอื�นซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการ   
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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 ผู้ที่ผ่านการคดักรองจะต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” ก่อนเข้างาน 
6.4 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบคุคล ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร         

จดุลงทะเบียน และการนัง่ในห้องประชมุ  
6.5 เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเชือ้โรค บริษัทฯ งดรับค าถามด้วยวิธีการยกมือซักถาม และการ

ซกัถามผ่านไมโครโฟน หากผู้ ถือหุ้นกู้มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับ
การประชุม ท่านสามารถด าเนินการส่งค าถามล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 3 หรือหากท่านประสงค์จะ
สอบถามในที่ประชมุ ขอให้ท่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

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

6.7 บริษัทฯ ของดการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการ
แพร่ระบาด 

6.8 หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เก่ียวกบัการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.preciousshipping.com) 

 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ 
สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง ในเวลา 8:30 น. ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนัก บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา 
ณ โอกาสนี ้
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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: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จํากัด (มหาชน) เลขที� � ชั �น � ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

3.4 PSL IR Line QR code: 

 

4. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นกู้  บริษัทฯ จะจดัเตรียมความพร้อมและดําเนินการคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุตามคําแนะนํา
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื�องการป้องกันควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับ
การจดัการประชมุ โดยดําเนินการดงันี � 

(1) บริษัทฯ จะตั �งจดุคดักรองพร้อมทั �งอปุกรณ์บริเวณหน้าห้องประชมุ 

(2) ในกรณีที�บริษัทฯ ดําเนินการคดักรองผู้ ถือหุ้นกู้ที�เข้าร่วมประชุมแล้วพบว่าผู้ ถือหุ้นกู้ท่านใดมีความเสี�ยง 
หรือมีอุณหภูมิร่างกายสงูเกินกว่า ��.� องศาเซลเซียส หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใด
อย่างหนึ�ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ �ามูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ดังกล่าว
งดการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ ถือหุ้นกู้ยงัคงสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื�นแทนได้ 

(3) บริษัทฯ จะจัดผังที�นั�งในห้องประชุมและในสถานที�ประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ � ที�นั�ง 
รวมถึงจดัให้มีการเว้นระยะ ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน ให้มีระยะห่าง 1 เมตร บริษัทฯ 

เตรียมการจดัการประชุมเพื�อลดความแออัดของผู้ เข้าร่วมประชุมในพื �นที�การประชุม และการจดัที�นั�งใน
ห้องประชุมซึ�งมีจํานวนจํากัดจะสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชุม ได้ประมาณ ��� ที�นั�ง และจะระบุเลขที�
นั�งให้ผู้ เข้าร่วมประชมุที�ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุนั�งตามหมายเลข
ดงักล่าว เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัหรือติดตามกรณีเกิดเหตกุารณ์ใด ๆ ขึ �น เมื�อที�นั�งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ บริษัทหลกัทรัพย์ 

กรุงไทย ซมีิโก้ จํากดั แทนการเข้าร่วมประชมุ 

5. กรณีที�ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบตัร หรือ เอกสาร อย่างใด
อย่างหนึ�งซึ�งเป็นฉบับจริงและยงัไม่หมดอายุ เพื�อให้เจ้าหน้าที�ตรวจสอบ ได้แก่ บตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือ
เดินทาง /  เอกสารอื�นซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการ   
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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 ผู้ที่ผ่านการคดักรองจะต้องเช็คอินผ่านแอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” ก่อนเข้างาน 
6.4 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ ถือหุ้นกู้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบคุคล ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร         

จดุลงทะเบียน และการนัง่ในห้องประชมุ  
6.5 เพื่อลดความเส่ียงของการแพร่กระจายเชือ้โรค บริษัทฯ งดรับค าถามด้วยวิธีการยกมือซักถาม และการ

ซกัถามผ่านไมโครโฟน หากผู้ ถือหุ้นกู้มีข้อซกัถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่เก่ียวกับ
การประชุม ท่านสามารถด าเนินการส่งค าถามล่วงหน้าตามที่ระบุในข้อ 3 หรือหากท่านประสงค์จะ
สอบถามในท่ีประชมุ ขอให้ท่านส่งค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

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

6.7 บริษัทฯ ของดการจดับริการอาหารและเคร่ืองดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการ
แพร่ระบาด 

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

 

บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ 
สถานที่ประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง ในเวลา 8:30 น. ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าช้าในการคดักรองและการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้อาจไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนัก บริษัทฯ จึงขออภยัในความไม่สะดวกมา 
ณ โอกาสนี ้

 

 

 

 



บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

124 

 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิ  
 

บริษัท พรีเชยีส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

 

คุณสิรสา สุภาวศิน   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-����  

คุณปัณชญา แซ่จู   โทรศพัท์ ��-���-���� หรือ ���-���-����  

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน  โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คุณนลินทพิย์ ศานตินานนท์   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คณุภณิดา สัจจะเดชาชัย   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คุณวิมลวรรณ เจศรีชัย  โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 
 

หากท่านต้องการติดต่อให้ส่งพนักงานไปรับหนังสือ
มอบฉันทะ (ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 

กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น หรือ ส่งอีเมล์
มาที� legal@preciousshipping.com  

 

 

5 

แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ครั�งที� 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที� �� กรกฎาคม ���� 
 

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที�ถูกต้องเป็นความจริง  
เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโควิด 19 

 

ชื�อ - สกลุ ______________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์ _______________________________________ 

อีเมล์__________________________________________________ 

 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่?   ใช่  ไม่ใช่  
2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนี �หรือไม่?  

ไอ     ใช่  ไม่ใช่  
เจ็บคอ     ใช่  ไม่ใช่  
นํ �ามกูไหล    ใช่   ไม่ใช่  
เหนื�อยหอบ    ใช่   ไม่ใช่  

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื �นที�ที�มกีารระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโควิด 19 ในชว่ง 14 

วนัที�ผ่านมาหรือไม่? 

ใช ่  ไม่ใช่  

4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกล้ชดิผู้ ป่วยที�ต้องสงสยัว่าเข้าขา่ยติดเชื �อไวรัสโควิด 19 หรือไม่? 

ใช ่  ไม่ใช่  

 

หมายเหตุ: หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติ
เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื �นที�ซึ�งมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที�ต้อง
สงสัยการติดเชื �อ COVID-19 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านดาํเนินการมอบฉันทะให้ผู้อื�นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม
ประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

 



13

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

4 

 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิ  
 

บริษัท พรีเชยีส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

 

คุณสิรสา สุภาวศิน   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-����  

คุณปัณชญา แซ่จู   โทรศพัท์ ��-���-���� หรือ ���-���-����  

คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน  โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คุณนลินทพิย์ ศานตินานนท์   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คุณภณิดา สัจจะเดชาชัย   โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 

คุณวิมลวรรณ เจศรีชัย  โทรศัพท์ ��-���-���� หรือ ���-���-���� 
 

หากท่านต้องการติดต่อให้ส่งพนักงานไปรับหนังสือ
มอบฉันทะ (ในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 

กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น หรือ ส่งอีเมล์
มาที� legal@preciousshipping.com  

 

 

5 

แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ ครั�งที� 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที� �� กรกฎาคม ���� 
 

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที�ถูกต้องเป็นความจริง  
เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโควิด 19 

 

ชื�อ - สกลุ ______________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัท์ _______________________________________ 

อเีมล์__________________________________________________ 

 

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่?   ใช่  ไม่ใช่  

2. ท่านมีอาการดงัต่อไปนี �หรือไม่?  

ไอ     ใช่  ไม่ใช่  

เจ็บคอ     ใช่  ไม่ใช่  

นํ �ามกูไหล    ใช่   ไม่ใช่  

เหนื�อยหอบ    ใช่   ไม่ใช่  

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื �นที�ที�มกีารระบาดของโรคติดเชื �อไวรัสโควิด 19 ในชว่ง 14 

วนัที�ผ่านมาหรือไม่? 

ใช ่  ไม่ใช่  
4. ท่านมีประวตัิสมัผสัใกล้ชดิผู้ ป่วยที�ต้องสงสยัว่าเข้าข่ายติดเชื �อไวรัสโควิด 19 หรือไม่? 

ใช ่  ไม่ใช่  
 

หมายเหตุ: หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติ
เดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื �นที�ซึ�งมีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที�ต้อง
สงสัยการติดเชื �อ COVID-19 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านดาํเนินการมอบฉันทะให้ผู้อื�นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม
ประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคําแนะนําของกองควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
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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 1/2559 
ครบก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้”) จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................หน่วย ขอมอบฉนัทะให้

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

□ 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ ชัน้ 8, 15-17, 21 อาคารลิเบอร์ตี ้
สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

□
3. ชื่อ................................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................................................................................................................... 
โทรศพัท์..................................................อีเมล์..................................................................................

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ) เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาทที่ข้อ 1 หรือ ในกรณีท่ีท่านต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาททีข้่อ 2 หรือ ท าเคร่ืองหมายกากบาททีข้่อ 3 ในกรณีที่ท่านต้องการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่ำนัน้) คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่จะพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
ครัง้ที่ 1/2563 ที่จะจดัขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เร่ิมประชุมเวลำ 10:30 น. ณ ห้องบุษรำคัม 
และ ห้องไพลิน โรงแรมอวำนี เอเทรียม เลขที่  1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 (โดยเปิดลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเวลำ 8:30 น.) ทัง้นี ้รวมถึงการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่
ประชมุในวาระดงักล่าวที่จะจดัขึน้ใหม่  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า  

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL211A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแก้ ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้  จำก เดิม  วันที่  22 มกรำคม 2564 เ ป็น  วันที่   
22 กรกฎำคม 2565 และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

อำกร
แสตมป์  
20 บำท 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

1 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 

 
หนังสือมอบฉันทะ

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

อยู่บ้านเลขท่ี......................................... ..........................................................................................................
โทรศัพท์..................................อีเมล์............................................... ...........เป็นผู้ ถือหุ้ นกู้  ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ 
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   “หุ้นกู้ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 
ครบก าหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้”) จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................หน่วย ขอมอบฉนัทะให้

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

□ 2. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกดั ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ ชัน้ 8, 15-17, 21 อาคารลิเบอร์ตี ้
สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

□
3. ชื่อ................................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................................................................................................................... 
โทรศพัท์..................................................อีเมล์..................................................................................

(ในกรณีที่ท่านต้องการให้ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) (ในฐานะผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ) เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาททีข้่อ 1 หรือ ในกรณีท่ีท่านต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ำกัด เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะ โปรดท าเคร่ืองหมายกากบาททีข้่อ 2 หรือ ท าเคร่ืองหมายกากบาททีข้่อ 3 ในกรณีที่ท่านต้องการให้บคุคลอื่นเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่ำนัน้) คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  เพื่อพิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่จะพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  
ครัง้ที่ 1/2563 ที่จะจดัขึน้ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 เร่ิมประชุมเวลำ 10:30 น. ณ ห้องบุษรำคัม 
และ ห้องไพลิน โรงแรมอวำนี เอเทรียม เลขที่  1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 (โดยเปิดลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเวลำ 8:30 น.) ทัง้นี ้รวมถึงการประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ที่
ประชมุในวาระดงักล่าวที่จะจดัขึน้ใหม่  หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมครัง้นี ้เป็นจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ โดยให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของข้าพเจ้า  

วำระที่ 1 พิจำรณำอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PSL211A ออกไปอีก 1 ปี  6 เดือน 
โดยแก้ ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้  จำก เดิม  วันที่  22 มกรำคม 2564 เ ป็น  วันที่   
22 กรกฎำคม 2565 และพิจำรณำอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ให้
สอดคล้องกับกำรแก้ไขวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่ำว 

อำกร
แสตมป์  
20 บำท 
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2 

□ อนมุตั ิ □  ไม่อนมุตัิ □  งดออกเสียง 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ รวมทั �งแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ  

 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ 

□ อนมุตั ิ □  ไม่อนมุตัิ □  งดออกเสียง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื �อคืนหุ้นกู้ โดย
เพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื�อและใบหุ้นกู้
ให้สอดคล้องกับเรื�องดังกล่าว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติให้ชําระคืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว) ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จําเป็นต้องตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี �ย 

(ไม่ว่างวดใด ๆ) ก่อน หรือ ณ วันที� 22 มกราคม 2564 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 
วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 
ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุก
ประการ     

ลงชื�อ _________________________(ผู้มอบฉนัทะ) 

             (                         ) 
 

ลงชื�อ _________________________(ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

                      (                         ) 

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที�
ออกให้ไม่เกิน � เดือนพร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบกลับมายงัฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เลขที� �� ศฝ. หัวลําโพง กรุงเทพมหานคร ����� หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) เลขที� � ชั �น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

แผนที�สถานที�จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั�งที� 1/2563 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

 

ห้องบุษราคัม และ ห้องไพลิน  

โรงแรมอวานี เอเทรียม 

เลขที� 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

Google Map: https://goo.gl/maps/SoCSTFYitRhxjGer6  
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ รวมทั �งแก้ไขเปลี�ยนแปลงข้อความในข้อ  

 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิ และใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี �ยของหุ้นกู้ 
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วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดสิทธิ ข้อ 11. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื �อคืนหุ้นกู้ โดย
เพิ�มข้อ 11.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้ และแก้ไขชื�อและใบหุ้นกู้
ให้สอดคล้องกับเรื�องดังกล่าว 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติให้ชําระคืนเงินต้นจํานวนรวม ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง (ไม่ว่าในคราว
เดียวหรือหลายคราว) ไม่ว่าในวันใด ๆ และไม่จําเป็นต้องตรงกับวันครบกําหนดชําระดอกเบี �ย 

(ไม่ว่างวดใด ๆ) ก่อน หรือ ณ วันที� 22 มกราคม 2564 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 
วาระที� 5 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

□ อนมุตั ิ □ ไม่อนมุตั ิ □ งดออกเสียง 
ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื� องใดนอกเหนือจากเรื� องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที�เห็นสมควร กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุก
ประการ     

ลงชื�อ _________________________(ผู้มอบฉนัทะ) 

             (                         ) 
 

ลงชื�อ _________________________(ผู้ รับมอบฉนัทะ) 

                      (                         ) 

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลโปรดแนบสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที�
ออกให้ไม่เกิน � เดือนพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอํานาจลงนามพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบกลับมายงัฝ่ายนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เลขที� �� ศฝ. หัวลําโพง กรุงเทพมหานคร ����� หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) เลขที� � ชั �น � ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ����� 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

 

แผนที�สถานที�จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ PSL211A ครั�งที� 1/2563 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ�ง จาํกัด (มหาชน) 

 

ห้องบุษราคัม และ ห้องไพลิน  

โรงแรมอวานี เอเทรียม 

เลขที� 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

Google Map: https://goo.gl/maps/SoCSTFYitRhxjGer6  

 

 




