
 

  

PPPM/2563-029     

วนัที่ 12 มิถนุายน 2563 

เรื่อง ขอเลื่อนก าหนดการการใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กู(้รุน่ TLUXE198A) บางสว่น  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อา้งถึง หนงัสือของบรษิัท ที่ PPPM/2563-007 ลงวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2563 
 

             ตามที่บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้กู้ (รุ่น TLUXE198A) ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง
แกเลอเรีย ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สขุมุวิท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และท าหนา้ที่เป็นประธาน
ในที่ประชมุ ตามความที่ท่านทราบแลว้นัน้ 

  บรษิัทไดแ้จง้ในที่ประชมุว่า บรษิัทจะใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้างสว่นก่อนครบก าหนดไถ่ถอนตามขอ้ก าหนด
ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู้ เป็นเงินจ านวน 63,900,000 บาท (คิดเป็นอตัรา 20% ของหุน้กูแ้ต่ละ
หน่วย แบ่งตามสดัส่วนตามจ านวนหุน้กูท้ี่ผูถื้อหุน้กูถื้อครองอยู่)   ในวนัที่ 17 มิถุนายน 2563  เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
และความชดัเจนในการค านวณดอกเบีย้ บรษิัทขอเลื่อนการใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนก่อนครบก าหนดดงักล่าวออกไป
เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไม่ตรงกับที่ไดแ้จง้ไวใ้นที่ประชุม แต่ยงัคงเป็นไปตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่
ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ 9.3 ที่ระบุว่า “ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน (และไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู.้...”    โดยขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ 9.3 ก าหนดว่า 

“ 9.3 การไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนโดยผูอ้อกหุน้กู ้ 
 ผูอ้อกหุน้กูม้ีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบ

ก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ภายหลงัจากวนัครบรอบ 3 เดือนของวนัออกหุน้กู ้ตามรายละเอียดและภายใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่ผูอ้อกหุน้กูป้ระสงคจ์ะช าระคืนหนี ้หุน้กูก้่อนครบก าหนด ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งช าระคืนหนีเ้งินตน้หุน้กู ้(ทัง้

จ านวนหรือบางส่วน) และดอกเบีย้ที่คา้งช าระและถึงก าหนดช าระทั้งหมดพรอ้มกันในวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบ
ก าหนดดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู้โดยราคาไถ่ถอนหุน้กู ้(ไม่รวมดอกเบีย้ที่เกิดขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดช้ าระ) เท่ากับเงิน
ตน้ของหุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายในอตัราเท่ากับรอ้ยละ 0.25 (ศูนยจ์ุดสองหา้) ของ
จ านวนเงินตน้หุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูช้  าระคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรายนัน้ ๆ โดยใหช้ าระพรอ้มกบัการช าระเงินตน้หุน้กู้
และดอกเบีย้ที่ระบุในขอ้ 1) ขา้งตน้ ทัง้นีผู้อ้อกหุน้กูม้ีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือภาษีอื่นใดบนเงินค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวขา้งตน้ตามอตัราที่กฎหมายก าหนด (ถา้มี) โดยมิตอ้งช าระเงินเพิ่มเติมใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้พื่อชดเชยค่า
ภาษีที่หกัไวด้งักล่าว (gross up) 



 

  

(ง) ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งจดัส่งหนงัสือเพื่อแสดงความจ านงในการเรียกไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้หก้ับ
นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ที่เก่ียวข้องทั้งหมด (โดยในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ ให้จัดส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศ (Airmail) (ในกรณีที่ส่งถึงผูถื้อหุน้กูท้ี่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศ) ตาม
รายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน
ล่วงหนา้ นบัจาก (โดยรวมถึง) วนัท่ีจดัส่งจนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนก าหนด ” 

 
และขอแจง้ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้กูท้ี่มีสิทธิไดร้บัช าระหนีไ้ถ่ถอนหุน้กู้

บางสว่นในวนัที่ 18 มิถนุายน 2563 ต่อไป 

  อนึ่ง ในวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นวนัครบก าหนดช าระเงินของหุน้กู้รุ่น TLUXE198A ซึ่งบริษัทจะจ่าย
ช าระตามรายละเอียดดงันี ้

1) ช าระดอกเบีย้ของเงินตน้ทั้งหมดจ านวน 319,500,000 บาท ส าหรับงวดการจ่ายช าระวันที่ 2 กรกฎาคม 
2563 (ค านวณตัง้แต่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563) ในอตัรารอ้ยละ 7.75 ต่อปี 

2) ไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนก่อนครบก าหนดไถ่ถอนตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผู้ถือ
หุน้กู้ เป็นเงินจ านวน 63,900,000 บาท (คิดเป็นอัตรา 20% ของหุน้กู้แต่ละหน่วย แบ่งตามสัดส่วนตาม
จ านวนหุน้กูท้ี่ผูถื้อหุน้กูถื้อครองอยู่) พรอ้มทัง้ค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของจ านวนเงินตน้หุน้กูท้ี่ไถ่
ถอน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

       (นายวรุณ  อตัถากร) 
     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
 บรษิัท พีพี ไพรม์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร 02 029 1480 

(ค) ในกรณีการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วน ใหก้ารไถ่ถอนหุน้กูข้องผูถื้อหุน้กูท้ี่เก่ียวขอ้งแต่ละ
ราย ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนตามจ านวนหุน้กูท้ี่ผูถื้อหุน้กูด้งักล่าวถือครองอยู่ ถา้ผลการค านวณมีเศษส่วน (นอ้ยกว่า 
1 (หน่ึง) หน่วย) ใหถื้อว่าเศษส่วนดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 1 (หน่ึง) หน่วย ส าหรบัการไถ่ถอนหุน้กู ้


