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PPPM/2564-002 

วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1/2564 รุ่น PPPM213A (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2564 ของ “หุ้นกู้มปีระกนั
ของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึง่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน 
หุ้นกู้ก ่อนครบก าหนดไถ ่ถอน” (“ หุ้นกู้ ”  หรือ “PPPM213A”) เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรม เอสซี ปาร์คเลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
โดยสรุปคะแนนแตล่ะวาระตามท่ีปรากฏด้านลา่ง 

มีผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นกู้มาด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นกู้ รวมจ านวน 9,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของจ านวนหุ้นกู้
ทัง้สิน้ 

 ผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 83 ราย  ถือหุ้นกู้รวมจ านวน 169,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจ านวน
หุ้นกู้ทัง้สิน้  

 รวมผู้ ถือหุ้ นกู้ ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะจ านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.07 ของ
จ านวนหุ้นกู้ทัง้สิน้ ซึง่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้
ถือหุ้นกู้  

นอกจากนี ้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ
ท าหน้าท่ีลงทะเบียน ตรวจสอบ และด าเนินการนบัผลการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้นี ้

1. มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  PPPM213A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  จากเดิม วนัท่ี 18 มีนาคม 2564 เป็น วนัท่ี 18 มีนาคม 2566 โดยแบ่งช าระคืนเงินต้น
เป็นจ านวน 2 งวด คือวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 18 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดดงันี ้
งวดที่  1  ก าหนดช าระในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ช าระคืนเงินต้นจ านวน 20,760,000 บาท (ร้อยละ 10 ของ

มลูคา่เงินต้นหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 

งวดที่ 2  (งวดสุดท้าย) ก าหนดช าระในวนัท่ี 18 มีนาคม 2566 ช าระคืนเงินต้นจ านวน 186,840,000 บาท (ร้อย

ละ 90 ของมลูคา่เงินต้นหุ้นกู้  ณ วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564) 
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รวมทัง้อนุมตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  ช่ือหุ้นกู้  และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 166,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3714 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย     4,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.6285 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง     2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

ไมส่ง่บตัรลงคะแนน     5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

2. มีมตอินมุตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ เป็นทกุ 6 เดือน โดยช าระดอกเบีย้ จากเดิม ทกุวนัท่ี 21 
มิถุนายน  21 กนัยายน  21 ธันวาคม และ 21 มีนาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  เป็น ทุกวันที่ 21 มีนาคม 

และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  จากเดิม อตัรา
ร้อยละ 8.50 ต่อปี เป็น อัตราร้อยละ 8.59 ต่อปี รวมทัง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และ
สญัญาหลกัประกนัให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  และอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 163,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3271 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย     8,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.6728 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง     2,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  
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ไมส่ง่บตัรลงคะแนน     5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
 

 

3. มีมตอินมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ ข้อ 7. ค ารับรอง ค ารับประกนั และหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้  โดยยกเลิกข้อ 
7.2.11 เง่ือนไขทางการเงินท่ีก าหนดว่าผู้ ออกหุ้ นกู้ จะด ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนีส้ินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัสิน้งวดบัญชีรายไตรมาสหรือวนัสิน้ปีบัญชี 
ของผู้ออกหุ้นกู้  และอนุมตัิให้เพ่ิมข้อก าหนดสิทธิข้อ 7.4.4 หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ โดยก าหนดว่า ผู้ออกหุ้นกู้ตกลง
จะไมก่่อภาระเงินกู้ ยืมท่ีมีภาระดอกเบีย้ไมว่่าคราวเดียวหรือหลายคราวเป็นจ านวนรวมกนัเกินกว่า 1,500,000,000 
บาท ณ ขณะใดขณะหนึง่ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย 153,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.0705 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  16,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   9.9294 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง    3,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

ไมส่ง่บตัรลงคะแนน    5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) (ผู้ออกหุ้นกู้) 
 

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์)  
        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 


