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PPPM/2564-003 
วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  ครัง้ท่ี 1/2564 รุ่น TLUXE205A 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกู้ครัง้ท่ี 1/2564 ของ “หุ้นกู้มีประกัน
ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้” หรือ 
“TLUXE205A”) เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม โรงแรม เอสซี ปาร์คเลขท่ี 474  
ถนนประดิษฐ์มนธูรรม เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยสรุปคะแนนแตล่ะวาระตามท่ีปรากฏด้านลา่ง 

มีผู้ ถือหุ้นกู้และผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุดงันี ้

 ผู้ ถือหุ้นกู้มาด้วยตนเอง 6 ราย ถือหุ้นกู้รวมจ านวน 13,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจ านวนหุ้นกู้
ทัง้สิน้ 

 ผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 56 ราย  ถือหุ้นกู้รวมจ านวน 119,680 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 70.40 ของจ านวน
หุ้นกู้ทัง้สิน้  

 รวมผู้ ถือหุ้ นกู้ ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะจ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.40 ของ
จ านวนหุ้นกู้ทัง้สิน้ ซึง่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้
ถือหุ้นกู้  

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

1.  มีมตอินมุตัิให้ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  TLUXE205A ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้  จากเดิม วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เป็น วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งช าระคืนเงินต้นเป็น
จ านวน 2 งวด รวมทัง้อนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ ใบหุ้ นกู้  ช่ือหุ้ นกู้  และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้
สอดคล้องกบัการแก้ไขวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่ว ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นด้วย 114,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.2429 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย   15,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.7570 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง 3,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

 

2. มีมติอนุมตัิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้ ทุก 6 เดือน โดยช าระดอกเบีย้ทุกวนัท่ี 8 กุมภาพันธ์ 
และวนัท่ี 8 สิงหาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้  และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ เป็นอตัราร้อยละ 
7.06 ต่อปี รวมทัง้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้  และสญัญาหลกัประกันให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช าระดอกเบีย้หุ้นกู้  และอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้  ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 114,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.9817 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  15,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.0182 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง    3,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย           0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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3. มีมตอินมุตัิให้เปลี่ยนแปลงสถานท่ีตัง้เคร่ืองจกัรท่ีใช้เป็นหลกัประกนัหุ้นกู้ จากโรงงานจงัหวดัสงขลาย้ายมาติดตัง้ท่ี
โรงงานจงัหวดัเพชรบรีุ และให้น าทะเบียนเคร่ืองจกัรไปด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตัง้ต่อส านกังาน
ทะเบียนเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  มีมติด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย 125,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.0809 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย    5,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.9190 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

งดออกเสียง    3,145 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

บตัรเสีย          0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) (ผู้ออกหุ้นกู้) 
 
 

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สงัคหะพงศ์)  
        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 


