
 
 
เลขท่ี:  2558-010 
 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 
เร่ือง รายงานการแกไ้ขสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ 4 ฉบบักบัอู่ต่อเรือ Sanfu 
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) อา้งถึงรายงานการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 
2556 เก่ียวกบัการลงนามสัญญาสั่งต่อเรือใหม่ จาํนวน 8 ฉบบั กบั Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd. (“ผูข้าย”) สาํหรับ
การสั่งต่อเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์ 39,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํ และขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวท
ตนัจาํนวน 4 ลาํ  
 
เน่ืองจากอู่ต่อเรือประสบปัญหาทางเทคนิคบางประการทาํใหไ้ม่สามารถต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ 4 ลาํดงักล่าวได ้ บริษทัฯ ใน
ฐานะผูซ้ื้อและผูข้ายจึงไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาสั่งต่อเรือจาํนวน 4 ฉบบัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2558 ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบั
ใชเ้ม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2558 ภายหลงัจากท่ีมีการปฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโดยครบถว้นซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขในการชาํระคืน
เงินงวดทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อไดช้าํระใหแ้ก่ผูข้ายไปสาํหรับการต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ทั้ง 4 ลาํ (“สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม”) ทั้งน้ี สัญญา
แกไ้ขเพิ่มเติมนั้นโดยหลกัเพ่ือเปล่ียนการสั่งต่อเรือสินคา้แหง้เทกอง ขนาดแฮนด้ีไซส์จาํนวน 4 ลาํ (ตวัเรือหมายเลข SF130120 
SF130121 SF130122 และ SF130123) เป็นขนาดอลัตราแมกซ์ 64,000 เดทเวทตนัจาํนวน 4 ลาํแทน (“เรือแต่ละลาํ” หรือ “เรือทุก
ลาํ”) อยา่งไรกต็าม ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกาํหนดการรับมอบเรือแมว้า่เรือขนาดอลัตราแมกซ์จะมีขนาดระวางบรรทุกใหญ่กวา่
เรือขนาดแฮนด้ีไซส์มากกต็าม  
 
ดงันั้น รายละเอียดหลกัๆของสัญญาสั่งต่อเรือหลงัจากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแลว้เป็นดงัต่อไปน้ี 
 
1. รายละเอียดของเรือแต่ละลาํ 
 

ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 
หมายเลขตวัเรือ SF130130 (เปล่ียนจาก SF130120) 

SF130131 (เปล่ียนจาก SF130121) 
SF130132 (เปล่ียนจาก SF130122) 
SF130133 (เปล่ียนจาก SF130123) 

ขนาดระวางบรรทุก  64,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ (เปล่ียนจาก 39,000 เดทเวทตนั โดยประมาณ) 
ธง จะจดทะเบียนเป็นธงสิงคโปร์ 



กาํหนดการรับมอบเรือ ในวนัท่ี หรือ ก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม 2558 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130130 
ในวนัท่ี หรือ ก่อนวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130131 
ในวนัท่ี หรือ ก่อนวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2559 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130132 
ในวนัท่ี หรือ ก่อนวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 สาํหรับตวัเรือหมายเลข SF130133 

 
2. วตัถุประสงค ์ เรือขนาดอลัตราแมกซ์นั้นมีขนาดระวางบรรทุกใหญ่กวา่เรือขนาดแฮนด้ีไซส์มาก ผูข้ายไดข้อให ้             

บริษทัฯ เปล่ียนจากการสั่งต่อเรือขนาดแฮนด้ีไซส์เป็นเรือขนาดอลัตราแมกซ์แทนเน่ืองจากผูข้ายไดป้ระสบปัญหาทาง
เทคนิคกบัการต่อสร้างเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงกาํหนดส่งมอบเรือ บริษทัฯ จึงไดย้อมรับ
ขอ้เสนอดงักล่าวเน่ืองจากไดพิ้จารณาถึงกาํหนดส่งมอบเรือท่ีเร็วของเรือขนาดอลัตราแมกซ์ 

3. หลงัจากการซ้ือเรือและรับมอบเรือทุกลาํดงักล่าว รวมถึงเรือจาํนวน 20 ลาํท่ีไดส้ั่งต่อก่อนหนา้น้ีแต่ยงัไม่ไดรั้บมอบ 
(ตามรายงานการเปิดเผยสารสนเทศหลายฉบบัก่อนหนา้น้ี) กองเรือของบริษทัฯจะมีเรือจาํนวน 69 ลาํ ซ่ึงมีขนาดระวาง
บรรทุกรวม 3,031,203 เดทเวทตนั โดยประมาณ 

4. ความสัมพนัธ์กบัคู่สัญญา ผูข้ายเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบั
บริษทัฯ 

5. มูลค่าส่ิงตอบแทนรวมและเง่ือนไขการชาํระราคา    
ราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือเป็นเงิน 27.70 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํ (เปล่ียนจาก 21.96 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํ) (“ราคา
ตามสัญญา”) ดงันั้น ราคารวมตามสัญญาของเรือทั้ง 4 ลาํเป็นเงิน 110.80 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3,636.57 
ลา้นบาท  ทั้งน้ี ราคาตามสัญญาของเรือแต่ละลาํจะถกูแบ่งชาํระออกเป็นงวดๆ ดงัต่อไปน้ี 

 (ก) งวดท่ี 1 
 จาํนวนเงิน 3.29 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะถูกโอนเขา้บญัชีของผูข้ายภายใน 3 วนัทาํการหลงัวนัท่ีสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมมีผล 

บงัคบัใช ้โดยผูซ้ื้อไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 1 แลว้ 
(ข) งวดท่ี 2 

 ร้อยละ 15 ของราคาตามสัญญา พร้อมหกัเงินงวดท่ี 1 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการ
ธนาคาร หลงัจากท่ีผูซ้ื้อไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 2 
แต่หลงัจากวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
(ค) งวดท่ี 3 

 ร้อยละ 10 ของราคาตามสัญญา ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคาร หลงัจากการปล่อยเรือลงนํ้า และผู ้
ซ้ือไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวดสาํหรับเงินงวดท่ี 3 
(ง) งวดท่ี 4 

 ร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระภายใน 5 วนัทาํการธนาคาร หลงัจากผูซ้ื้อไดย้อมรับเรือหลงัจาก
มีการทดสอบการเดินเรือจริง และผูซ้ื้อไดรั้บหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร เพ่ือเป็นการคํ้าประกนัการคืนเงินงวด
สาํหรับเงินงวดท่ี 4 
(จ) งวดท่ี 5  

 ร้อยละ 70 ของราคาตามสัญญา ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระพร้อมๆกบัการรับมอบเรือ  
 



6. เกณฑท่ี์ใชใ้นการกาํหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  เม่ือพิจารณาราคาเรือทั้ง 4 ลาํ ลกัษณะเฉพาะของเรือท่ีตอ้งการ 
รวมทั้งวนัส่งมอบเรือ ถือไดว้า่เป็นราคาเหมาะสม ณ สภาพตลาดปัจจุบนั  

7. แหล่งเงินทุน แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการสั่งต่อเรือคาดวา่จะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษทัฯและเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงินเป็นจาํนวนสูงสุดถึงร้อยละ 80 ของราคาตามสัญญาสั่งต่อเรือ 

8. มูลค่ารวมของรายการ 
ดงันั้น มูลค่ารวมของรายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยซ่ึ์งไดค้าํนวณก่อนหนา้น้ีจากการไดม้าซ่ึงเรือขนาดแฮนด้ีไซส์
จาํนวน 4 ลาํนั้น ตอ้งมีการคาํนวณใหม่ โดยมูลค่ารวมของรายการท่ีแกไ้ขแลว้ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และการเปิดเผยเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจด
ทะเบียน ซ่ึงไดมี้การคาํนวณขนาดของรายการใหม่ ดงัน้ี 

 
มูลค่ารวมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือ (เรือขนาดอลัตราแมกซ์ 4 ลาํ) เท่ากบั 110.80 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ                                              

 = 3,636.57 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ี 32.821 บาท /1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) 
/ มูลค่ารวมของสินทรัพย*์     = 27,908.53 ลา้นบาท 

                     = ประมาณ ร้อยละ 13.03 
*จากงบการเงินรวมตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

 
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้ ไม่เขา้ข่ายการเปิดเผยรายการใดๆ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองหลกัเกณฑ ์ วธีิการและการเปิดเผยรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน  

 
ขนาดของรายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงหกเดือนท่ีผา่นมา มูลค่ารวมของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงหก
เดือนท่ีผา่นมา (รวมรายการขา้งตน้แลว้) มีขนาดประมาณร้อยละ 13.03 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ จึงไม่เขา้
ข่ายการเปิดเผย  รายการใดๆ ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั )มหาชน(  
 

 
___________________________________ 

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

____________________________________ 
(นายคูชรู คาลี วาเดีย) 

กรรมการ 
 


