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เลขท่ี 2562-018 
 
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จ านวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย   
 
บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เม่ือวนัท่ี                            
13 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ บางราย ไดล้งนามสญัญาเงินกูจ้  านวน 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ (“เงินกู”้) 
กบัธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ออกโดยบริษทัฯ (2) ช าระ
คืนเงินกูห้รือช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนด ส าหรับเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย  และ/หรือ (3) ใช้
ซ้ือเรือ  

 
ทั้งน้ี รายละเอียดโดยสรุปของขอ้สญัญาและเง่ือนไขของสญัญาเงินกู ้ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )นมหาช(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
          (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)          (นายกอตมั คูรานา) 

                                    กรรมการผูจ้ดัการ           กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 
สรุปสาระส าคญัของข้อตกลงและเงือ่นไขของสัญญาเงนิกู้จ านวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ผู้กู้ บริษัท  พรีเชียส ชิพป้ิ ง จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท  พ รีเชียส แลนด์  จ ากัด              
บริษทั พรีเชียส เลคส์ จ ากดั บริษทั พรีเชียส พอนด์ส จ ากดั บริษทั พรีเชียส คอมเม็ทส์ จ ากดั และ
บริษทั พรีเชียส ออนาเมน้ทส์ จ ากดั (รวมเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ผู้ให้กู้ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
วตัถุประสงค์ (1) เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีออกโดยบริษัทฯ (2) เพื่อช าระคืนเงินกู้หรือช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด 

ส าหรับเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ของบริษทัฯและ/หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ (3) เพื่อใชซ้ื้อเรือขนส่ง
สินคา้แหง้เทกองขนาดระวางต่อล าไม่เกิน 65,000 เดทเวทตนั และมีอายไุม่เกิน 8 ปี 

จ านวนเงนิกู้ วงเงินกูสู้งสุด 28 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
อตัราดอกเบีย้ LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพ่ิม 
ค่าธรรมเนียมการ
รักษาวงเงนิ 

ร้อยละ 0.10 ต่อปีส าหรับวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 

ระยะเวลาเบิกถอน
เงนิกู้ 

จนถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2564 
 

การช าระคนืเงนิกู้ เงินกูท่ี้เบิกทั้งหมดจะช าระคืนภายใน 7 ปี โดยแบ่งการช าระคืนออกเป็น 28 งวด เป็นรายไตรมาส
ไตรมาสละเท่า ๆ กนั ในอตัราส่วนงวดละ 1/40 ของจ านวนเงินกูท่ี้เบิก โดยเร่ิมการช าระคืนงวดแรก 
ณ วนัส้ินไตรมาสท่ีถดัจากไตรมาสท่ีเบิกถอนงินกูค้ร้ังแรก และงวดท่ี 28  ช าระคืนเงินกูค้งเหลือ
ทั้งหมด  

หลกัประกนั • การจดจ านองเรือล าดบัท่ีสอง ส าหรับเรือจ านวน 5 ล าท่ีบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ กล่าวคือ 
(1) ลา้นนา นารี (2) ลติกา นารี (3) วริษา นารี (4) วริยา นารี และ (5) วิกานดา นารี ทั้งน้ี มี
การจดจ านองเรือล าดับแรกส าหรับเรือดังกล่าวภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัท่ี 17 
กมุภาพนัธ์ 2555 ท่ีลงนามไวก้บัผูใ้หกู้ ้

• การน าบญัชีส ารองเพ่ือการช าระหน้ี (debt service reserve account) ท่ีเปิดไวก้บัผูใ้ห้กู ้ไป
เป็นหลกัประกนัโดยการท าสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจระหวา่งบริษทัฯ กบัผูใ้หกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมส้ินปี
ท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ 

• อตัราส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 
• ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั้นต ่า 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ 
• ด ารงเงินสดอยา่งนอ้ย 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล าเรือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยทั้งหมด

เป็นเจา้ของ 



หนา้ 3 จาก 2 
 

ข้อตกลงเกีย่วกบัเรือ • หากมลูค่าของเรือท่ีจ านองทั้ง 5 ล าและเรือทั้งหมดท่ีจ านองเพื่อเป็นหลกัประกนักบัผูใ้ห้กู้
ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 สัญญาเงินกู้ฉบับลงวนัท่ี  29 
พฤษภาคม 2557 และสัญญาเงินกูฉ้บบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าต ่ากวา่ร้อยละ 
125 ของยอดเงินกูค้งเหลือโดยการทดสอบรายปี ผูกู้จ้ะตอ้งจดัหาหลกัประกนัเพ่ิมเติมหรือ
ช าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดส าหรับเงินกูส่้วนท่ีเกิน  

ข้อตกลงอืน่ๆ • บริษทัฯ จะตอ้งด ารงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่ผูถื้อหุน้เวน้แต่จะมีก าไรสะสม

และไม่มีเหตุผิดนดัเกิดข้ึนและยงัคงด าเนินต่อไป 
 


