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เลขท่ี 2554-028 
 
วนัท่ี 28 ตุลาคม 2554 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2554 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั  ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด 
สาํหรับไตรมาสสาม ปี 2554 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิจาํนวน 6.59 ลา้นเหรียญสหรัฐโดยมาจากจาํนวนเรือเฉล่ียประมาณ 22 ลาํ                  
รายไดต่้อวนัต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสามอยูท่ี่ 10,455 เหรียญสหรัฐ ตํ่ากวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯตั้งไวส้าํหรับปีน้ีท่ี 11,500 
เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ โปรดระลึกไวว้า่โดยปกติช่วงไตรมาสสามจะเป็นไตรมาสตกตํ่าท่ีสุดของตลาดเรือบรรทุกสินคา้           
เทกอง ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,563 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีบริษทัฯ
ตั้งไวส้าํหรับปีน้ีโดยเฉล่ียท่ีจาํนวน 4,650 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ  
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 3 ปี 2554 ไตรมาส 3 ปี 2553 

จาํนวนวนัเดินเรือ 2,024 1,932 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 17,873 19,315 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 10,455 12,456 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,563 4,615 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการขาย
สญัญาสัง่ต่อเรือใหม่) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

9.25 12.50 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ไม่รวมกาํไรจากการขายสญัญาสัง่ต่อเรือใหม่)   
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)   

2.28 6.95 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 6.59 6.95 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.19 0.21 

 

 



หนา้ 2 จาก 5 
 

การคาดการณ์: สาํหรับตลาดคา่ระวางเรือในระยะยาวยงัคงอยูใ่นภาวะท่ีดีซ่ึงตอ้งขอบคุณประเทศจีน อยา่งไรกต็าม สถานการณ์
ปัจจุบนัมีความสบัสนข้ึนกวา่เดิมเน่ืองจากการลดลงของจีดีพีของทวปียโุรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งขอ้มูลท่ีมีความขดัแยง้กนัเอง
ในจีน ดงัท่ีจะกล่าวดา้นล่างน้ี 
 
แมว้า่รัฐบาลจีนจะมีนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวด (ตั้งแต่ตุลาคมปีก่อน จีนไดใ้หมี้การเพ่ิมเงินสาํรองในระบบธนาคารถึง 9 คร้ัง 
ประมาณ ร้อยละ 4.50 และอตัราดอกเบ้ีย 5 คร้ัง หรือประมาณ ร้อยละ 1.25) การผลติเหลก็ในจีนและอุปสงคเ์หลก็ไดป้รับตวั
เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วงเกา้เดือนแรกมีปริมาณการผลิตเหลก็ท่ี 527.56 ลา้นตนั ซ่ึงหากจะประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้จาํนวน 703 
ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 12.5 เม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตท่ี 626 ลา้นตนัในปี 2553 ในอีกทางหน่ึง ราคาเหลก็ท่ี
ตกตํ่าและไดม้าถึงจุดตํ่าในช่วง 10 เดือน จะเป็นตวัขดัขวางอนาคตของการผลิตเหลก็และทาํใหก้ารนาํเขา้แร่เหลก็เพ่ือใชใ้นการต่อ
เรือใหม่โดยอู่ต่อเรือจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
 
การนําเข้าแร่เหลก็ของประเทศจีน มีปริมาณ 508 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนกนัยายน ซ่ึงประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 677 ลา้นตนั หรือ 
ขยายตวัร้อยละ 9.5 เม่ือเทียบกบั 618 ลา้นตนัเม่ือปี 2553 ถ่านหินทีนํ่าเข้าในประเทศจนี มีปริมาณ 120 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือน
กนัยายน ซ่ึงประมาณการทั้งปีจะไดท่ี้ 160 ลา้นตนั หรือ ขยายตวัร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบั 145 ลา้นตนัเม่ือปี 2553 สาํหรับประเทศท่ี
ในปัจจุบนัผลิตและบริโภคถ่านหินในปริมาณ 3.6 พนัลา้นตนัต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีการขยายตวัถึง 4.1 พนัลา้นตนั ภายในปี 2558 
แมว้า่ความตอ้งการนาํเขา้ถ่านหินจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยกส็ามารถส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อตลาดค่าระวางเรือบรรทุกสินคา้
เทกองได ้ Bloomberg ไดร้ายงานวา่จีนมีการนาํเขา้ถัว่เหลืองมากท่ีสุดในโลกโดยมีปริมาณกา้วกระโดดถึง 52.3 ลา้นตนัในปีน้ี
ส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 หรือขยายตวัร้อยละ 4 จากปีท่ีแลว้ การนาํเขา้ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วถึง 5 เท่าภายใน 10 ปีท่ีผา่น
มา ทั้งน้ี การนาํเขา้ของจีนมีปริมาณเกินก่ึงหน่ึงของปริมาณการคา้ขายทัว่โลก โดยมีการคาดการณ์วา่การขนส่งสินคา้สาํหรับปีนบั
จากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 จะมีปริมาณมากถึง 56.5 ลา้นตนั ซ่ึงทั้งหมดมาจากประเทศจีนท่ีมีจีดีพีลดลงจากร้อยละ 9.7 ในไตรมาส
หน่ึง เหลือร้อยละ 9.5 ในไตรมาสสอง และเหลือร้อยละ 9.1 ในไตรมาสสาม โดยคาดวา่ในไตรมาสส่ีจะลดลงเหลือ ตํ่ากวา่ร้อยละ 
9    อตัราเงินเฟ้อในจีนยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 6 โดยรัฐบาลจีนไดต้ั้งเป้าไวท่ี้ร้อยละ 4 ซ่ึงไม่น่าจะเป็นไปได ้ภาคอตุสาหกรรมการผลติใน
จนีอยูท่ี่ระดบัตํ่ากวา่ 50 จุดมาเป็นเวลา 4 เดือนแลว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ช้ีใหเ้ห็นถึงการหดตวัทางเศรษฐกิจ อยา่งไรกต็าม ตวัเลข
ประมาณการสาํหรับเดือนตุลาคมอยูเ่หนือระดบั 50 จุดซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกน้ีมี
แนวโนม้ดีข้ึน  
 
ด้านอปุทานแสดงตวัเลขเป็นท่ีน่าผดิหวงั ในเกา้เดือนแรกของปี 2554 เรือสินคา้ประเภทเทกองมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนร้อย 9.7 (53.72 ลา้น
เดทเวทตนั) และอีกร้อยละ 11 (61 ลา้นเดทเวทตนั) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสสุดทา้ยของปีน้ี ถึงแมว้า่จะไดค้าํนวณอตัราการ
ส่งมอบล่าชา้ท่ีร้อยละ 40 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 5 ลา้นเดทเวทตนัใน           
ไตรมาสส่ี ยงัคงมีกองเรือเพ่ิมข้ึนสุทธิประมาณร้อยละ 15.5 ดว้ยระวางบรรทุกรวมท่ี 640 ลา้นเดทเวทตนั สาํหรับปี 2554 และจะ
เพ่ิมข้ึนสุทธิอีก 117 ลา้นเดดเวทตนั ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในปีหนา้ ถา้คาํนวณโดยเพิ่มอตัราการส่งมอบล่าชา้อีกร้อยละ 40 ของการ
เรือท่ีมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสส่ีของปี 2554 (24.4 ลา้นเดทเวทตนั) และตั้งสมมติฐานวา่จะเป็นอีกปีสาํหรับการปลดระวาง              
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(25 ลา้นเดทเวทตนั) เรายงัคงมีกองเรือโลก ณ ส้ินปี 2555 ท่ี 710 ลา้นเดทเวทตนั ดว้ยการขยายตวัร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบั 640 ลา้น
เดทเวทตนัโดยประมาณเม่ือส้ินปี 2554 อยา่งไรกต็าม ยงัคงมีข่าวดีในเร่ืองขอ้จาํกดัทางการเงินของธุรกิจเดินเรือในปัจจุบนั   
 
ผลกระทบจากความตึงเครียดในการให้สินเช่ือสาํหรับธุรกิจขนส่ง HSBC Shipping Services ไดว้างมาตรการอยา่งรัดกมุสาํหรับ
การใหสิ้นเช่ือเพ่ือการสัง่ต่อเรือ ดงัจะเห็นไดจ้ากการแสดงความเห็นรายสปัดาห์ล่าสุดวา่ “ตัวอย่างเช่น อู่ต่อเรือท่ีจีนกาํลงัถกูผิดนัด
ชาํระราคาเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกองจาํนวน 2 ลาํขนาดระวางบรรทุก 115,000 เดทเวทตันซ่ึงพร้อมจะส่งมอบในเดือนกันยายน 
2555 และเดือนพฤษภาคม 2556 โดยผู้ ซ้ือได้เรียกร้องว่าพวกเขาไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสาํหรับชาํระค่าเรือได้และจาํเป็นท่ี
จะต้องบอกเลิกสัญญา ซ่ึงแน่นอนว่าจะต้องถกูริบเงินท่ีได้ผ่อนชาํระไปแล้ว เร่ืองนีจ้ะต้องเป็นปัญหาบานปลายอย่างแน่นอน ทาง
เราได้ทราบมาว่าเรือขนส่งนํา้มนัขนาดใหญ่ (VLCC) จาํนวน 6 ลาํซ่ึงพร้อมส่งมอบท่ีอู่ต่อเรือหลกัในเกาหลีกาํลังถกูผิดนัดหรือมีข้อ
โต้แย้งกับผู้ซื้ออยู่ในขณะนี ้เรือเหล่าน้ันมีมลูค่าการซื้อขายประมาณ 140 ล้านเหรียญสหรัฐต่อลาํ แต่มลูค่า ณ ปัจจุบันเหลือเพียง 90 
ล้านเหรียญสหรัฐต่อลาํเท่าน้ัน สัญญาส่ังต่อเรือหลายฉบับท่ีได้มีการลงนามกันก่อนLehmanล้มละลายคือเม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 
2551 กาํลงัถกูส่งมอบในขณะนีห้รือจะส่งมอบกนัเร็วๆนี ้ เรือดังกล่าวมีราคาสูงและผู้ซื้อส่วนมากได้ชาํระเงินล่าช้ามากโดยหวงัว่า
จะมีธนาคารเข้ามาชาํระเงินงวดสุดท้ายให้ ภายใต้เง่ือนไขการชาํระเงินแบบเดิม คือ แบ่งชาํระเป็น 4 งวดๆละร้อยละ10 และงวด
สุดท้ายร้อยละ 60 ซ่ึงผู้ซื้อต้องชาํระเงินส่วนแรกร้อยละ 40 เองก่อน ท่ีเหลืออีกร้อยละ 60 จะชาํระโดยเงินกู้จากธนาคาร การ
คาดการณ์ว่าสินเช่ือจากธนาคารจะมีอยู่ในเวลาท่ีใกล้เคียงกับเวลาท่ีส่งมอบเรือน้ัน (สาํหรับการส่ังต่อเรือเม่ือ 3-5 ปีก่อน) พิสูจน์ให้
เห็นแล้วว่ามีการผิดพลาดในหลายๆคร้ังท่ีผ่านมา ในสถานการณ์ท่ีส่วนหลกัของเรือได้ถกูสร้างแล้ว เรือจะถกูจองและจะปรากฏให้
เห็นในท้องตลาด เรือหลายลาํแม้จะยงัไม่ได้เร่ิมสร้างหรือสร้างไปบ้างแล้วกอ็าจจะถกูบอกเลิกได้ ผู้ ท่ีไม่มีเงินทุนและคาดการณ์ผิด
จะได้รับการลงโทษ ในขณะท่ีผู้ ท่ีเงินทุนและรอบคอบจะได้รับรางวลั” 
 
อยา่งไรกต็าม สาํหรับบริษทัท่ีมีงบการเงินท่ีแขง็แกร่งกย็งัคงมีสินเช่ือรองรับ ดงัจะเห็นไดจ้าก บริษทัฯเพิ่งไดรั้บวงเงินสินเช่ือโดยมี
อตัราดอกเบ้ีย 230 จุด บน LIBOR สาํหรับวงเงินไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาซ้ือเรือซุปราแมกซ์จาํนวน 4 ลาํท่ีบริษทัฯไดส้ั่งต่อเม่ือ
ไตรมาสส่ีของปี 2553 และจะรับมอบในปี 2555 ทั้งน้ี บริษทัฯไดแ้นบบทความจากนิตยสาร Marine Money เล่มล่าสุดท่ีกล่าวถึง
การใหสิ้นเช่ือดงักล่าวมาดว้ย 
 
จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ทาํใหส้รุปไดว้า่อตัราค่าระวางอยูใ่นแนวโนม้ลดลงมากกวา่ท่ีจะแขง็แกร่งข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ 
แมว้า่ตลาดค่าระวางไดถู้กอา้งอิงจากดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนและอยูใ่นระดบัเหมาะสมในสามปีท่ีผา่นมาน้ีกต็าม 
  
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน: สญัญาเช่าเรือระยะยาวไดมี้การทาํสัญญาแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี จะเห็นไดว้า่มีการทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ในปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้ (ปี2555 ถึงปี2558) เฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 25 ดว้ยรายไดท่ี้คาดวา่จะไดรั้บประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ   
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ปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   8,153 12,042 15,721 16,790 16,790 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    4,531 2,742 2,524 2,518 2,190 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  56 23 16 15 13 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

12,414 13,736 14,642 14,757 14,548 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

56 38 37 37 32 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯยงัคงมีนโยบายท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยทาํสัญญาเช่าระยะยาวเม่ือมีความเป็นไปได ้ 
 
แผนการปรับลดอายุกองเรือ มีความคืบหนา้อยา่งเห็นไดช้ดั ดงัจะเห็นไดจ้ากเม่ือเร็วๆน้ีบริษทัฯไดซ้ื้อเรือซุปราแมกซ์ต่อใหม่ขนาด 
57,000 เดทเวทตนัจาํนวน 3 ลาํ จากอู่ต่อเรือในประเทศจีนท่ีราคา 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐต่อลาํ โดยบริษทัฯยงัคงมีแผนซ้ือเรือมือ
สองจากตลาดเม่ือดชันีคา่ระวางเรือ (BDI) อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เม่ือแผนปรับลดอายกุองเรือประสบความสาํเร็จ บริษทัฯจะมีเรือ
ประมาณ 65 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ียเป็นเลขหลกัเดียวและขนาดโดยเฉล่ียประมาณ 30,000 เดทเวทตนั 
 
เงินปันผล ไดจ่้ายไปแลว้ในทุกไตรมาสมาเป็นเวลา 18 ไตรมาสอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 หากกระแสเงินสดและความสามารถใน
การทาํกาํไรเอ้ืออาํนวย บริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะคงการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสอยา่งท่ีไดเ้คยกระทาํ  
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป ซ่ึงบริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูล ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีข้ึนในวนัท่ี 7 
พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.45 นาฬิกา ซ่ึงปกติจะมีผูเ้ขา้ร่วมประมาณ 70 – 100 คน โดยเป็นนกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุนและนกั
ลงทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยในรายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สาํหรับ
ท่านท่ีไม่สามารถมาได ้ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
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การปลดระวางเรือ มีเรือจาํนวน 118 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะท่ีมีเรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 38 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกลดลงร้อยละ 
2.6 ในไตรมาสสาม ปี 2554 จาก 3,099 ลาํ เป็น 3,019 ลาํในกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ และหากวา่ตลาดคา่ระวาง
ยงัคงตกตํ่า บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะลดลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเรือส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 48 จะ
มีอายมุากกวา่ 27 ปีภายในส้ินปี 2557 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
 
_______________________________ 
นายคาลิด ฮาชิม 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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Sinotrans Shipping Marks Maiden RMB Bond Issue 
 

Sinotrans Shipping Inc has closed the first ever offshore RMB denominated bonds issued ever by a shipping                
company. The wholly owned listed subsidiary of state-owned Sinotrans & CSC Group was able to generate                  
sufficient demand for the offering, despite the deepening debt crisis in the Western hemisphere. The bookrunners 
Bank of China (Hong Kong), Bank of China International (―BOCI Asia‖), Agricultural Bank of China and Wing Lung 
Bank were able to price the three year RMB 2.6 billion (USD 408 million) bonds to yield 3.3% within a few hours, and 
the rapid bookbuilding exercise was deliberate to minimise execution risk amid the volatile markets.   
 

The closing of the offering suggests that there is still appetite for dim sum bonds, although we note that Sinotrans 
& CSC Group’s very own listed subsidiary in Hong Kong, Sinotrans Shipping Limited, had played a role in the               
success. Sinotrans Shipping Limited subscribed 10.8% of the total offering or an equivalent of RMB 280 million 
worth of bonds. According to Sinotrans Shipping Limited, the investment in Sinotrans Shipping Inc bonds will             
provide a stable return under the current market condition, compared to holding on to excess cash in a low                  
interest rate environment. We would highlight that the guarantor for the notes, Sinotrans Shipping (Holdings), is 
also a major shareholder of Sinotrans Shipping Limited.  

Guts of the Deal 

Notes RMB 2.6 billion (USD 408 million) guaranteed notes due 2014 

Issuer Sinotrans Shipping Inc. 

Guarantor Sinotrans Shipping (Holdings) Limited 

Guarantee The Guarantor will unconditionally and irrevocably guarantee the due payment of all sums 
expressed to be payable by the Issuer  

Issue Price 100% 

Coupon Rate 3.3% 

Interest The Notes will bear interest at the rate of 3.3 per cent per annum, payable semi-annually 

Issue Date 3 October 2011 

Maturity Date 11 October 2014 

Joint Lead Manager 
and Bookrunners 

Bank of China (Hong Kong) Limited, Bank of China International Asia Limited, Agricultural 
Bank of China Limited, Hong Kong Branch and Wing Lung Bank Limited 

Listing Approval in-principle has been received for the listing and quotation of the Notes on the 
Singapore Exchange Securities Trading Limited 

Source: Company, Marine Money Asia 

Precious Shipping Signs USD 106 million Shipping Loan   
 

Despite the current turmoil in the financial markets, Precious Shipping has secured a USD 85 million pre and post-
delivery term loan facility from ING Bank and DnB NOR Bank for the financing of four new 57,000 dwt supramaxes. 
The facility will provide financing of up to 80% of the total acquisition cost of USD 106.2 million, a high loan to 
value ratio in today’s market. Precious Shipping has previously acquired the shipbuilding contracts last December 
from the Oswal Group Global, a Singapore based company owned by embattled Australian industrialist Pankaj         
Oswal.  
 

The ships are believed to be the last of a series of nine supramaxes ordered at Yangzhou Guoyu Shipbuilding by 
Maruti Shipping, established by Mr. Oswal in 2007. In March 2010, Maruti Shipping took the market by surprise 
when it committed USD 320 million to invest in nine supramax newbuildings. Plans to take delivery of the vessels 
were unexpectedly derailed earlier this year when allegations were made against Mr. Oswal that he had used funds 
from his 65% owned Burrup Fertilisers to pay for Maruti's expenses. Oswal's Burrup was subsequently placed into 
receivership when it could no longer service outstanding debt of USD 800 million owed to ANZ. Subsequent reports 
suggested that Maruti Shipping had attempted to seek loans from major international banks to refinance its ship 
orders in Singapore, but to no avail.   
  

Precious Shipping will be paying USD 26.6 million per vessel as part of its strategy to rejuvenate its fleet by                   
acquiring younger and bigger vessels. The ships are expected to be delivered between March and August 2012. We 
enclose the main terms and conditions of the latest loan agreement.   
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Guts of the Deal - Summary of main terms and conditions of the USD 84,960,000 Loan Agreement 

Borrowers/Owners: i) OSW6 Pte. Ltd. 

ii) OSW7 Pte. Ltd. 

iii) OSW8 Pte. Ltd. 

iv) OSW9 Pte. Ltd. 

Lenders: ING Bank N.V., Singapore Branch  and DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch 

Swap Providers: ING and DnB NOR 

Facility Agent: ING 

Security Agent: DnB NOR 

Guarantor: Precious Shipping Public Company Limited, Thailand (―PSL‖) 

Purpose: To provide up to 80% financing of the Total Acquisition Cost of USD 106,200,004      
(i.e. USD 26,550,001 per Vessel) of four new 57,000 dwt dry bulk Vessels. 

Total Acquisition Cost being the aggregate of: 

i) Total purchase price of shares acquired in the 4 Borrowers: USD 6,800,004 and 

ii) Total shipbuilding contract price of the Vessels: USD 98,000,000 and 

iii) Expenses relating to fulfillment of Performance Standard for Protective Coatings 
regulations: USD 1,400,000. 

Facility Amount: Maximum USD84,960,000 to be divided into 4 Vessel Tranches comprising: 

Pre-Delivery Facility Amount per Vessel Tranche: Up to USD16,060,000 

Post-Delivery Facility Amount per Vessel Tranche: Up to USD 21,240,000 or 80% of 
the Fair Market Value, whichever is lower. 

The Facility Amount shall be split among the Lenders as follows: 

ING: USD 53,960,000 

DnB NOR: USD 31,000,000 

Interest Rate: USD LIBOR plus Margin 

Commitment Fees: 50% of margin per annum of undrawn facility payable quarterly 

Final Maturity Dates 8 years after Final Drawdown of each Vessel Tranche 

Availability Period and 
Drawdown: 

Pre-Delivery Facility: 

Each request for drawdown, other than 
the portion of acquisition cost                  
pertaining to the share purchase              
consideration shall be in accordance 
with the relevant shipbuilding         
contract(s) 

Post-Delivery Facility: 

100% of the Post-Delivery Facility Amount 
is to be drawn upon delivery of the                   
respective vessels 

Repayment: Pre-Delivery Facility: 

The Pre-Delivery Facility shall be repaid 
in one lump sum upon delivery of the 
respective Vessel from the proceeds of 
the post-delivery drawdown 

Post-Delivery Facility: 

For each Vessel, in 32 equal quarterly             
installments of USD 354,000 and a balloon 
repayment of USD 9,912,000 together with 
the last installment 
 

The first repayment installment to be due 
3 months after the Final Drawdown of each 
Vessel 
 

At Final Maturity, all amounts outstanding 
shall be repaid and the respective Vessel 
Tranches reduced to zero 
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Guts of the Deal - Summary of main terms and conditions of the USD 84,960,000 Loan Agreement (Con’t) 

Security: Pre-Delivery Facility: 

- Pledge of shares of the Borrowers; 

- First priority assignment of Refund 
Guarantees issued by the China              
Merchants Bank, or any other 
banks/financial institutions acceptable 
to the Lenders; 

- First priority assignment of the           
Shipbuilding Contracts; and 

- Corporate Guarantee from the               
Guarantor 

Post-Delivery Facility: 

- Pledge of shares of the Borrowers; 

- First priority mortgage on the Vessels; 

- First priority assignment of earnings and 
time charters; 

- First priority charge over the Earnings 
Accounts with the Security Agent; 

- First priority assignment of all insurances 
and requisition compensation of the              
Vessels; 

- Corporate Guarantee from the Guarantor; 
and 

- All the above Post-Delivery securities to 
be cross collateralized 

Financial Covenants: The Guarantor shall comply with the following to be measured quarterly based on its 
consolidated USD Financial Statements: 

a) Maximum Funded Debt to Total Shareholders’ Equity ratio of 2:1; 

b) Maximum Funded Debt to EBITDA ratio of 5:1; and 

c) Maintain a minimum Free Cash Balance of USD100,000 per vessel owned by the 
Precious Group 

Vessel Covenants: The aggregate market value of the Vessels shall be at least 125% of the aggregate 
loan outstanding under the Post-Delivery Facility at all times 

Other Covenants: - The Guarantor shall remain listed on the Stock Exchange of Thailand at all times; 

- It will be an Event of Default if any of Khalid Moinuddin Hashim, Munir Moinuddin 
Hashim and Khushroo Kali Wadia cease to play an active role in the management of 
the Guarantor save by reason of death or incapacity except if a replacement                
acceptable to the Lenders is in place within 90 days. 

- No restrictions on dividend payments by PSL. Borrowers allowed to pay out                
dividends to shareholders without any restriction unless an Event of Default or           
Potential Event of Default has occurred and is continuing and there is an outstanding 
amount due on the Loan 

Source: Company, Marine Money 

Evergreen  Marine  Inks  USD  824  million  from                   
Taiwanese lenders   
 

Asian banks, including those based in Southeast Asia, 
continue to have an appetite for shipping and offshore, 
but capital is likely to be reserved for the domestic 
names  in  their  respective  countries.  Taiwan  based             
Evergreen Marine has announced that it has signed a 
USD 824 million syndicated loan agreement with nine 
domestic banks to fund the construction of ten 8,000 
TEU post-panamax containerships ordered at Taiwanese 
shipbuilder  CSBC  Corp  for  USD  1.03  billion.  The                    
syndicated loan, payable over ten years, was arranged 
by Bank of Taiwan,  Land Bank of Taiwan,  Taiwan                  
Cooperative  Bank,  Taipei  Fubon  Commercial  Bank, 
E.Sun Commercial Bank, and four other undisclosed 
financial  institutions.  The  ships  are  scheduled  for                 
delivery between 2013 and 2015. 
 

OCBC Provides Mezzanine to GO OFFSHORE 
 

GO Offshore, Otto Marine and OCBC Bank have entered 
into indicative term sheet for a mezzanine loan of up to 
USD 20 million by OCBC with an option for OCBC to 
subscribe for new ordinary shares in GO Offshore or its 

listing  vehicle  for  up  to  the  facility  amount.  GO            
Offshore is a wholly-owned subsidiary of GO Marine 
Group, a company in which Otto Marine has a 19% 
shareholding and an option to acquire a further 81% 
shareholding.  
 

Under the term sheet,  the mezzanine loan will  be              
repayable  by GO Offshore at  the earlier  of (a)  36 
months  from  the  first  drawdown  date  or  (b)  the                  
occurrence of a ―liquidity event‖. A ―liquidity event‖ 
includes an initial public offering by GO Offshore or its 
listing  vehicle  and  the  sale  or  transfer  of  all  or                 
substantially all the assets of GO Offshore. The facility 
will commence on the date of the definitive facility 
agreement to be entered into between GO Marine and 
OCBC  and  will  expire  36  months  from  the  first                 
drawdown date. 
 

In connection with the mezzanine loan, Otto Marine will 
provide OCBC (a) certain undertakings to become and 
remain as the largest shareholder of GO Marine and (b) 
a  corporate  guarantee  to  secure  payment  of  the                     
mezzanine loan. 
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