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เลขที, 2564 - 08 

 

วนัที,  21 มิถุนายน 2564 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรื=อง รายงานสัญญาเงนิกู้ใหม่จาํนวน 38.35 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก Crédit Agricole Corporate and Investment 

Bank  

 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทราบว่า เมื,อวนัที,                             

21 มิถุนายน 2564 บริษทัยอ่ยบางบริษทัในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด 

บริษทั พรีเชียส วิสดอม พีทีอี ลิมิเตด บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด 

บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท์ พีทีอี ลิมิเตด (รวมเรียกว่า “บริษทัย่อย”) ใน

ฐานะผูกู้ ้และบริษทัฯ และบริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“PSSP”) บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของ

บริษทัฯ ซึ, งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าว ในฐานะผูค้ ํ; าประกนัร่วม ไดล้งนามในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวแบบมี

หลกัประกนัจาํนวน 38,350,000 เหรียญสหรัฐ (“สัญญา”) กบั Crédit Agricole Corporate and Investment Bank โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื,อชาํระคืนเงินกูภ้ายในกลุ่มบริษทัให้แก่ PSSP ซึ, งบริษทัยอ่ยเป็นลูกหนี;  โดยเงินกูด้งักล่าวนั;นเกี,ยวขอ้ง

กบัเรือ 6 ลาํซึ, งบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของ กล่าวคือ เรือวิภา นารี เรือวิยะดา นารี เรือดารณี นารี เรือบารนี นารี เรือเบญจมาศ 

นารี และ เรืออนญัญา นารี ตามลาํดบั (“เรือ”) 

 

ทั;งนี;  รายละเอียดโดยสรุปของสาระสาํคญัของขอ้ตกลงและเงื,อนไขของสญัญาเงินกู ้ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

 

จึงเรียนมาเพื,อโปรดทราบ   

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั )นมหาช(  

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

          (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)          (นายกอตมั คูรานา) 

                                    กรรมการผูจ้ดัการ           กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 

สรุปสาระสําคญัของข้อตกลงและเงื=อนไขของสัญญาเงนิกู้จาํนวน 38.35 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 

ผู้กู้ บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด  

บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี ลิมิเตด  

บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด  

บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด  

บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด และ  

บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด  

ซึ, งเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ของบริษทัฯ (รวมเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) 

ผู้คํJาประกนัร่วม บริษทั พรีเชียส ชิพปิ; ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ; ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“PSSP”) บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ         

บริษทั ฯ และเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ผู้ให้กู้ Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

วตัถุประสงค์ เพื,อชาํระคืนเงินกูภ้ายในกลุ่มบริษทัให้แก่ PSSP ซึ, งบริษทัย่อยเป็นลูกหนี;  โดยเงินกูด้งักล่าวนั;น

เกี,ยวขอ้งกบัเรือ 6 ลาํ  

จาํนวนเงนิกู้ วงเงินกู ้38.35 ลา้นเหรียญสหรัฐ แบ่งออกเป็น 6 วงเงินยอ่ย ดงันี;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงเงนิย่อย ผู้กู้ 
จาํนวนเงนิกู้ 

(เหรียญสหรัฐ) 

A บริษทั พรีเชียส กลอรีส์ พทีีอี ลิมิเตด  8,287,500 

B บริษทั พรีเชียส วสิดอม พีทีอี ลิมิเตด 8,937,500 

C บริษทั พรีเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด 6,175,000 

D บริษทั พรีเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด 6,175,000 

E บริษทั พรีเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด 4,550,000 

F บริษทั พรีเชียส ฟอเรสท ์พีทีอี ลิมิเตด 4,225,000 

ระยะเวลาเบิกถอน

เงนิกู้ 

จนถึงวนัที, 31 กรกฎาคม 2564 

 

อตัราดอกเบีJย LIBOR บวก ส่วนเพิ,ม 

การชําระคืนเงนิกู้ เงินกูภ้ายใตแ้ต่ละวงเงินยอ่ยจะตอ้งชาํระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปีโดยแบ่งเป็น 20 งวด ชาํระคืนเป็น

รายไตรมาส งวดละเท่า ๆ กนัโดยเริ,มชาํระงวดแรกสามเดือนหลงัจากการเบิกถอนเงินกู ้และชาํระ

ส่วนที,เหลือทั;งหมด (ยกเวน้วงเงินยอ่ย F) พร้อมกบัการชาํระเงินกูง้วดสุดทา้ย ดงันี;  

 



หนา้ 3 จาก 3 

 

 

 

วงเงนิกู้

ย่อย 

จาํนวนเงนิคืนรายไตรมาส 

(เหรียญสหรัฐ) 

จาํนวนเงนิส่วนที=เหลือ 

(เหรียญสหรัฐ) 

A 230,208 3,683,340 

B 223,438 4,468,740 

C 257,292 1,029,160 

D 257,292 1,029,160 

E 189,583 758,340 

F 211,250 ไม่มี 

หลกัประกนั • การคํ;าประกนัจากผูค้ ํ;าประกนัร่วม 

• การจดจาํนองเรือลาํดบัแรก สาํหรับเรือทั;ง 6 ลาํ 

• การจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
• การโอนผลประโยชน์เป็นลาํดบัแรกของเรือสําหรับการประกนัภยัและการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน รายได  ้สัญญาเช่าเหมาลาํใด ๆ (ที,มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า) 

และการคํ;าประกนัการเช่าเหมาลาํที,เกี,ยวขอ้งกบัเรือทั;ง 6 ลาํ 

• การไดรั้บประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกสาํหรับบญัชีรายไดแ้ละบญัชีเงินประกนัของผูกู้ ้
• การไดรั้บประโยชนเ์ป็นลาํดบัแรกสาํหรับสิทธิของผูกู้ภ้ายใตส้ญัญาป้องกนัความเสี,ยง 
• ขอ้ตกลงการดอ้ยสิทธิของเงินกูใ้ด ๆ ที, PSSP ไดใ้หแ้ก่ผูกู้ ้

ข้อตกลงทางการเงนิ บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงดงัต่อไปนี;  

ก) อตัราส่วนหนี; ต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 

ข) ส่วนของผูถื้อหุน้รวมขั;นตํ,า 300,000,000 เหรียญสหรัฐ 
ค) ดาํรงเงินสดอยา่งนอ้ย 200,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลาํเรือที,บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั;งหมด

เป็นเจา้ของ 

ข้อตกลงเกี=ยวกบัเรือ มูลค่าของเรือที,จาํนองทั;ง 6 ลาํ จะตอ้งมีมูลค่าไม่ตํ,ากวา่ร้อยละ 130 ของยอดเงินกูค้งเหลือ  

ข้อตกลงอื=น ๆ • บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื,น ๆ ให้แก่ผูถื้อหุน้ เวน้แต่ไม่มีเหตุผิดนดั

เกิดขึ;นและยงัคงดาํเนินต่อไป 

 


