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เลขท่ี:  2565-014 
 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ์) 
 
เร่ือง รายงานการซ้ือเรือมือสองจ านวน 2 ล า  
 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบถึงการท ารายการซ้ือเรือมือสองจ านวน 
2 ล า กล่าวคือ M.V. NORDIC SEOUL และ M.V. NORDIC BUSAN (“เรือ”) โดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ มี
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ช่ือบริษทัย่อยของบริษทัฯ  

 ก. บริษทั พรีเชียส สโตนส์ ชิปป้ิง จ ากดั ส าหรับ M.V. NORDIC SEOUL  
ข. บริษทั พรีเชียส จสัมินส์ จ ากดั ส าหรับ M.V. NORDIC BUSAN 

2. วนัท่ีท ารายการ:  เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2565 บริษทัย่อยแต่ละบริษทั (ในฐานะผูซ้ื้อ) ได้ลงนามในหนงัสือบนัทึก
ขอ้ตกลงซ้ือขายเรือกบัผูข้ายส าหรับเรือแต่ละล า  

3. รายละเอียดของเรือ:   
เรือ M.V. NORDIC SEOUL 
ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 
ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตนั) 35,882 โดยประมาณ 
ประเทศที่สร้าง จีน 
ปีท่ีสร้าง 2560 
ธง ไลบีเรีย (จะจดทะเบียนเป็นธงไทยเมื่อได้รับมอบ)  
ก าหนดการรับมอบเรือ ระหว่างวนัท่ี 7 – 30 มิถุนายน 2565 

 
เรือ M.V. NORDIC BUSAN 
ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 
ขนาดระวางบรรทุก (เดทเวทตนั) 35,882 โดยประมาณ 
ประเทศที่สร้าง จีน 
ปีท่ีสร้าง 2561 
ธง ไลบีเรีย (จะจดทะเบียนเป็นธงไทยเมื่อได้รับมอบ)  
ก าหนดการรับมอบเรือ ระหว่างวนัท่ี 20 มิถนุายน – 3 สิงหาคม 2565 
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4. วตัถุประสงค:์  ตามกลยุทธ์ของบริษทัฯ ในการช่วงชิงโอกาสในช่วงสภาวะตลาดท่ีแข็งแกร่งในปัจจุบันและเพื่อให้มี

กองเรือท่ีมีการเผาไหมน้ ้ามนัเช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน หลงัจากการซ้ือและรับมอบเรือจ านวน 2 ล าดงักล่าว 
กองเรือของบริษทัฯ จะมีเรือจ านวน 38 ล า ซ่ึงมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,657,569 เดทเวทตนั โดยประมาณ 

5. ผูข้าย:  ผูข้ายเรือเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนี โดยผูข้ายไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบับริษทัฯ 
6. ราคาซ้ือเรือ:  ราคาซ้ือเรือ M.V. NORDIC SEOUL เป็นเงิน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 852 ลา้นบาท และราคา

ซ้ือเรือ M.V. NORDIC BUSAN เป็นเงิน 26 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 886.08 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นราคาตลาด  
7. แหล่งเงินทุน:   จากเงินสดท่ีมีอยู่ และ/หรือ จากวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯ มีอยู่ปัจจุบนั  
8. เงื่อนไขในการช าระเงิน: ช าระเงินมัดจ าร้อยละ 10 ของราคาซ้ือขาย โดยเข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา 

(Escrow Account)  หลงัจากวนัท่ีคู่สัญญาไดล้งนามในหนงัสือบนัทึกข้อตกลง (MOA) และยอดเงินงวดสุดทา้ยอีกร้อย
ละ 90 จะโอนเข้าบัญชีท่ีผูข้ายก าหนด 2 วนัท าการธนาคาร ก่อนวนัก าหนดส่งมอบเรือ โดยเงินมัดจ าพร้อมกับยอด
เงินงวดสุดทา้ยจะถูกโอนให้แก่ผูข้ายเมื่อส่งมอบเรือ 

9. มูลค่ารวมของรายการ: 
ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน การค านวณขนาดของรายการมีดงัน้ี 

 
มูลค่ารวมของสินทรัพยท่ี์ซ้ือเท่ากบั 51 ลา้นเหรียญสหรัฐ                                              

 = 1,738.08 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลี่ยนท่ี 34.080 บาท /1 เหรียญสหรัฐ) 
/ มูลค่ารวมของสินทรัพย*์     = 23,592.78 ลา้นบาท 

                      = ประมาณ ร้อยละ 7.37 
*จากงบการเงินรวมซ่ึงสอบทานแลว้ของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ข้างต้น ไม่เข้าข่ายการเปิดเผยรายการใด  ๆ  ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียน 
หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน  

 
ขนาดของรายการการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ในช่วงหกเดือนท่ีผ่านมา : มูลค่ารวมของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ในช่วงหก
เดือนท่ีผ่านมา (รวมรายการขา้งต้นแล้ว) มีขนาดประมาณร้อยละ 7.37 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษทัฯ จึงไม่เขา้
ข่ายการเปิดเผยรายการใด  ๆ  ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั )มหาชน(  

 
 

___________________________________  ____________________________________ 
             (นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)              (นายกอตมั คูรานา) 

                                    กรรมการผูจ้ดัการ               กรรมการบริหาร 


