ที ออ 028 / 2564

วันที 2 สิ งหาคม 2564

เรื อง

แจ้งการซื อเรื อของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศของรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั อาร์ ซี แอล จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยซื อเรื อจํานวน
7 ลํา ขนาดลําละ 87999 TEU
การเข้าทํารายการข้างต้นเป็ นการเข้าทํารายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยคํานวณ
ขนาดรายการได้เท่ากับร้ อยละ @A.8C ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน ซึ งเป็ นเกณฑ์ทีคํานวณ
ขนาดรายการจากงบการเงินของบริ ษทั ณ วันที @8 มีนาคม 7EAC อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีรายการได้มา
ซึ งสิ นทรั พ ย์ในช่ วงระยะเวลา A เดื อนที ผ่านมา ทําให้มี ขนาดรายการรวมร้ อยละ 48.76 ซึ งมี มู ลค่ า
เท่ากับหรื อสู งกว่าร้อยละ 8E แต่ตากว่
ํ าร้อยละ E9 ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ ายไปฯ ดังนัน
บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ จัดส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายใน 78 วันนับแต่
วันทีเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษทั ฯ จึงแจ้งสารสนเทศของรายการได้มาซึ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนี
1. วัน เดือน ปี ทีเกิดรายการ
วันที 2 สิ งหาคม 7EAC
2. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง และความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ
ผูซ้ ื อ บริ ษทั ฯ หรื อ บริ ษทั ย่อยในกลุ่ม
ผูข้ าย Giant Line Inc. S.A, Panama
ความสั มพันธ์ ระหว่ างผู้ขายและผู้ซื*อ
ผูข้ ายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูซ้ ื อ
3. ลักษณะรายการ ประเภท และขนาดรายการ
ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดของรายการได้มาจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์ แสดงได้ดงั นี

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ งตอบแทน
งบการเงินรวม ณ วันที @8 มีนาคม 7EAC (หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าของสิ นทรัพย์ทีจะได้มารวม
7,565.620
มูลค่าของสิ นทรัพย์รวม
20,936.385
เท่ากับร้อยละ 36.14
4. รายละเอียดของสิ นทรัพ ย์ ทจะซื
ี *อ
จํานวนบรรทุกลําละ 87999 ทีอียู
5. มูลค่ าสิ นทรัพ ย์ ทจะซื
ี *อมา
ราคาต่อลํา 88E ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ @,782.810 ล้านบาท
ราคารวม 7@9 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 7,565.620 ล้านบาท
(อัตราแลกเปลียน 8 เหรี ยญสหรัฐฯ เท่ากับ @7.894 บาท)
6. เกณฑ์ ทใช้
ี ในการกําหนดมูลค่ าสิ นทรัพ ย์ ทจะซื
ี *อมา
ราคาตกลงระหว่างผูซ้ ื อ ผูข้ าย
7. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
ใช้งานในกองเรื อของบริ ษทั ฯ
8. แหล่ งเงินทุน
เงินทุนของบริ ษทั และเงินกู้
9. เงือนไขการชํ าระ
แบ่งชําระเป็ น C งวด คือ ร้อยละ 79, ร้อยละ 89, ร้อยละ 79, ร้อยละ E9
โดยกําหนดส่ งมอบเรื อ ประมาณไตรมาสที C ปี 7EAE และไตรมาสที 8 ปี 7EAA ตามลําดับ
10. บุคคลทีเกียวโยงและลักษณะขอบเขตของผู้มีส่วนได้ เสี ย
ไม่มี
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้พิ จารณาและมี ค วามเห็ น ว่า รายการดัง กล่ าวมี ค วามจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ตราบริ ษทั )

ลงนาม
นางสุ พร อํานวยพรรณ
เลขานุการบริ ษทั

ส่ วนงานเลขานุการบริ ษทั
โทร 97-7aA89bA

