ที่ CTW 024/2560
29 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

แจ้งการทารายการระหว่างกัน

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สรุ ปสารสนเทศการต่ออายุสญ
ั ญาบริ หารจัดการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั แปซิ ฟิค อิเล็คทริ ค ไวร์แอนด์
เคเบิ้ล จากัด (PEWC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่
2. สรุ ปสารสนเทศรายการกูย้ ืมเงินระหว่างกันของบริ ษทั ย่อย
3. สรุ ปสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั สยาม แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จากัด (SP) (บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยู่ ร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิการต่ออายุสญ
ั ญาบริ หารจัดการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั แปซิ ฟิค อิเล็คทริ ค ไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด
(PEWC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่โดยอ้อมของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 1)
2. อนุมตั ิการกูย้ ืมเงินระหว่างกันของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด (SAP) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยูร่ ้อยละ 68.58 ของทุนจดทะเบียน จะชาระคืนเงินกูย้ ืมจานวน 100 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริ ษทั สยาม แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จากัด (SP) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยู่
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน หลังจากนั้น SAP จะขอกูย้ ืมเงินจาก SP จานวน 2.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ กาหนดระยะเวลากูย้ ืม
1 ปี โดย SP จะคิดดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมจาก SAP ในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2)
3. อนุมตั ิการแปลงหนี้ เป็ นทุนในบริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด (SAP) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยูร่ ้อยละ 68.58 ของทุนจดทะเบียน โดย SAP จะทาการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) จานวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วจานวน 9,548,737 เหรี ยญสหรัฐฯ รวม
เป็ นทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วทั้งหมดจานวน 10,548,737 เหรี ยญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,548,737 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ เพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุน จากการที่ SAP ได้กยู้ ืมเงินจานวน 1,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ จากบริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด (CCH) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่รายหนึ่ งของ SAP ภายหลังจากการแปลงหนี้ เป็ น
ทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมใน SAP ลดลงเหลือร้อยละ 62.08 (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายซุน ทาว เฮิ น(นายซุน ทาว เฮิน)
กรรมการผูอ้ านวยการ
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เอกสารแนบ 1.
สรุ ปสารสนเทศการต่ ออายุสัญญาบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทแม่
1.

วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561

2.

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูใ้ ห้บริ การ : บริ ษทั แปซิ ฟิค อีเล็คทริ คส์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จากัด “PEWC”
เป็ นบริ ษทั แม่โดยอ้อมของ CTW (PEWC Group ถือหุน้ อยูใ่ น CTW รวมทั้งสิ้ นประมาณ
ร้อยละ 51) และดาเนิ นธุรกิจในไต้หวัน
ผูร้ ับบริ การ : บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) “CTW”

3.

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

CTW ได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านบริ หารจัดการจาก PEWC โดย CTW จ่ายค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ให้แก่ PEWC ในอัตราไตรมาสละ 13,500 เหรี ยญสหรัฐฯ เริ่ มทาสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2541 โดยในปี แรกสัญญามีอายุ
2 ปี หลังจากนั้น สัญญาดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุสญ
ั ญาปี ต่อปี ต่อมา PEWC ได้ปรับลดค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการ โดย
ล่าสุ ด สัญญาที่ทาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 PEWC ได้ปรับลดค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการดังกล่าวลงเหลือวันละ 3,821
นิ วดอลลาร์ไต้หวัน หรื อประมาณไตรมาสละ 351,532 นิ วดอลลาร์ไต้หวัน หรื อเทียบเท่า 11,103 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (เทียบ
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 31.66 นิ วดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ซึ่ งไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
4.

มูลค่ ารวมของรายการ

ขนาดของรายการดังกล่าว อยูท่ ี่ 44,412 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่า 1.52 ล้านบาท (เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 34.2527
บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ CTW ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560(งบการเงินรวมล่าสุ ด) จานวน 4,147.34 ล้านบาทแล้ว จะมีขนาดคิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
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5.

รายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง ตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560
(วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นล่าสุ ด)

จานวนหุ้นทีถ่ อื ใน CTW
ตาแหน่ ง/ลักษณะ
จานวนหุ้น % ร้ อยละ
1. Singvale Pte. Ltd.
86,999,500
21.86
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
2. Trigent Investment Holdings Limited
49,568,514
12.46
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
3. บริ ษทั พีอีดบั เบิลยูซี (ประเทศไทย) จากัด 36,206,398
9.10
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
4. บริ ษทั เอพีดบั เบิลยูซี (ประเทศไทย) จากัด 20,186,272
5.07
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
5. นายซุน ทาว เฮิน
4,673,460
1.17 กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC
6. Mrs. Sun Lin, Ru-Jen
1,600,000
0.40
คู่สมรสของกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW
7. Miss. Leslie I Sun
200,000
0.05
บุตรของกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW
8. Mr. Philip Jing Sun
203,750
0.05
บุตรของกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW
9. Mr.Tao-Tsun Sun
53
0.00 พี่นอ้ งของกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC
10. นายเจิ้ง เชา-ฉุน
207,224
0.05 กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC
11. นายเจิ้ง ปี เตอร์ ชุง-ฉุน
352,608
0.09 พี่นอ้ งของกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC
12. นายยวน จุน้ ถัง
819,844
0.21 ที่ปรึ กษากรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC
13. นายดอน ยวน
430,340
0.11
พี่นอ้ งของที่ปรึ กษา และผูถ้ ือหุน้ CTW
14. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
264,958
0.07 กรรมการ ผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC
15. Mr. Si Lok Mark Lee
3,500,000
0.88
บุตรของกรรมการ และผูถ้ ือหุ ้น CTW
16. นายทง อิ เจียว
2,720,928
0.68
ผูถ้ ือหุ ้น CTW
ชื่อ

ผูถ้ ือหุ ้นที่ระบุในตารางข้างต้นเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ PEWC ด้วย
6.

ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสี ยของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการเข้า
ทารายการเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการค้าแก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ออกเสี ยงลงมติ
ในวาระนี้
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เอกสารแนบ 2.
สรุ ปสารสนเทศรายการกู้ยมื เงินระหว่ างกันของบริษัทย่อย
1. วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ : ประมาณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูใ้ ห้กู้ : บริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อิเล็คตริ คไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด “SP”
เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ CTW ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 100 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ผูก้ ู้

: บริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด “SAP” (ชื่อในภาษาจีน : บริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ ยะหยาง อีเล็คทริ ค
จากัด “SYE”) บริ ษทั ที่จดทะเบียนและดาเนิ นกิจการในประเทศจีน เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ CTW ถือหุ ้นทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมอยูร่ ้อยละ 68.58 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว โดยมีบริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
“CCH” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมร่ วมกันคือ กลุ่มบริ ษทั เอเชีย แปซิ ฟิค ไวร์ แอนด์
เคเบิ้ล จากัด “APWC” ซึ่ งถือหุน้ อยูใ่ น SAP อีกร้อยละ 31.42
ทั้งนี้ กลุ่ม APWC เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ CTW ที่ถือหุ ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมใน CTW ร้อยละ 48.50
ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อย
4. รายละเอียดของรายการ :
4.1 ลักษณะของการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน :
SP จะให้เงินกูย้ ืมระยะสั้นแก่ SAP โดย SP จะคิดดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี ซึ่ งมากกว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่ SP จะได้รับจากการฝากประจากับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย กาหนดระยะเวลาให้กยู้ มื 1 ปี (ประมาณเดือน
ตุลาคม 2560- กันยายน 2561)
4.2 มูลค่ ารวมของรายการ :
4.2.1 เงินให้กยู้ ืมจานวน 2.8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ เท่ากับ 95.91 ล้านบาท
(เที ยบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เท่ ากับ 34.2527 บาท ต่ อ 1 เหรี ยญสหรั ฐฯ)
4.2.2 ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี สาหรับระยะเวลา 1 ปี คิดเป็ นจานวนเงิน 2.88 ล้านบาท
4.3 ขนาดของรายการ:
ขนาดของรายการดังกล่าวอยูท่ ี่ประมาณ 98.79 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของ CTW ณ วันที่ 31
มีนาคม 2560 (งบการเงินรวมล่าสุ ด) จานวน 4,147.34 ล้านบาทแล้ว จะมีขนาดคิดเป็ นร้อยละ 2.38 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ
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4.4 เงือ่ นไขอืน่ ๆ :
SAP จะชาระดอกเบี้ยให้แก่ SP ทุกๆ สามเดือน และจะชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ SP เมื่อสิ้ นสุ ด
สัญญา การกูย้ ืมครั้งนี้ ไม่มีหลักประกันใดๆ
5. บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5.1 รายชื่อคณะกรรมการของ SP (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
1.
3.
5.
7.
9.
11.

นายชาติชาย ชุติมา
นายซุน ทาว ชุน
นายซุน ทาว เฮิน
นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
นายเฉิ น เจิ้ง หนาน
นายจู ยิ่ง เซี๋ ยง

2.
4.
6.
8.
10.

นายกง เหว่ย
นายบัณฑิต ตันชวลิต
นายยวน จุน้ ถัง
นายเจิ้ง แอนดี้ เชา-ฉุน
นายจัง เซ้า ชุน

5.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ SP (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
จานวนหุ ้น
1. บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
2. นายกง ชิน ยุง
3. นายหาน จง หยวน
4. นายอัตพร บุปฝาชื่น
5. นายชาติชาย ชุติมา
6. นายหลู่ เว่ย หมิง
7. นายบัณฑิต ตันชวลิต

6,999,994
1
1
1
1
1
1

ร้อยละของทุนที่ออกจาหน่าย
และชาระแล้ว
100.00
-

5.3 รายชื่อคณะกรรมการของ SAP (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
1. นายซุน ทาว เฮิน
3. นายยวน จุน้ ถัง
5. นายกง เหว่ย

2. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
4. นายเจิ้ง แอนดี้ เชา-ฉุน
6. นายหลู่ เว่ย หมิง

5.4 รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ SAP (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)
จานวนหุ ้น
1. บริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อิเล็คตริ คไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด
2. บริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
3. บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
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5,516,600
3,000,000
1,032,137

ร้อยละของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้ว
57.77
31.42
10.81

6. ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสี ยของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการเข้า
ทารายการเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นธุรกิจแก่ SAP ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อกิจการ
ของ SAP ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการที่
มีส่วนได้เสี ยมิได้ออกเสี ยงลงมติในวาระนี้
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เอกสารแนบ 3
สรุ ปสารสนเทศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันระหว่ างบริษัท และบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
1. วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
ประมาณเดือนกันยายน 2560
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูอ้ อกหุน้ เพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจง :

บริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด“SAP” (ชื่อในภาษาจีน : บริ ษทั
เซี่ ยงไฮ้ ยะหยาง อีเล็คทริ ค จากัด “SYE”) บริ ษทั ที่จดทะเบียนและดาเนิ นกิจการใน
ประเทศจีน เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ CTW ถือหุ ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยูร่ ้อยละ 68.58
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว

ผูแ้ ปลงหนี้ เป็ นทุน :

บริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด “CCH” บริ ษทั ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดาเนิน
กิจการในฮ่องกง เป็ นบริ ษทั ที่มีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมร่ วมกันคือ คือ กลุ่มบริ ษทั
แปซิฟิค อิเล็คตริ คไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จากัด “PEWC” และ CCH ถือหุน้ อยูใ่ น SAP
ร้อยละ 31.42

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

SAP จะทาการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยออกหุ ้นสามัญ
ใหม่ท้งั หมดจานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ ให้แก่บริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด “CCH”
เพื่อรองรับการแปลงหนี้ เป็ นทุน จากการที่ SAP ได้กยู้ ืมเงินจานวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ จาก CCH ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
รายหนึ่ งของ SAP
การแปลงหนี้ เป็ นทุนดังกล่าว จะทาให้สดั ส่ วนการถือหุ ้นใน SAP ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย(SP) ลดลงร้อยละ 6.50
จากร้อยละ 68.58 เหลือร้อยละ 62.08 โดยมูลค่าหุ ้นที่ลดลงคิดเป็ นจานวนเงิน 685,800 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเท่ากับ 23,490,502
บาท (เทียบอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เท่ ากับ 34.2527 บาท ต่ อ 1 เหรี ยญสหรั ฐฯ)
4.

มูลค่ ารวมของรายการ

รายการการแปลงหนี้ เป็ นทุนดังกล่าว จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.57 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
โดยที่สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ CTW ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (งบการเงินรวมล่าสุ ด) มีจานวน 4,147.34 ล้านบาท
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5. รายละเอียดอืน่ ๆ
- ชื่อบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
: บริ ษทั เซี่ ยงไฮ้ เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด(SAP)
- ลักษณะการดาเนิ นธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายลวดทองแดงอาบน้ ายาในประเทศจีน
- ทุนจดทะเบียน
: 10,548,737 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเท่ากับ 361.32 ล้านบาท
- ทุนชาระแล้ว
: 10,548,737 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเท่ากับ 361.32 ล้านบาท
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ ้น
: 1 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเท่ากับ 34.2527 บาท
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เท่ ากับ 34.2527 บาท ต่ อ 1 เหรี ยญสหรั ฐฯ)
- สัดส่ วนของหุน้ ที่ถือก่อนแปลงหนี้ เป็ นทุน
: 68.58 %
- สัดส่ วนของหุน้ ที่ถือหลังจาก CCH แปลงหนี้ เป็ นทุน : 62.08 %
รายชื่อคณะกรรมการของ SAP (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างก่อนการทารายการ) โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายซุน ทาว เฮิน
3. นายยวน จุน้ ถัง
5. นายกง เหว่ย

2. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
4. นายเจิ้ง แอนดี้ เชา-ฉุน
6. นายหลู่ เว่ย หมิง

รายชื่อผู้ถอื หุ้นใน SAP ก่อนการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ผูถ้ ือหุ ้น

จานวนหุน้

1. บริ ษทั สยามแปซิ ฟิค อิเล็คตริ ค ไวร์แอนด์ เคเบิ้ล จากัด
2. บริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
3. บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
รวม

5,516,600
3,000,000
1,032,137
9,548,737

ร้อยละของทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้ว
57.77
31.42
10.81
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นใน SAP หลังการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
ผูถ้ ือหุน้

จานวนหุน้

1. บริ ษทั สยามแปซิฟิค อิเล็คตริ ค ไวร์แอนด์ เคเบิ้ล จากัด
2. บริ ษทั คราว เซ็นจูรี่ โฮลดิ้งส์ จากัด
3. บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
รวม
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5,516,600
4,000,000
1,032,137
10,548,737

ร้อยละของทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้ว
52.30
37.92
9.78
100.00

6. รายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560)
ชื่อ
1. นายซุน ทาว เฮิน
2. นายเจิ้ง เชา-ฉุน
3. นายยวน จุน้ ถัง
4. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
5.กลุ่มบริ ษทั แปซิ ฟิค อิเล็คตริ คไวร์
แอนด์ เคเบิ้ล จากัด (PEWC)
- Singvale Pte. Ltd.
- Trigent Investment Holdings Limited
- บจ. พีอีดบั เบิ้ลยูซี (ประเทศไทย)
- บจ. เอพีดบั เบิล้ ยูซี (ประเทศไทย)

จานวนหุ้นทีถ่ อื ใน
CTW
จานวนหุ้น ร้ อยละ
4,673,460
1.17
207,224
0.05
819,844
0.21
264,958
0.07

86,999,500
49,568,514
36,206,398
20,186,272

21.86
12.46
9.10
5.07

ตาแหน่ ง/ลักษณะ
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC, SAP
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC, SAP
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ PEWC, SAP
ที่ปรึ กษากรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC, SAP

บริ ษทั ย่อยของ PEWC
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
บริ ษทั ย่อยของ PEWC
บริ ษทั ย่อยของ PEWC

7. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการทารายการ
รายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยการตกลงเข้าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการเห็นว่าการแปลงหนี้ เป็ นทุนใน
SAP มีความเหมาะสม เนื่ องจาก SAP มีผลการดาเนิ นงานขาดทุน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในการประชุม
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น
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