ที่ CC20161103ELT
11 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีการประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ง
ที่ 4/2559 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิการลงทุนในกิจการร่ วมค้าเพื่อจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนแห่งใหม่ในประเทศไต้หวัน
(“บริ ษทั ร่ วมทุน”) ร่ วมกับบริ ษทั Kinpo Electronics, Inc. บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ร่ วมทุนที่จะจัดตั้ง
วัตถุประสงค์ของการลงทุน
โครงสร้างสัดส่วนของการถือหุน้
ลักษณะธุรกิจ
Location
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ร่ วมทุน
มูลค่าการลงทุนของบริ ษทั

XYZ Robot Inc.
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์
บริ ษทั ฯ และ Kinpo* ถือครองหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 50
สนับสนุนเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจด้านหุ่นยนต์
ประเทศไต้หวัน
ไม่เกิน 8 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่ากับ 240 ล้านเหรี ยญไต้หวัน)
ไม่เกิน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (หรื อเทียบเท่ากับ 120 ล้านเหรี ยญไต้หวัน)
ร้อยละ 0.24 ของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 (คาณวณตาม
ประมาณการขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน)
ประมาณการการดาเนินการเสร็ จสิ้น ไตรมาส 4 ปี 2559
*ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั Kinpo ถือครองหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 47.02 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะใช้ประสบการณ์ดา้ นทักษะการผลิต ตลอดจนประสบการณ์ของกาลังแรงงานและอุปกรณ์
การผลิตของบริ ษทั ฯ ประกอบกับการเป็ นพันธมิตรร่ วมกับทาง Kinpo ทั้งทางด้านทรัพยากรและประสบการณ์ดา้ น
อุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อเป็ นการลดต้นทุนด้านการลงทุน

ในการก่อตั้งบริ ษทั เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ นอกจากนี้แล้วบริ ษทั ร่ วมทุนแห่งนี้มีการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นเอกเทศ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันก็ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอจาก
ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่าปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของทั้งประเทศไต้หวันและประเทศไทย

2. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1.รายการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายการที่ 1
คู่สญ
ั ญา
ผูข้ าย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd.
(“CCCS”)
ผูซ้ ้ือ: Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
Surface mounting technology machines จานวน 6 ชุด, เครื่ อง Reflow จานวน 1
เครื่ อง, Solder Paste Inspection System (“SPI”) machines จานวน 1 ชุด,
Automatic Optical Inspection (“AOI”) จานวน 1 ชุด, อุปกรณ์ทดสอบ ICT
จานวน 2 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งานมาแล้ว 4.1 ปี
วันทารายการ
กรกฎาคม 2559
มูลค่า
1,484,744 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 51,422,772.17 บาท
ราคาซื้อขาย
มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เงินสดเครดิต 60 วัน
เหตุผลการทารายการ
เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดงั กล่าวให้กบั
Kinpo-China
รายการที่ 2
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
วันทารายการ
มูลค่า
ราคาซื้อขาย

ผูข้ าย: Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (“CCOS”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
ผูซ้ ้ือ: Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
อุปกรณ์ automatic equipments จานวน 5 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 5.5 ปี ใช้
งานมาแล้ว 1.4 ปี
สิ งหาคม 2559
738,082 หยวน หรื อประมาณ 3,827,840.87 บาท
มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด

เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

รายการที่ 3
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร

วันทารายการ
มูลค่า
ราคาซื้อขาย
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

เงินสดเครดิต 60 วัน
เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังนั้น CCOS จึงขายเครื่ องอุปกรณฺ ดงั กล่าว
ให้กบั Kinpo-China

ผูข้ าย: Cal-Comp Electronics and Communications (Suzhou) Co., Ltd.
(“CCCS”)
ผูซ้ ้ือ: Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
เครื่ อง Automatic Optical Inspection จานวน 6 ชุด, Solder Paste Inspection
(“SPI”)จานวน 2 ชุด, อุปกรณ์ตดั ขอบ PCBA จานวน 2 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 10 ปี ใช้งานมาแล้ว 3.8 ปี
สิ งหาคม 2559
281,758 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 9,758,434.75 บาท
มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 60 วัน
เพื่อลดการคงค้างของอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานและสร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังนั้น CCCS จึงขายอุปกรณ์ดงั กล่าวให้กบั
Kinpo-China

ขนาดรายการจาหน่ ายสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงิ นทั้งสิ้ น 65,009,047.79 บาทคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.11 ตาม
เกณฑ์ได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์คานวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน
2. รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ถาวร
รายการที่ 1
คู่สญ
ั ญา
ผูข้ าย: Kinpo International Ltd. (“Kinpo-Inter”)
ผูซ้ ้ือ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
Automatic Optical Inspection Fixtures จานวน 11 ชุด, อุปกรณ์ทดสอบ ICT
พร้ อ มเครื่ อ งวัด อุ ณหภู มิ แ บบดิ จิ ตอล จานวน 3 ชุ ด, เครื่ อ งพิม พ์ฉ ลากแบบ
เลเซอร์ จานวน 28 เครื่ อง
อายุการใช้งานประมาณ 3.8 ปี ใช้งานมาแล้ว 1.8 ปี
วันทารายการ
มิถุนายน 2559

มูลค่า
ราคาซื้อขาย
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

รายการที่ 2
คู่สญ
ั ญา

ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
วันทารายการ
มูลค่า
ราคาซื้อขาย
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

รายการที่ 3
คู่สญ
ั ญา
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร

วันทารายการ
มูลค่า
ราคาซื้อขาย
เงื่อนไขการจ่ายเงิน

93,073 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 3,223,499.59 บาท
มุลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 30 วัน
เพื่อปรับปรุ งสายการผลิตให้ดีข้ ึนและเพื่อเพิ่มความสามารถของฟังก์ชนั่ การ
ทดสอบ บริ ษทั ฯ จึงซื้ออุปกรณ์ดงั กล่าวจาก Kinpo–Inter เพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านการดาเนินงาน

ผูข้ าย: Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
ผูซ้ ้ือ: Cal-Comp Optical Electronics (Suzhou) Co., Ltd. (“CCOS”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
SSD Dispensing Robot Dispenser จานวน 1 ชุด, อุปกรณ์แขนกล (axis arm)
จานวน 1 ชุด อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ใช้งานมาแล้ว 1.5 ปี
สิ งหาคม 2559
26,147 หยวน หรื อประมาณ 135,603.57 บาท
มูลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 60 วัน
เพื่อสนับสนุนสายการผลิต ดังนั้น CCOS จึงซื้ออุปกรณ์และชิ้นส่วนสาหรับ
อุปกรณ์ดงั กล่าวจาก Kinpo-China

ผูข้ าย: Kinpo Electronic (China) Co., Ltd. (“Kinpo-China”)
ผูซ้ ้ือ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ODD Form Insertion machine จานวน 5 เครื่ อง, Control Panel Auto Machine 1
เครื่ อง, อุปกรณ์ทดสอบ ICT จานวน 6 ชุด, pulse heat machine จานวน 20
เครื่ อง, Selective solder module machines จานวน 4 เครื่ อง, solder paste
inspection machine จานวน 1 เครื่ อง อายุการใช้งานประมาณ 5 ปี ใช้งานมาแล้ว
3.7 ปี
สิ งหาคม-กันยายน 2559
1,028,489 เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 35,620,790.87 บาท
มุลค่าตามบัญชีและใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 30 วัน

เหตุผลการทารายการ

เพื่อสนับสนุนสายการผลิตและเพื่อเพิ่มความสามารถของฟังก์ชนั่ ของสถานี
ทดสอบ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงซื้ออุปกรณ์ดงั กล่าวจาก Kinpo-China เพื่อวัตถุ
ประสงค์ทางด้านการผลิต

ขนาดรายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงิน 38,979,894.03 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.066 ตามเกณฑ์ได้มา
และจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์คานวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน
รวมขนาดรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน
รวมขนาดของรายการระหว่างกันทั้ง 6 รายการ ของบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronic
(China) Co. Ltd. และ Kinpo International Ltd. เท่ากับ 103,988,941.82 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.58 ของ NTA
ณ ไตรมาส 3 ของปี 2559
ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดาเนินธุรกิจปกติ เนื่องจาก
ทุกรายการนั้นเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความ
เหมาะสม
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและส่วนได้เสี ย
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

Kinpo Electronic (China) Co., Ltd.
บริ ษทั Kinpo-China เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Kinpo Electronics
Inc. ซึ่งถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริ ษทั Kinpo
Electronics Inc. มีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ จานวน 3 ท่านคือ นายซุย
เซิ่ง สง, นายซุย เซิ่ง เจี๋ย และนายเสิ่ น ซื่อ หยง

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

Kinpo International Ltd.
บริ ษทั Kinpo-Inter เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Kinpo Electronics Inc.
ซึ่งถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ร้อยละ 40.41 โดย บริ ษทั Kinpo Electronics
Inc. มีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ จานวน 3 ท่านคือ นายซุย เซิ่ง สง, นาย
ซุย เซิ่ง เจี๋ย และนายเสิ่ น ซื่อ หยง

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงในการประชุมกรรมการวาระนี้
รวมขนาดรายการของรายการระหว่างกันสะสม 6 เดือนที่ผา่ นมา
รวมขนาดรายการระหว่างกันสะสมประเภทซื้อขายสิ นทรัพย์ 6 เดือนที่ผา่ นมาของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronic Inc., Inc., Kinpo Electronics (China) Co., Ltd., และ Kinpo International
Ltd. เท่ากับ 322,931,405.12 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.95 ตามเกณฑ์มลู ค่าของสิ นทรัพย์ ( NTA)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

..............................................
นายคงสิ ทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
กรรมการผูจ้ ดั การ

