ที่ CTW 048/2561
7 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

แจ้งการทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ย่อย (SFO)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้ออกเสี ยงในที่ประชุม ได้มีมติอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันและต่ออายุสญ
ั ญา บริ หาร
จัดการ สัญญาบริ การ และสัญญาให้เช่าโรงงานระหว่างบริ ษทั ฯ กับ บริ ษทั ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูใ้ ห้บริ การ

: บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) “CTW”

ผูร้ ับบริ การ

: บริ ษทั สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด “SFO”

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สญ
ั ญา : เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ CTW ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน
และมีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกันคือ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD)
โดย ITD ถือหุน้ ใน CTW ร้อยละ 12.90 และถือหุน้ ใน SFO ร้อยละ 10
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
3.1 สัญญาบริหารจัดการ
CTW ส่งผูเ้ ชี่ยวชาญไปให้คาปรึ กษาในด้านการดาเนินงานและการจัดการให้แก่ SFO ได้แก่ ด้านการบัญชีและ
การเงิน การผลิต การจัดซื้อ การบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น โดย CTW จะได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจาก SFO
สัญญามีอายุ 1 ปี และสัญญาดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุสญ
ั ญาปี ต่อปี โดยอัตโนมัติ นอกจากจะมีการบอกกล่าวยกเลิกสัญญา
จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดก่อนล่วงหน้า 30 วัน อัตราและมูลค่าที่ปรึ กษาจะเปลี่ยนแปลงตามจานวนผูเ้ ชี่ยวชาญและระดับ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งมีอตั ราที่แตกต่างกันตามที่ระบุในสัญญา โดย CTW คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตราเพิ่มร้อยละ 10
3.2 สัญญาให้ เช่ าโรงงานและให้ บริการ
3.2.1 CTW ตกลงทาสัญญาให้เช่าโรงงานกับ SFO โดยเริ่ มทาสัญญาตั้งแต่ปี 2540 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 SFO ขอลดการใช้พ้นื ที่เช่าตามสัญญาดังกล่าวลงประมาณร้อยละ 15 จากขนาดพื้นที่เช่าเดิม 8,406 ตารางเมตร เหลือ
เพียง 7,146 ตารางเมตร

3.2.2 CTW ตกลงทาสัญญาให้บริ การแก่ SFO โดยเริ่ มทาสัญญาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งมีเงื่อนไขระยะเวลาของสัญญา
อิงตามสัญญาเช่าโรงงาน การบริ การดังกล่าวประกอบ ด้วย การบารุ งรักษา การซ่อมแซม และการทาความสะอาดอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่างๆ ในโรงงานของ SFO
4. มูลค่ ารวมของรายการ
4.1 สัญญาบริหารจัดการ
ขนาดของรายการสัญญาบริ หารจัดการ อยูท่ ี่ประมาณ 39.60 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของ CTW ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (งบการเงินรวมล่าสุด) จานวน 4,335.03 ล้านบาทแล้ว จะมีขนาดคิดเป็ นร้อยละ 0.91 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
4.2 สัญญาบริการและให้ เช่ าโรงงาน

ค่าเช่าโรงงาน
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริ การ

อัตราค่ าเช่ า/เดือน
(บาท)

อัตราค่ าเช่ า/ปี
(ล้ านบาท)

142,998
322,349

1.72
3.87

รวม

5.59

ขนาดของรายการสัญญาบริ การและให้เช่าโรงงาน อยูท่ ี่ประมาณ 5.59 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของ CTW ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (งบการเงินรวมล่าสุด) จานวน 4,335.03 ล้านบาทแล้ว จะมีขนาดคิดเป็ น ร้อย
ละ 0.13 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
5. บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
5.1 รายชื่อคณะกรรมการของ CTW (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
1.
3.
5.
7.
9.
11.

นายชัย โสภณพนิช
นายซุน ทาว เฮิน
นายพรวุฒิ สารสิ น
นางสุนนั ทา แพงศุข
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน
นายสตีเฟ่ น ซ่วย กู่

2.
4.
6.
8.
10.

นายเปรมชัย กรรณสูต
นายเกษม กุหลาบแก้ว
นางนิจพร จรณะจิตต์
นายลี ไมเคิล เชา-ฉุน
นายสุรชัย ศิริวลั ลภ

5.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ CTW (ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561)
จานวนหุน้
1. บริ ษทั สิ งเวล จากัด (Singvale Pte., Ltd.)
2. บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จากัด (มหาชน)
3. บริ ษทั ไทรเจ้น อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
4. บริ ษทั พีอีดบั เบิลยูซี (ประเทศไทย) จากัด
5. บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
6. บริ ษทั เอพีดบั เบิลยูซี (ประเทศไทย) จากัด
7. Oceanwide Securities Company Limited A/C Client

ร้อยละของทุนที่ออกและชาระแล้ว

86,999,500
51,327,115
49,568,514
36,206,398
27,205,624
20,186,272
10,000,000

21.86
12.90
12.46
9.10
6.84
5.07
2.51

5.3 รายชื่อคณะกรรมการของ SFO (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
1.
3.
5.
7.

นายซุน ทาว เฮิน
นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
นายกุย้ ชิ จง
นายเทรุ ฮิโกะ โอโมริ

2. นายเปรมชัย กรรณสูต
4. นายธนสิ ทธิ์ อังกสิ ทธิ์
6. นายโทชิทาเนะ นาคาทสึ จิ

5.4 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ SFO (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561)
1. บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
2. บริ ษทั ฟูจิกรู ่ า จากัด
3. บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)

จานวนหุน้
14,399,994
5,999,999
2,400,000

ร้อยละของทุนจดทะเบียน
60.00
25.00
10.00

6. ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสียของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการดังกล่าวถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการ
เข้าทารายการเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจปกติแก่ SFO ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อกิจการของ SFO ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-นายซุน ทาว เฮิ น(นายซุน ทาว เฮิน)
กรรมการผูอ้ านวยการ

