ที่ CC20190805ELT
13 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2562

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 3/2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานงวดครึ่ งปี แรกสิ้ นสุ ด 30 มิถุนายน 2562 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท เป็ นจานวนทั้งหมด 4,554,643,575 หุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 273,278,614.50 บาท
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 3 กันยายน 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลในวันที่ 11 กันยายน 2562 การจ่ายปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นการจ่ายจากกาไรส่ วนที่ได้รับจากการส่ งเสริ มจาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ย่อย Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการดาเนินงานของกลุ่ม Precision ในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการ
เปิ ดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั ย่อย

Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.

สัดส่ วนการถือหุ น้

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ร้อยละ 100

สถานที่ต้ งั

จดทะเบียนใน Cayman และจดทะเบียนการมีถิ่นที่อยูเ่ พื่อการรัษฎากรในประเทศ
สิ งคโปร์หรื อประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิดเห็นของที่ปรึ กษาด้านภาษี

มูลค่าการลงทุน

ไม่เกิน 85,000,000 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,699 ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม Precision รวมถึงเพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุน่ สาหรับการระดมทุนในอนาคต ในตลาดทุนต่างประเทศ ทั้งแบบจาก
บุคคลในวงจากัดและจากประชาชนทัว่ ไป

ประมาณการการดาเนินการเสร็ จ
สิ้ น

ไตรมาส 4 ปี 2562

ประมาณการขนาดรายการได้มา
และจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์

ร้อยละ 4.59 ของสิ นทรัพย์รวม ในไตรมาส 2 ปี 2561 (คานวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่ งตอบแทน)
ขนาดของรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์การได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

คณะกรรมการยังได้อนุมตั ิและมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากประธานในการดาเนินการที่
เกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิการปรับโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม Precision โดยพิจารณาถึงการพัฒนา
ระยะยาวของกลุ่มบริ ษทั ฯ และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ (“CCET”) ขายหุ น้ ทั้งหมดใน Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) และ Cal-Comp
Precision (Thailand) Ltd. (“CPTH”) ให้กบั Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ

Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.

บริ ษทั ผูข้ าย

Cal-Comp Electronics (Thailand) PLC.

บริ ษทั ที่ถูกซื้ อ

1. Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.
2. Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.

มูลค่ารายการ

72,198,527 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,293 ล้านบาท)

ประมาณการการดาเนินการเสร็ จสิ้ น

ไตรมาส 4 ปี 2562

3.2 อนุ มตั ิ ให้ Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) ซื้ อ หุ ้นทั้งหมดของ Cal-Comp Precision (Thailand)
Ltd. (“CPTH”) จาก Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd. โดยการออกหุ ้นใหม่เพื่อชาระค่าหุ ้นแทนเงินสด
(“contribution in kind”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ

Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.

บริ ษทั ผูข้ าย

Cal-Comp Precision Holding Co., Ltd.

บริ ษทั ที่ถูกซื้ อ

Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.

มูลค่ารายการ*

63,245,492 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,008 ล้านบาท)

ประมาณการการดาเนินการเสร็ จสิ้ น

ไตรมาส 1 ปี 2563

3.3 อนุ มั ติ ใ ห้ Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd. (“CPSG”) ซื้ อหุ ้ น ทั้ งหมดของบริ ษั ท ย่ อ ยของ Cal-Comp
Precision (Thailand) Ltd. (“CPTH”) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั ผูซ้ ้ื อ

Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.

บริ ษทั ผูข้ าย

Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.

บริ ษทั ที่ถูกซื้ อ

1. Cal-Comp Precision (Yueyang) Co., Ltd.
2. Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.
3. Cal-Comp Precision (Dongguan) Co., Ltd. and
4. Cal-Comp Precision (Philippines) Inc.

มูลค่ารายการ

64,939,382 เหรี ยญสหรัฐฯ (ประมาณ 2,062 ล้านบาท)

ประมาณการการดาเนินการเสร็ จสิ้ น

ไตรมาส 2 ปี 2563

*มูลค่าสุ ทธิ ขา้ งต้นคานวณจากงบการเงินที่ สอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จานวนรายการที่ เกิดขึ้นจริ งจะเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุ ด ณ วันที่ทารายการ
ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม Precision ก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง ของบริ ษทั ย่อยใน
กลุ่ม Precision หลังการปรับโครงสร้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนการปรับโครงสร้าง

หลังการปรับโครงสร้าง

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างของบริ ษทั ย่อยในกลุ่ม Precision ถือว่าเป็ นการดาเนินการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ
โดยไม่เข้าข่ายเป็ น (ก) รายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ เข้าข่ า ยเป็ นการได้ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการ
ได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ (ข) รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
คณะกรรมการยังได้อนุมตั ิและมอบอานาจให้ประธานกรรมการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากประธานในการดาเนินการที่
เกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.

อนุมตั ิรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
4.1 รายการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ ถาวร
รายการที่ 1
คู่สัญญา
ผูข้ าย: Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”)
ผูซ้ ้ื อ: Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร
เครื่ องแยกส่ วนความเร็ วสู ง จานวน 5 ชุด, เครื่ องตรวจสอบการพิมพ์ตะกัว่ จานวน
5 ชุด, เครื่ องพิมพ์ตะกัว่ จานวน 3 ชุด, เครื่ องอบอุตสาหกรรมสาหรับกระบวนการ
SMT จานวน 2 ชุด และเครื่ องตรวจสอบของเสี ย จานวน 1 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใช้ไปแล้ว 6.31 ปี
วันทารายการ
พฤษภาคม 2562
มูลค่าขาย
494,975 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 15,718,080 บาท

เกณฑ์กาหนดราคา
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เหตุผลการทารายการ

มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้ อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงินสดเครดิต 60 วัน
CCMY ขายอุปกรณ์ ดงั กล่าว ให้กบั KPPH เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดอุปกรณ์ ที่
เหลืออยูแ่ ละไม่ได้ใช้งานแล้ว เนื่องจากปิ ดโรงงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

ขนาดรายการจาหน่ ายสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 494,975 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 15,718,080 บาท)
คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.03 ตามเกณฑ์ได้ม าและจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์คานวนตามเกณฑ์มู ลค่ าสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์ที่
คานวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสู งสุ ด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการขนาดเล็กและไม่เข้าข่ายรายการที่
ต้องเปิ ดเผยข้อมู ลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลและการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในเรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
รวมขนาดรายการได้มาและจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามเกณฑ์รายการระหว่างกัน
เมื่ อ รวมขนาดของรายการระหว่างกัน ของบริ ษ ัท ย่อ ย Cal-Comp (Malaysia) SDN. BHD. (“CCMY”) กับ บริ ษ ัท Kinpo
Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”) จ านวน 1 รายการข้ า งต้ น เท่ า กั บ 494,975 เหรี ยญสหรั ฐ ฯ (หรื อประมาณ
15,718,080 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.096 ของ NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รวมขนาดรายการสาหรั บรายการระหว่ างกันหกเดือนย้ อนหลัง
เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics Inc. และ/หรื อ บริ ษทั
ย่อย เป็ นจานวนเงิน 2,097,437.49 เหรี ยญสหรัฐฯ (หรื อประมาณ 67,444,088.11 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 0.40 ของ NTA
ระหว่างหกเดือนที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน
USD/THB = 31.7553
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics Inc.และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

Kinpo Electronics (Philippines) Inc. (“KPPH”)
บริ ษ ัท Kinpo-Philippines เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท Kinpo Electronics
Inc. ซึ่ งถือหุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ร้อยละ 40.39 และถือหุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั KinpoPhilippines ร้ อ ยละ 80.81 ผ่ า นบริ ษั ท Kinpo International (Singapore)
Pte. Ltd. บริ ษทั Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ จานวน
3 ท่านคือ นายซุย เซิ่ ง สง, นายซุย เซิ่ ง เจี๋ย และนายเสิ่ น ซื่ อ หยง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้

ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดาเนินธุ รกิจปกติ เนื่ องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

-------------------------นายคงสิ ทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
กรรมการผูจ้ ดั การ

