ที่ CC20210203ELT
1 มีนาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิ คส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2564 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประเทศไทย 15:00 น. – 16.00 น. บริ ษทั ฯ จึ งขอแจ้งมติ ที่
ประชุมดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2563 ที่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษทั ฯ
และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ สาหรั บผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 และให้นาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมายจานวน 511 ล้านบาท และประกาศจ่ายปั นผลสาหรับปี
2563 สาหรับผลการดาเนิ นงานเดื อนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 จากกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ เป็ น
จานวนหุน้ และเงินปั นผลไม่เกิน 422,378,603.35 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก) จ่ายหุน้ ปั นผลในรู ปแบบของหุน้ สามัญในจานวนไม่เกิน 379,563,806 หุ ้น ที่ค่าพาร์ 1 บาทต่อหุ ้น โดยผูถ้ ือ
หุ ้นจะได้รับ ในอัตรา 12 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล (หุ ้นคงเดิ มของบริ ษทั คื อ 4,554,765,675 หุ ้น) จานวน
ทั้งหมดไม่เกิน 379,563,806 บาท โดยถ้าผูถ้ ือหุน้ รายใดถือหุน้ เดิมที่แบ่งแล้วไม่ลงตัว หลังการจัดสรรปั นผล
จะได้รับชาระเงินด้วยเงินสดในจานวน 0.083บาทต่อหุน้
ข) จ่ายปั นผลในรู ปแบบของเงิ นปั นผลจานวน 0.0094 บาทต่อหุ ้น จานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลไม่เกิ น
4,554,765,675 หุน้ ดังนั้นการจัดสรรเงินปั นผลเป็ นเงินสดเป็ นจานวนไม่เกิน 42,814,797.35บาท
ค) การจ่ายปั นผลจะจ่ายจากกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ซึ่งยังคงได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการยกเว้น
ภาษีรายได้นิติบุคคลภายใต้การส่ งเสริ มการลงทุน ดังนั้น ปั นผลนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่ จ่ายใน
ประเทศไทย
ง) การจ่ายหุน้ ปั นผลและเงินปั นผลเป็ นเงินสด ขึ้นอยูก่ บั มติประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเงินทุนของบริ ษทั ฯ ที่เปลี่ยนไปเนื่ องมาจากการจ่ายหุ ้นปั นผล, สิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ผ่าน CCET-WC ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 อาจมีการถูกปรับ
สิ ทธิตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ และการปรับสิ ทธิข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564

ราคาใช้สิทธิ
สัดส่วนการใช้สิทธิ

ก่อนการปรับสิ ทธิ
2.16 บาทต่อหุน้
1 หุน้ สามัญ : 1 สิ ทธิ

หลังการปรับสิทธิ
1.994 บาท ต่อหุน้
1.083 หุน้ สามัญ: 1 สิ ทธิ

หมายเหตุ:
- หุ ้นส่ วนที่เหลือทั้งหมดหลังการปรับราคาใช้สิทธิ คูณด้วยจานวนหุ ้นทั้งหมดจากการคานวนสัดส่ วนการใช้สิทธิ
จะถูกเพิกเฉย
- หุน้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดจานวนหุน้ สามัญจากการคานวนสัดส่วนการใช้สิทธิจะถูกเพิกเฉย
การกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ในปี 2563 บริ ษทั ฯได้มีก ารจ่ า ยเงิ น ปั นผลระหว่า งกาลไปแล้วในอัตรา 0.02 บาทต่ อหุ ้นจากผลกาไรในงวดเดื อ น
มกราคม-มิถุนายน 2563 ในจานวน 91,092,871.50 บาท ดังนั้นการจ่ายเงินปั นผลรวมสาหรับปี 2563 จะเท่ากับ 0.1124
บาท ต่อหุน้ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
3. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯ โดยลดจานวนหุน้ จดทะเบียนซึ่งยังมิได้จดั สรรจานวน 199,424,500 หุน้ เนื่องจาก
หุน้ ที่สารองไว้เพื่อ CCET-WB ได้ครบกาหนดหมดอายุ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 จึงลดหุน้ สามัญที่สารองไว้ จานวน
199,424,500 หุน้ และทุนจดทะเบียนจะลดลงจาก 4,979,068,075 บาท เป็ น 4,779,643,575 บาท และได้มีการอนุมตั ิให้
แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

จานวน 4,779,643,575 บาท
(สี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิ บห้าบาท)
เป็ นจานวนหุน้
จานวน 4,779,643,575 หุน้
(สี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิ บห้าหุน้ )
ค่าพาร์
1บาท (หนึ่งบาท)
หุน้ สามัญ
จานวน 4,779,643,575 หุน้
(สี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิ บห้าหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ หุน้ (-)
วาระนี้จะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป

4. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั ฯจาก 4,779,643,575 หุ ้น (สี่ พนั เจ็ดร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านหกแสนสี่ หมื่นสามพันห้า
ร้อยเจ็ดสิ บห้าหุน้ ) เป็ นจานวน 5 ,177,872,247 หุน้ (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อย
สี่ สิบเจ็ดหุ ้น)โดยบริ ษทั ได้ออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 379,563,806 หุ ้น (สามร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยหกหุน้ ) มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 379,563,806 บาท (สามร้อยเจ็ดสิ บเก้าล้าน
ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาท) เพื่อสารองไว้ในการจ่ายหุน้ ปั นผล และ 18,664,866 หุน้ สามัญใหม่ (สิ บแปด
ล้านหกแสนหกหมื่นสี่ พนั แปดร้อยหกสิ บหกหุ ้น) มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 18,664,866
บาท (สิ บแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ พนั แปดร้อยหกสิ บหกบาท) เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ของ ESOP-WC นอกจากนี้
คณะกรรมได้อนุ มตั ิการให้แก้ไขข้อ 4 ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการเพิ่มทุน
ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
เป็ นจานวนหุน้
ค่าพาร์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ -

จานวน 5 ,177,872,247 บาท ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่ สิบเจ็ดบาท)
จานวน 5 ,177,872,247 หุน้ (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่ สิบเจ็ดหุน้ )
1บาท (หนึ่งบาท)
จานวน 5 ,177,872,247 หุน้ (ห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านแปด
แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่ สิบเจ็ดหุน้ )
หุน้ (-)

วาระนี้จะนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
5. อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 398,228,672 เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผลและปรับสิ ทธิ ของ CCET-WC จะ
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. อนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระซึ่งประกอบด้วยนายซุย เซิ่ง เจี๋ย นายคงสิ ทธิ์ โจวกิจเจริ ญ
นายอลัน ชิยมิ แคม และนายเจียง ไถ ชาง ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การแต่งตั้ง นายซุย เซิ่ ง เจี๋ย นายคงสิ ทธิ์
โจวกิจเจริ ญ นายอลัน ชิ ยิม แคมและนายเจียง ไถ ชาง ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
7. อนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 จานวนไม่เกิ น 26,000,000 บาท และให้นาเสนอที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
8. อนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3516 และ/หรื อนางสาวพิมพ์ใจ
มานิ ตขจรกิ จ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่ งบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี รวมทั้งสิ้ นเป็ น
จานวนเงิน 4,240,000 บาท ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ และให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
9. ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย บริ ษทั ฯได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดย
คานึงถึงความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและพนักงาน ดังนั้นคณะกรรมการมีมติให้จดั ประชุม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรู ปแบบเดียว ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
เวลา 08.30 ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฏหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยถ่ายทอดการ
ประชุ ม ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ของบริ ษัท แคล-คอมพ์ อี เ ล็ ก โทรนิ ค ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลขที่
191/54 ,191/57 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดย
ไม่มีการจัดเตรี ยมห้องประชุมสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในสถานที่ดงั กล่าว
โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วและ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนินงานปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฏหมายและอนุมตั ิการจ่ายปั นผลสาหรับปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในการแก้ไขการลดทุนจด
ทะเบียน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและการปรับสิ ทธิ ESOP (CCET-WC)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลและการปรับสิ ทธิ ESOP
(CCET-WC)
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมตั ิกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23
มีนาคม 2564

10. อนุมตั ิรายการระหว่างกันดังต่อไปนี้
10.1 รายการซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
รายการที่ 1
คู่สญ
ั ญา
ผูข้ าย: CastleNet Technology, Inc
ผูซ้ ้ือ: Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL. (“CCET”)
ประเภทสิ นทรัพย์ถาวร เครื่ อง Mounting จานวน 8 ชุด และ เครื่ องพิมพ์บดั กรี 1 ชุด
อายุการใช้งานประมาณ 15 ปี ใช้ไปแล้ว 7 ปี
วันทารายการ
ตุลาคม 2563
มูลค่าซื้อ
802,246 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ นประมาณ 24,292,410 บาท
เกณฑ์กาหนดราคา
มูลค่าตามบัญชี (ใกล้เคียงกับมูลค่าซื้อ) และใกล้เคียงมูลค่าราคาตลาด
เงื่อนไขการจ่ายเงิน
เงินสดเครดิต 90 วัน
เหตุผลการทารายการ เพื่อสนับสนุนสายการผลิตและเพื่อเพิ่มความสามารถของฟังกช์ชนั่ การผลิต ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึง
ซื้ออุปกรณ์ดงั กล่าวจาก CastleNet เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการผลิตของบริ ษทั ฯ

ขนาดรายการซื้อสิ นทรัพย์คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 802,246 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อคิดเป็ น 24,292,410 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 0.4 ตามเกณฑ์จาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์คานวนตามเกณฑ์มูลค่าสิ่ งตอบแทน (เกณฑ์ที่คานวณได้ขนาดรายการที่ มี
มูลค่าสู งสุ ด) ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็ นรายการขนาดเล็กไม่เข้าข่ายรายการที่ ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน
เรื่ องการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547
10.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics, Inc.และ/หรื อบริ ษทั ย่อย มี
รายละเอียดดังต่อนี้
10.2.1 รายการแชร์ ระบบ MIS (Management Information System)
1. วันที่เกิดสัญญา

: 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2. คู่สญ
ั ญา

: รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ขอใช้ : บริ ษทั Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.

ผู้ให้ ใช้ : บริ ษทั Kinpo Electronics Inc.
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ได้แชร์ระบบ MIS จากบริ ษทั Kinpo Electronics Inc.
เพื่อนามาใช้สนับสนุนระบบการดาเนินงานและระบบรายงานผลต่างๆของบริ ษทั ฯ
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็ นเงิน 24,000,000 เหรี ยญไต้หวันหรื อประมาณ 25,483,200 บาท คิดเป็ นร้อยละ
0.07 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้มูลค่ารายการตามสัญญาโดยขึ้นอยูก่ บั จานวนจริ งของพนักงานที่ใช้
บริ การและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั
10.2.2 รายการการใช้ บริ การที่ปรึ กษา
1. วันที่เกิดสัญญา:

1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2. คู่สญ
ั ญา:
ผู้รับคาปรึ กษา:
ผู้ให้ คาปรึ กษา:

รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษทั Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
บริ ษทั Kinpo Group Management Service Co., Ltd.

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
Kinpo Group Management Service Co., Ltd ให้บริ การด้านที่ปรึ กษาในเรื่ องของการเงิน การบัญชีและการ
วางแผนด้านภาษีอากรกับ Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็ นเงิน 2,500,000 เหรี ยญไต้หวันหรื อประมาณ 2,654,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ
0.07 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา
10.2.3 รายการเช่ าอุปกรณ์ เครื อข่ าย
1. วันที่เกิดสัญญา
2. คู่สญ
ั ญา

: 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

: รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ขอใช้ : บริ ษทั Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
ผู้ให้ ใช้ : บริ ษทั Kinpo Electronics Inc.
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ทาการเช่าชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์เครื อข่าย
(telephone exchanges and network equipment) จากบริ ษทั Kinpo Electronics Inc. เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ของบริ ษทั
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็ นเงิน 4,200,000 เหรี ยญไต้หวันหรื อประมาณ 4,459,560 บาท คิดเป็ นร้อยละ
0.0029 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา
10.2.4 รายการเช่ าสานักงาน
1. วันที่เกิดสัญญา : 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
2. คู่สญ
ั ญา

: รายการระหว่างบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ขอใช้ : บริ ษทั Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd.
ผู้ให้ ใช้ : บริ ษทั Kinpo Electronics Inc.

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd ทาการเช่าสานักงานออฟฟิ ตจากบริ ษทั Kinpo
Electronics Inc. ที่ Shengkeng และTaipei เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของรายการ 1 ปี คิดเป็ นเงิน 44,498,819 เหรี ยญไต้หวันหรื อประมาณ 47,248,846 บาท คิดเป็ นร้อยละ
0.31 ของ NTA ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยการคิดราคาจะคิดราคาตามสัญญา
รวมขนาดรายการสาหรั บรายการระหว่ างกันหกเดือนย้ อนหลัง
เมื่อรวมขนาดของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อ บริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics Inc. และ/หรื อ บริ ษทั
ย่อย เป็ นจานวนเงิน 16,434,780.65 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.23 ของ NTA ระหว่างหกเดือนที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน
USD/THB = 30.2805
NTD/THB = 1.0618
รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯและ/หรื อบริ ษทั ย่อยกับบริ ษทั Kinpo Electronics Inc.และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

Kinpo Electronics, Inc.
บริ ษทั Kinpo Electronics Inc. ถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ร้อยละ 46.99โดย
บริ ษทั Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ จานวน 4 ท่าน
คือ นายซุย เซิ่ง สง, นายซุย เซิ่ง เจี๋ย นายเสิ่ น ซื่อ หยง และนายซุย เจี๋ย ลี่

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :
- ความเกี่ยวโยงกัน :

บริ ษทั Kinpo Group Management Service Co., Ltd.
บริ ษทั Cal-Comp Electronics and Communications Co., Ltd. ถือหุน้ อยู่
ใน Kinpo Group Management Service Co., Ltd. ร้อยละ 12.50

- ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเกี่ยวโยงกัน

CastleNet Technology, Inc..
บริ ษทั CastleNet Technology, Inc. เป็ นบริ ษทั ร่ วม ถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ
ร้อยละ 68.9โดย บริ ษทั Kinpo Electronics Inc. มีกรรมการอยูใ่ นบริ ษทั ฯ
จานวน 4 ท่านคือ นายซุย เซิ่ง สง, นายซุย เซิ่ง เจี๋ย นายเสิ่ น ซื่อ หยง และ
นายซุย เจี๋ย ลี่

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยดังกล่าวไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ในการประชุมกรรมการวาระนี้
ความเห็นของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดของบริ ษทั ฯ นั้นมีความสมเหตุสมผลตามการดาเนินธุรกิจปกติ เนื่องจากทุกรายการนั้น
เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อีกทั้งเงื่อนไขต่างๆของรายการนั้นมีความเหมาะสม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

