ที่ CTW 018/2564
11 มิถุนายน 2564
เรื่ อง

แจ้งการทารายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย และการทารายการระหว่างกัน โดยการเข้าซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อย และการต่ออายุสญ
ั ญาบริ หารจัดการกับบริ ษทั แม่

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สรุ ปสารสนเทศรายการระหว่างกันโดยการเข้าทารายการได้มาซึ่ งหุ ้นของบริ ษทั ย่อย (SFO)
2. สรุ ปสารสนเทศการต่ออายุสญ
ั ญาบริ หารจัดการหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั แปซิ ฟิค อิเล็กทริ คไวร์
แอนด์เคเบิล้ จากัด (PEWC) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน2564 ได้มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยบริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด
(SFO) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 90 ของหุ ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากบริ ษทั อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จากัด (มหาชน) “ITD” ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 12.90 ของทุนที่
ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว จานวน 2,400,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 3.125 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
7,500,000 บาท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1)
2. อนุมตั ิการทารายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ โดยการขายสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและอาคารของบริ ษทั เซี่ ยงไฮ้
เอเซี ย แปซิ ฟิค อีเล็คทริ ค จากัด (SAP) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยูร่ ้อยละ 62.08 ของ
ทุนจดทะเบียน ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เซี่ ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยผูท้ ี่สนใจได้เสนอซื้ อสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าวในราคา
ประมาณ 69 ล้านหยวน หรื อเทียบเท่า 344.42 ล้านบาท (เทียบอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 4.9916 บาท ต่อ 1 หยวน ณ วันที่
28 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของสิ ทธิ ในการใช้ที่ดินและอาคารโรงงานดังกล่าวของ
SAP ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยูท่ ี่ 2.90 ล้านหยวน หรื อเทียบเท่า 14.48 ล้านบาท
รายการดังกล่าว จัดเป็ นรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 5.20 ของมูลค่าสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ฯ ตามงบการเงินรวมล่าสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่ งการคานวณมูลค่าของรายการตามหลักเกณฑ์น้ ี มีมูลค่า
สู งสุ ดจากการคานวณคิดเป็ นสัดส่ วนต่ากว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งดาเนิ นการใดๆ ตามหลักเกณฑ์น้ ี
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3. อนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน และต่ออายุสญ
ั 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
2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นางสุนันทา แพงศุข(นางสุ นนั ทา แพงศุข)
รองกรรมการผูอ้ านวยการ (การเงิน)
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เอกสารแนบ 1
.
สรุ ปสารสนเทศรายการระหว่ างกัน โดยการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งหุ้นของบริษทั ย่ อย (SFO)
1.

วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
ภายในเดือนมิถุนายน 2564

2.

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง และลักษณะส่ วนได้ เสี ย
ผูซ้ ้ื อ

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

ผูข้ าย

: บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)(“ITD”)
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ CTW ซึ่ งถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 12.90 ของทุนที่ออกจาหน่ายและ
ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่าง : ITD ถือหุน้ อยูใ่ น CTW ร้อยละ 12.90 ของทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
คู่สญ
ั ญา
และถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด (“SFO”) ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน โดยที่ CTW ถือหุน้ ใน SFO ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้
CTW และ ITD ยังมีกรรมการร่ วมกันได้แก่ นายเปรมชัย กรรณสู ต นางนิ จพร
จรณะจิตต์ และนายไส้หว่า ไซม่อน ซุน
3.

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
3.1 มูลค่ าของหลักทรัพย์ ทไี่ ด้ มา

ITD ได้เสนอขายหุ ้นสามัญที่ ITD ถืออยูใ่ น SFO จานวน 2,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่
CTW ในราคาหุ ้นละ 3.125 บาท คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 7,500,000 บาท
การเข้าทารายการการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้น เมื่อคานวณตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ มี
ขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 0.11 ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ นทรัพย์ โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และ
งบการเงินภายในซึ่ งจัดทาสาหรับผูบ้ ริ หารของ SFO ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
3.2 รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
รายการซื้ อหุ ้นดังกล่าว จัดเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการคิดเป็ นร้อยละ 0.17 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุ ทธิ โดยที่สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ CTW ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งบการเงินรวมล่าสุ ด) มีจานวน 4,461.68
ล้านบาท
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4.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ทไี่ ด้ มา
ประเภทหลักทรัพย์

: หุ ้นสามัญของ บริ ษทั สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด “SFO”

ลักษณะธุรกิจ

: ผลิตและจาหน่ายสายเคเบิลใยแก้วนาแสง

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว

: 240,000,000 บาท

จานวนหุน้ ที่ซ้ื อ

: 2,400,000 หุ ้น ในราคาที่ตกลงร่ วมกันหุ ้นละ 3.125 บาท

รวมราคาซื้ อ

: 7,500,000 บาท

4.1 รายชื่อคณะกรรมการของ SFO (ณ วันที่ 21 เมษายน 2564)
1. นายซุน ทาว เฮิน
3. นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
5. นายกุย้ ชิ จง

2. นายเปรมชัย กรรณสู ต
4. นายธนสิ ทธิ์ อังกสิ ทธิ์

4.2 รายชื่อผู้ถอื หุ้นของ SFO
รายชื่อ

ก่อนทารายการ
1.บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
21,599,994
2.บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
2,400,000
24,000,000

จานวนหุน้
สัดส่ วน % หลังทารายการ สัดส่ วน %
90.00
23,999,994
100.00
10.00
100.00 24,000,000
100.00

4.3 งบการเงินโดยสรุปของ SFO (งวด 3 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

5.

ข้อมูลงบการเงิน

ปี 2562

ปี 2563

รายได้รวม
ต้นทุนขาย
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้ สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

63,289,741
73,650,732
(31,146,615)
77,545,473
17,721,907
59,823,566

104,726,614
96,698,129
(3,776,566)
109,791,098
53,744,098
56,047,000

การชาระราคา
ชาระเป็ นแคชเชียร์เช็คครบจานวน 7,500,000 บาท
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(หน่ วย : บาท)

ไตรมาส 1 ปี 2564
(งวด 3 เดือน)
4,962,062
6,821,105
(3,417,781)
71,457827
18,828,607
52,629,220

เกณฑ์ ในการกาหนดราคา
ราคาซื้ อขายหุ ้นเป็ นราคาที่เสนอขายหุ ้นโดยผูข้ าย ซึ่ งคานวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
รวมกับมูลค่าประเมินเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว ซึ่ งทาการประเมินมูลค่าเมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริ ษทั เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ส จากัด (AREA)
6.

มูลค่ าของสิ นทรัพย์ ทซี่ ื้อ
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ ้น (Book Value per Share) ของ SFO ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 อยูท่ ี่หุน้ ละ 2.19 บาท คิดเป็ น
มูลค่าทั้งสิ้ น 5,256,000 บาท

7.

รายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน และผู้ทเี่ กีย่ วข้ องตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น CTW ณ วันที่ 26 มีนาคม
2564 (Record Date ล่าสุ ด)
ชื่อ

1. บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
2. นายซุน ทาว เฮิน

จานวนหุ้นทีถ่ อื ใน CTW
จานวนหุ้น % ร้ อยละ
51,327,115
12.90
6,007,860
1.51

3. Mrs. Sun Lin, Ru-Jen

1,600,000

4. นายเปรมชัย กรรณสู ต

106

5. นางนิ จพร จรณะจิตต์

106

8.

ตาแหน่ ง/ลักษณะ

ผูถ้ ือหุ ้น CTW และ SFO
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW
และกรรมการ SFO
0.40 คู่สมรสของกรรมการและผูถ้ ือ
หุ ้น CTW และคู่สมรสของ
กรรมการ SFO
- กรรมการ และผูถ้ ือหุ ้น ITD และ
CTW และเป็ นกรรมการ SFO
- กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น ITD และ
CTW

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษทั
ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในการทารายการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทารายการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหมดในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการควบคุมกิจการของบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติ
อนุมตั ิการเข้าทารายการนี้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยมิได้ออกเสี ยงลงมติในวาระนี้
9.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่มี-5-

เอกสารแนบ 2
.
สรุ ปสารสนเทศรายการต่ ออายุสัญญาบริหารการจัดการระหว่ างบริษทั ฯ กับบริษทั แม่ (PEWC)
1.

วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

2.

3.

คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูใ้ ห้บริ การ

: บริ ษทั แปซิ ฟิค อีเล็คทริ คส์ ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จากัด “PEWC”
เป็ นบริ ษทั แม่โดยอ้อมของ CTW (โดย PEWC Group ถือหุน้ อยูใ่ น CTW รวมทั้งสิ้ น
ประมาณร้อยละ 51) และดาเนิ นธุรกิจอยูใ่ นไต้หวัน

ผูร้ ับบริ การ

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

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

CTW ได้ทาสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านบริ หารจัดการจาก PEWC โดย CTW จ่ายค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ให้แก่ PEWC ในอัตราไตรมาสละ 13,500 เหรี ยญสหรัฐฯ เริ่ มทาสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 15 มิถุนายน 2541 โดยในปี แรกสัญญา
มีอายุ 2 ปี หลังจากนั้น สัญญาดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุสญ
ั ญาปี ต่อปี ต่อมา PEWC ได้ปรับลดค่าธรรมเนี ยมการบริ หาร
จัดการ โดยล่าสุ ด สัญญาที่ทาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 PEWC ได้ปรับค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการดังกล่าวเป็ นวันละ
4,086 นิ วดอลลาร์ไต้หวัน หรื อประมาณไตรมาสละ 375,912 นิ วดอลลาร์ไต้หวัน หรื อเทียบเท่า 13,645 เหรี ยญสหรัฐฯ
(เทียบอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 27.5486 นิ วดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ) รายการดังกล่าวเป็ นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ งไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป
4.

มูลค่ ารวมของรายการ

ขนาดของรายการดังกล่าว อยูท่ ี่ 54,580 เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่า 1.78 ล้านบาท (เทียบอัตราแลกเปลี่ยน
32.5569 บาท ต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐฯ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) เมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ CTW
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (งบการเงินรวมล่าสุ ด) จานวน 4,461.68 ล้านบาทแล้ว จะมีขนาดคิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
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5.

รายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันและผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง ตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564
(Record Date)
จานวนหุ้นทีถ่ อื ใน CTW
ชื่อ
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
6,007,860
1.51
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 และ
กรรมการ PEWC
10. นายยวน จุน้ ถัง
1,074,844
0.27
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC
11. นายลี ไมเคิล เชา ฉุน
264,958
0.07
กรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และกรรมการ
PEWC
12. Mr. Si Lok Mark Lee
3,500,000
0.88
บุตรของกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW
13. นายเจิ้ง เชา-ฉุน
207,224
0.05
ที่ปรึ กษากรรมการและผูถ้ ือหุ ้น CTW และ
กรรมการ PEWC
14. นายเจิ้ง ปี เตอร์ ชุง-ฉุน
352,608
0.09 พี่นอ้ งของที่ปรึ กษากรรมการ ผูถ้ ือหุน้ CTW
และกรรมการ PEWC
15. นายทง อิ เจียว
2,720,928
0.68
ผูถ้ ือหุ ้น CTW
ผูถ้ ือหุ ้นที่ระบุในตารางข้างต้นเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ PEWC ด้วย
6.

ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสี ยของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

รายการดังกล่าว ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการ
เข้าทารายการเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการค้าแก่บริ ษทั ฯ ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อกิจการของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นพิเศษจากการเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น
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7.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริ ษทั ที่ไม่มีส่วนได้เสี ยในการทารายการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือ
ทางด้านบริ หารจัดการจากบริ ษทั แม่ดงั กล่าว เป็ นประโยชน์ในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเป็ นการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของ CTW โดยไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิการเข้าทารายการนี้ โดยกรรมการที่มีส่วน
ได้เสี ยมิได้ออกเสี ยงลงมติในวาระนี้
8.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
-ไม่มี-
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