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ที�  สลน. 237/2560 

 

                                                                                                         วนัที�  24 สงิหาคม 2560 

 

เรื�อง    แจ้งการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั  

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที�บริษทั ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยสารสนเทศ เลขที� สลน. 180/2560 ลงวนัที� 26 มิถนุายน 

2560 แจ้งมตขิองที�ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ อนมุัตใิห้บริษทัฯ สละสทิธิการซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษัท Indonesia 

Caps and Closures จํากดั (ICC) จํานวน 15,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทนุทั �งหมดของ ICC 

ไปแล้วนั �น 

บดันี � ICC ได้มีมตจิดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุของ ICC ในส่วนที�บริษัทฯ สละสิทธิให้กบั นปิปอน โคลสเชอร์ส จาํกัด 

(NCC) จํานวน 9,225 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของจํานวนหุ้นที�สละสทิธิการซื �อหุ้นเพิ�มทนุ และให้กบับริษทั Davlyn Steel 

Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. (UCC) จํานวน 6,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�สละสทิธิการซื �อหุ้น

เพิ�มทนุ  โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 

1.   วัน เดอืน ปี ที�เกิดรายการ :   24 สงิหาคม 2560 
 

2. คู่กรณทีี�เกี�ยวข้อง :                                                          

ผู้สละสทิธิ  : บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

ผู้รับสทิธิ  : บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด              

ความสมัพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  : เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 

3. ลักษณะทั�วไปของรายการ : 

ประเภทรายการ :   สละสทิธิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกนั 

เข้าข่ายรายการที� เ กี�ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เรื� อง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั ประเภทรายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  

มลูค่า : 31.82 ล้านบาท  

ขนาดรายการ : ร้อยละ 1.04 ของสินทรัพย์ที� มีตัวตนสุทธิ น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ�งต้องขออนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมลูต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ : 
 

หุ้นสามัญ บริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ :  ผลติและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภทฝาสาํหรับเครื�องดื�ม 

ทนุจดทะเบียน (ก่อนการเพิ�มทนุ)  :  5,750,000 USD แบ่งเป็น 57,500 หุ้น  

ทนุจดทะเบียน (หลงัการเพิ�มทนุ)  :  11,900,000 USD แบ่งเป็น 119,000 หุ้น  
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จํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�สละสทิธิ :  15,375 ห ุ้น 

มลูค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุหุ้นละ :  100 USD 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ                       :  100 USD 

มลูค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�สละสทิธิ    :  1,537,500 USD (53.03 ล้านบาท) 
 

5. มูลค่ารวมสิ�งตอบแทน และขนาดรายการที�เกี�ยวโยงกัน : 

สละสทิธิหุ้นเพิ�มทนุ ICC จํานวน 15,375 หุ้น โดยบริษทั นปิปอน โคลสเชอร์ส จาํกดั (NCC) เป็นผู้รับสทิธิซื �อหุ้น

สามัญเพิ�มทนุจาํนวน 9,225 หุ้น มูลค่า 31.82 ล้านบาท  
 

6.    เหตุผลในการสละสิทธิการซื �อหุ้นเพิ�มทุน :  

 เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดเครื�องดื�มในประเทศอินโดนีเซยี ไม่เตบิโตเท่าที�ควรสง่ผลให้ ICC มีผลการ 

ดําเนนิงาน และผลตอบแทนจากการลงทนุไม่เป็นไปตามที�คาดการณ์ บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนเพิ�มใน ICC ไว้

ก่อน 
 

7. โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังจากปรับโครงสร้าง :  
 

รายชื�อผู้ถือหุ้น ก่อนทํารายการ หลังทํารายการ 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. Nippon Closures Co., Ltd. (NCC)* 25,875 45 62,775 53 

2. Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd.** 17,250 30 41,850 35 

3. บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 14,375 25 14,375 12 

รวม 57,500 100 119,000 100 
 

 หมายเหตุ:  * Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 

     **  Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. ไมม่ีความเกี�ยวข้องกันกับบริษัทฯ 
      

8.    กรรมการที�มีส่วนได้เสยี ไม่เข้าประชุม และไม่มีสิทธิออกเสยีง :  นายฮิซาซิ  นากาจิมา นายจนุอิจิ  โมโตโน่  

        นายอจิิโอะ  โอซึกะ  นายโยชกิิ  มิยาตานิ   นายอาคิโยช ิ โตบะ  และนายทาคายูก ิ ซาโซ 
 

9.    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  

 เห็นควรอนุมตัิสละสทิธิการซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุของบริษทั Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) ตาม

 รายละเอียดข้างต้น  
 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเห็นของ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 8 :  ไม่มี 
 

   คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ได้สอบทานและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดงักลา่วข้างต้น 

มีความถกูต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

       ขอแสดงความนบัถอื 

 
  

              (นายอาคิโยช ิ โตบะ) 

      กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 


