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ที� สลน. 180/2560 
 

       วนัที� 26 มิถนุายน 2560 
 

เรื�อง แจ้งบริษทัฯ สละสทิธิการซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทนุใน บริษทั Indonesia Caps and Closures จํากดั (เพิ�มเติม PDF)  
 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ   

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 ด้วยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ฝาจบี  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 26 มิถนุายน 2560 

มีมตอินมุตัิให้บริษัทฯ สละสทิธิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษทั Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) จํานวน 

15,375หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั �งหมดของ ICC โดยมีรายละเอยีดของรายการ ดงันี � 
 

1. วัน เดอืน ปี ที�เกิดรายการ 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ฝาจบี  จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที� 4/2560 เมื�อวนัที� 26 มิถนุายน 2560 มีมติ

อนมุัติสละสทิธิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษทั ICC จํานวน 15,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพิ�ม

ทนุทั �งหมดของ ICC  
 

2. ความสัมพันธ์กบับริษทัจดทะเบยีน 

บริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั และบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่  

Nippon Closures Co.,Ltd. 
 

3. ลักษณะโดยทั�วไปของรายการ 

ประเภทและขนาดรายการ : การเข้าทํารายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการทํารายการจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2511 เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํา

รายการที�มีนยัสาํคญัที�เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย ์ และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 

(ตามที�แก้ไขเพิ�มเตมิ) แตเ่มื�อคาํนวณขนาดรายการตามประกาศดงักลา่วแล้ว มีขนาด

สงูสดุเท่ากบัร้อยละ 1.43 และไม่มีการทํารายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสินทรัพย์อื�น

ใดในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ขนาดรายการสงูสดุจึงไม่เกินร้อยละ 15 ตามที�

กําหนดในประกาศดงักล่าว บริษัทฯ จึงไมมี่หน้าที�ต้องดําเนินการตามประกาศดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นการสละสทิธิในการลงทนุ โดยมี

สดัสว่นของการเข้าร่วมทนุลดลงมากกว่าร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้วของบริษทัที�เข้า

ร่วมทนุ ตามข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และ

วิธีการเกี�ยวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏบิัตกิารใดๆ ของบริษทัจดทะเบียน 

(ตามเอกสารแก้ไขเพิ�มเติม)   
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มลูค่าหุ้นสามัญเพิ�มทนุ    :    1,537,500 USD (53.03 ล้านบาท) 

ที�สละสทิธิการซื �อ            

ขนาดรายการ                  :     ร้อยละ 1.43 ของสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ  
 

4.  รายละเอียดของสินทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�สละสิทธกิารซื �อ) 

หุ้นสามัญเพิ�มทนุ บริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ :  ผลติและจําหน่ายบรรจภุัณฑ์ประเภทฝาสาํหรบัเครื�องดื�ม 

ที�อยู่   :  Kawasan Industri MM2100. JI. Madura I Block LIO, Kel.Cikedoken           

               Cikarang, Indonesia 

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

ทนุจดทะเบียน (หลงัการเพิ�มทนุ)      : 11,900,000 USD แบ่งเป็น 119,000 หุ้น  

จํานวนหุ้นสามัญเพิ�มทนุที�สละสทิธิ :  15,375 หุ้น 

มลูค่าหุ้นสามัญเพิ�มทนุหุ้นละ :   100 USD 

มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ                       :   100 USD 

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

โครงสร้างผู้ถือหุ้นกอ่นและหลงัการเข้าทํารายการ เป็นดงันี �:  
 

รายชื�อผู้ ถือหุ้น ก่อนทํารายการ หลังทํารายการ 

 จํานวนหุ้น ร้อยละ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1. Nippon Closures Co., Ltd. (NCC)** 25,875 45 
ยงัไมท่ราบข้อมลู* 

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

3. บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 14,375 25 14,375 12.07 

รวม 57,500 100 119,000 100.00 
 

 หมายเหตุ: *เนื�องจากทางบริษัท ICC ยงัไมไ่ด้มีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนในสว่นที�บริษทัฯ ได้สละสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทา่นอื�น จึงทําให้ 

                                   ไมส่ามารถเปิดเผยจํานวนหุ้นและสดัสว่นดงักลา่วได้ 

  ** Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั เนื�องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 

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

5.  มูลค่าของสินทรัพย์ที�จําหน่ายไป (หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�สละสิทธกิารซื �อ) 
 

 มลูค่าของสนิทรัพย์ที�จาํหน่ายไปในครั �งนี �  ได้แก่ มูลค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�บริษทัฯ สละสทิธิในการซื �อจาก ICC  

จํานวน 15,375 ห ุ้น ราคาหุ้นละ 100 USD เป็นเงิน 1,537,500 USD (53.03 ล้านบาท)  
 

6.  เหตุผลที�จาํหน่ายสนิทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ�มทุนที�สละสทิธกิารซื �อ) 

เนื�องจากสภาพเศรษฐกิจและตลาดเครื�องดื�มในประเทศอนิโดนีเซยี ไม่เติบโตเท่าที�ควร สง่ผลให้ผลตอบแทนที�ได้

จากการลงทนุไม่ผ่านเกณฑ์ตามที�บริษทัฯ  กําหนด  บริษทัฯ จงึชะลอการลงทนุเพิ�มใน ICC ไว้ก่อน  
 

 ในกรณีนี � หาก ICC จําหน่ายหุ้นสามัญเพิ�มทนุในส่วนที�บริษัทฯ สละสทิธิให้กบัผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนักบั

บริษัทฯ บริษัทฯ จะดาํเนินการตามเกณฑ์รายการที�เกี�ยวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตอ่ไป 
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 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                    (นายอาคิโยช ิ โตบะ) 

                กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02-5330450 ต่อ 638 


