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ที�  สลน. 091/2564 
 

วนัที�  13 พฤษภาคม 2564 
 

เรื�อง   การใหส้ตัยาบนัการทาํรายการเกี�ยวโยงกนั 
 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ดัการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ดว้ยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ครั�งที�  2/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 13 พฤษภาคม 

2564 เวลา 10:00 น.ไดม้ีมติอนมุัติใหส้ตัยาบันการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันระหว่างบรษัิทฯ กบับุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

โดยมีสารสนเทศที�ตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี � 
 

1. วัน เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) (CSC)  ครั�งที�  2/2564 ซึ�งประชุมเมื�อวันที�  13 

พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการซื �อ Injection Mold สาํหรบัรองรับการผลิตของ 

CSC จากบรษัิท คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกดั ซึ�งเป็นบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั  
 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 

 

 

 

 

 
 

3. ลักษณะทั�วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยท์ี�เกี�ยวข้อง 
 

เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า และรกัษายอดขาย CSC จึงประสงคจ์ะซื �อ Injection Mold เพิ�ม

จาก KAT เพื�อเพิ�มยอดการผลติและสาํรองกรณีที�เครื�องหลกัเกิดเหตฉุกุเฉินในการผลติ 
 

4. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑท์ี�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าของสิ�งตอบแทนและเงื�อนไขการชําระ 
 

ประเภทรายการ : สนิทรพัย ์/ บรกิาร 
 

ลาํดับ ประเภทรายการ ข้อผูกพัน 

1. วนัที�ซื �อ 19 มีนาคม 2564 

2. หลกัเกณฑก์ารคิดราคา เปรยีบเทียบราคากับผูข้ายรายอื�น 

3. มลูค่าการซื�อ  9.73 ลา้นบาท 

4. เงื�อนไขการชาํระเงิน แบ่งชาํระ 3 งวดตามที�ตกลงกนั 

      ผูซ้ื �อ : บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)  

ผูข้าย : บรษัิท คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกัด (KAT) 

    ความสมัพนัธก์บั     

    บรษัิทจดทะเบียน 

: CSC และ KAT มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัคือ Toyo Seikan Co., Ltd.  
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5. เหตุผลและความจาํเป็น 
 

- KAT เป็นบรษัิทผูผ้ลติ Injection Mold ที�มีความชาํนาญ 

- CSC และ KAT เป็นบรษัิทในกลุ่มของ Toyo Seikan, CSC จงึมั�นใจเรื�องการรกัษาความลบัทางธุรกิจ 

- KAT เสนอราคา Injection Mold ต ํ�าที�สดุ พรอ้มบริการหลงัการขายซึ�งบรษัิทตั�งอยู่ในประเทศไทย  
 

6. ผลประโยชนท์ี�ได้รับ 
 

- CSC ซื �อ Injection Mold ไดใ้นราคาที�เหมาะสมและมีคุณภาพ เนื�องจากซื�อจากผูผ้ลติที�มีความชาํนาญ

ในการผลติแม่พิมพฉ์ีดขึ �นรูปและแม่พิมพพ์ลาสติก 

- สามารถเรยีกใชบ้ริการไดง้่าย สะดวก และทนัเวลา 

- สามารถรกัษาความลบัทางธุรกิจได ้
 

7. รายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันและผู้ที�เกี�ยวโยงกัน  
 

7.1 บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จาํกัด: มีผูถ้ือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ บริษัท โตโย ไซกัน 

จาํกัด (TSK) โดยถือหุ้นจาํนวน 302,852 หุน้ หรือคิด

เป็น 64.24% 

7.2 นายฮิซาชิ นากาจมิา:  เป็นกรรมการของ CSC และ President ของ บจ.นิปปอน โคลสแชอร ์(NCC) 

ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CSC และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกันคือ บจ.โตโย   

ไซกนั กรุป๊ โฮลดิ �งส ์(TSGH) 

7.3 นายอิจโิอะ โอซึกะ:  เป็นกรรมการของ CSC และ President ของ TSK ซึ�งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

CSC และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั คือ TSGH 

7.4 นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ: เป็นกรรมการของ CSC และเป็นผูบ้ริหารของ NCC ซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ 

CSC และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั คือ  TSGH 

7.5 นายโยชิยูกิ ชิคาโนะ: เป็นกรรมการของ CSC และผูบ้ริหารของ TSK ซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของ CSC 

และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั คือ TSGH 

7.6 นายยูกิฮิโตะ โนซากิ: เป็นกรรมการและผู้บริหารของ CSC  และเป็นผู้บริหารของ NCC ซึ�งเป็นผู ้   

ถือหุน้ใหญ่ของ CSC และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั คือ TSGH 

7.7 นายอะคิฮิโกะ คาโต้: เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ CSC และเป็นผูบ้ริหารของ NCC ซึ�งเป็นผูถ้ือ

หุน้ใหญ่ของ CSC และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั คือ  TSGH 

  

8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย  
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 2/2564 วนัที� 13 พฤษภาคม 2564 กรรมการที�ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสีย 

และ/หรอื ที�เป็นบคุคลเกี�ยวโยงกบัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดพ้ิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจาก
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เหตผุลความจาํเป็นและผลดีดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความเห็นว่าการตกลงเขา้ทาํรายการ

ที�เกี�ยวโยงกนัดงักลา่ว มีความเหมาะสม และเป็นประโยชนต์่อบรษัิทฯ 
 

ทั�งนี � กรรมการและผูบ้รหิารที�มีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ ที�เป็นบุคคลเกี�ยวโยง คือนายฮิซาชิ นากาจิมา นาย     

อิจิโอะ โอซึกะ นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ นายโยชิยูกิ ชิคาโนะ นายยูกิฮิโตะ โนซากิ และนายอะคิฮิโกะ คาโต ้

ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวาระนี � 
 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

เมื�อพิจารณาจากเหตุผลความจาํเป็นและประโยชนท์ี�บรษัิทฯ จะไดร้บัตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการกาํหนด

ราคาขายแลว้ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเขา้ทาํรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็น

ธรรม จงึเห็นควรอนมุตัิใหเ้ขา้ทาํรายการดงักล่าว  
 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเห็น

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 : ไม่ม ี
 

11. เงื�อนไขของการทาํรายการ 
 

 การเขา้ทาํรายการดงักลา่วขา้งตน้ จดัเป็นการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั ขนาดรายการมีมูลค่า 9.73 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 0.259 ของสินทรัพย์ที�มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ   
 

คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ไดส้อบทานและขอรบัรองว่า ขอ้มลูในสารสนเทศดงักลา่ว

ขา้งตน้ มีความถกูตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

  
                   (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 

                 ผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

 

 

สาํนักเลขานุการบริษัท 

โทร. 02-5330450 ตอ่ 638 


