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ท่ี  สลน. 243/2561 
 

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
 

เร่ือง    การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 6/2561 ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2561 มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีสารสนเทศท่ีต้องเปิดเผยตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
 

    ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 6/2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน
2561 ได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้  
               

1.1 การให้บริการทําอาร์ตเวิร์คแก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (BCM) และบริษัท เน็กซ์ แคน  
อินโนเวชัน่ จํากดั (NCI) 

1.2 การให้บริการด้านการบริหารจดัการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP และระบบงาน
บคุคล แก่บริษัท บางกอกแคนแมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั (BCM), บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
(TFI), บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั (TST) และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั (NCI) 

  

2. คู่กรณีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1  การให้บริการทาํอาร์ตเวร์ิค  

ผู้ให้บริการ : บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ รับบริการ : บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั  
ความสมัพนัธ์กบับริษัท
จดทะเบียน      

: บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง
จํากัด และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด มีกรรมการบางส่วน
ร่วมกนั และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 

 

2.2   การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพวิเตอร์ SAP และ
ระบบงานบุคคล 

 

ผู้ให้บริการ  : บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
ผู้ รับบริการ  : บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 

  : บริษัท โตโย ฟิลลิง่ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
  : บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 
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ผู้ รับบริการ  : บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท
จดทะเบียน 

: บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง
จํากดั, บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั และบริษัท เน็กซ์ แคน 
อินโนเวชั่น จํากัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่ราย
เดียวกนั บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) และบริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์
เนชัน่แนล จํากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 

 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 
 

3.1 บริษัทฯ ให้บริการทาํอาร์ตเวร์ิค  
 

ด้วยบริษัทฯ ได้ซือ้เคร่ืองทําเพลทด้วยคอมพิวเตอร์ สําหรับงานพิมพ์ตราสนิค้าบนฝาพลาสติก และสินค้า
กลุม่กระป๋องอลมิูเนียม ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมีการให้บริการทําฟิลม์เทา่นัน้ (ลกูค้าต้องนําไปจดัทําเพลทด้วยตนเอง) สง่ผลให้
ขัน้ตอนในการทํางานอาร์ตเวิร์ค งานแยกสี ตลอดจนการจดัทําเพลทเสร็จสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหม ่BCM และ NCI จงึมีความประสงค์จะใช้บริการดงักลา่วตอ่จากบริษัทฯ   

 

3.2 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพวิเตอร์ SAP และ 
ระบบงานบุคคล* ตลอดจนให้คาํปรึกษา และบาํรุงรักษา Server/ อุปกรณ์ Network 

 

ด้วยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านบริหารจดัการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ และระบบงานบคุคล* ตลอดจนการให้คําปรึกษา และบํารุงรักษา Server / อปุกรณ์ Network ของระบบงาน
ดงักลา่วจากบริษัทฯ มาอยา่งต่อเน่ืองตัง้แตปี่ 2544, 2550, 2556, 2558, 2559 และปี 2560 ตามลําดบั และเพ่ือให้การใช้งาน
ระบบงานดงักลา่ว ดําเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสทิธิภาพ ทัง้ 4 บริษัท จงึมีความประสงค์จะขอใช้รับบริการ
ดงักลา่วจากบริษัทฯ อีก 1 ปี   

 

หมายเหต ุ * ระบบงานบคุคล ใหบ้ริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากดั 
 

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาํระ 
 

4.1  การให้บริการรับจ้างทาํอาร์ตเวร์ิค 
 

ประเภทรายการ                 :    สนบัสนนุธุรกิจปกติ 
 

 ลําดบั รายการ 

1 ระยะเวลา 1 ปี 
    1.1 เร่ิมต้น ม.ค. 62 
    1.2 สิน้สดุ ธ.ค. 62 
2 หลกัเกณฑ์การคิดคา่บริการ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงบวกกําไรร้อยละ 4 
3 คา่บริการ( ล้านบาท) 2.02 
4 การชําระคา่บริการ เครดิต 30 วนัหลงัสง่มอบงาน 
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4.2 การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานคอมพวิเตอร์ SAP และ
 ระบบงานบุคคล* 

 

        ประเภทรายการ :    สนิทรัพย์และบริการ 
 

 

หมายเหต ุ*   ระบบงานบคุคล ใหบ้ริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากดั 
 

5. เหตุผลและความจาํเป็น 
 

5.1   การให้บริการทําอาร์ตเวิร์คและแยกสี 
บริษัทฯ มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และเคร่ืองจกัรท่ีสามารถให้บริการแก่ BCM และ NCI ได้ 

 

5.2 การให้บริการด้านการบริหารจดัการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAPและระบบงานบคุคล 
บริษัทฯ มีบคุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สําหรับใช้ในการปฏิบติังานของบริษัทฯ 
พร้อมอยูแ่ล้ว อีกทัง้ยงัสามารถให้บริการแก่บริษัท BCM, TST, TFI และ NCI เพิ่มเติมได้ 
   

6. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

        บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และบคุลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็ม 
ประสทิธิภาพ  ตลอดจนสามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายของฝ่ายสารสนเทศ   
  

 
 
 
 

ลําดบั รายการ สญัญาปัจจบุนั สญัญาใหม ่

1 ระยะเวลา 1 ปี 1 ปี 
    1.1 เร่ิมต้น ม.ค. 61 ม.ค. 62 
    1.2 สิน้สดุ ธ.ค. 61 ธ.ค. 62 
2 หลกัเกณฑ์การคิดคา่บริการ ใช้หลกัการปันสว่นคา่ใช้จ่ายตาม

สดัสว่นปริมาณงานระหวา่ง บริษัทฯ 
กบัผู้ รับบริการ บวกกําไรร้อยละ 4 

ใช้หลกัการปันสว่นคา่ใช้จ่ายตาม
สดัสว่นปริมาณงานระหวา่ง บริษัทฯ 
กบัผู้ รับบริการ บวกกําไรร้อยละ 4    

3 คา่บริการ( ล้านบาท)**   
   3.1   BCM 2.992 3.113 
   3.2   TFI 1.117 1.168 
   3.3   TST 3.973 4.151 
   3.4   NCI 1.283 1.340 

4 การชําระคา่บริการ ชําระเป็นรายเดือน ชําระเป็นรายเดือน 
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7.  รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและผู้ที่เก่ียวโยงกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)  
 

 บริษัท 
 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จาํกัด (NCC)  

ความสมัพนัธ์  : 
 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่และมี 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ราย
เดียวกนัคือ TSGH* 

19,843,338 
37.58 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั คือ 

TSGH 
- 
- 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั คือ 

TSGH 
- 
- 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั คือ 

TSGH 
- 
- 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั คือ 

TSGH 
- 
- 

 

บริษัท โตโย ไซกัน จาํกัด (TSK)*  

ความสมัพนัธ์  : 
 

จํานวนหุ้น      : 
% การถือหุ้น    : 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

5,280,000 
10.00 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

17,695,533 
         98.31 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ราย
เดียวกนั** 

    5,700,000 
        100.00 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
 

    29,125,778 
            96.47 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ราย
เดียวกนั 

- 
- 

นายฮซิาช ินากาจมิา  
ความสมัพนัธ์   : 

 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น    : 

กรรมการ, President 
ของ NCC ซึง่เป็น    
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

  President ของ 
NCC ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั 

- 
- 

President ของ 
NCC ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั 

- 
- 

President ของ 
NCC ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั 

- 
- 

President ของ 
NCC ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั 

- 
- 

นายทาคายูก ิ ซาโซ 
ความสมัพนัธ์   : 

 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

กรรมการ, ผู้บริหาร
ของ CSC และ NCC 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

  ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC  
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

นายอจิโิอะ   โอซกึะ 
ความสมัพนัธ์  : 

 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

กรรมการ, President 
ของ TSK  ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

President ของ 
TSK  ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

President ของ 
TSK  ซึง่มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั 

-  
- 

President ของ 
TSK ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

President ของ 
TSK ซึง่มีผู้ ถือหุ้น 
ใหญ่รายเดียวกนั 

-  
- 
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 บริษัท 
 
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

นายโยชกิ ิมยิาตานิ 
ความสมัพนัธ์   : 

 
 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

กรรมการและ
ผู้บริหาร ของ TSK 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

 
- 
- 

กรรมการ, 
President และ
ผู้บริหารของ TSK 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

ผู้บริหารของ TSK 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

 
- 
- 

กรรมการและ
ผู้บริหารของ 
 TSK ซึง่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

กรรมการ, President 
และผู้บริหารของ TSK
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั 

- 
- 

 นายฮสิะโตช ิ  อสุิโบะ   
ความสมัพนัธ์   : 

 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

กรรมการ, ผู้บริหาร
ของ CSC และ NCC 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

นายอะคฮิโิกะ  คาโต้   
ความสมัพนัธ์   : 

 
 

จํานวนหุ้น       : 
% การถือหุ้น   : 

กรรมการ, ผู้บริหาร
ของ CSC และ NCC 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั 

- 
- 

ผู้บริหารของ NCC 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่
รายเดียวกนั 

- 
- 

 

หมายเหต ุ  :    *  บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากดั (TSGH) ถือหุน้ในบริษัท โตโย ไซกนั จํากดั 100% 
       ** บริษัท โตโย ฟิลลิง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั มีบริษัท โตโย แอโรซอล อินดรสัทรี จํากดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยมี 
                     บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จํากดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ใน บริษัท โตโย แอโรซอล อินดรสัทรี จํากดั อีกทอดหน่ึง  
  

8. ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 กรรมการท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/
หรือท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยงกบัการเข้าทํารายการดงักล่าวได้พิจารณารายการต่างๆ อย่างรอบคอบจากเหตผุลความจําเป็นและ
ผลดีดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าว มีความเหมาะสม 
และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 

 ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสีย และ/หรือท่ีเป็นบคุคลเก่ียวโยง คือ  นายฮิซาชิ  นากาจิมา  นายทาคายกิู  
ซาโซ  นายอิจิโอะ โอซกึะ  นายโยชิกิ มิยาตานิ  นายฮิสะโตชิ   อิสโุบะ และนายอาคิฮิโกะ คาโต้  ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  
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9.  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 เม่ือพิจารณาจากเหตผุลความจําเป็นและผลดีท่ีบริษัทฯ จะได้รับ ตลอดจนการคิดค่าบริการดงักล่าวข้างต้น คณะ
กรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเข้าทํารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบริษัทฯ ได้รับประโยชน์   ทําให้
บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้  ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จาก
บคุคลากร และทรัพย์สนิท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 :  ไมมี่ 
 

11.  เงื่อนไขของการทาํรายการ 
 

 การเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น จดัเป็นการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ขนาดรายการมีมลูค่า 11.795 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 0.37 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  รายการดงักลา่วต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ได้สอบทานและขอรับรองว่า ข้อมลูในสารสนเทศดงักลา่วข้างต้น 
มีความถกูต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายพนัเทพ    สภุาไชยกิจ) 
กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 


