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ที่  สลน. 295/2560 
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 

เรื่อง    ตอวาระคณะกรรมการตรวจสอบ / เปลี่ยนแปลงกรรมการ และการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

เรียน   กรรมการและผูจัดการ 

           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 7/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2560 มีมติในเรื่องดังตอไปนี้   
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่จะครบวาระในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระ

หนึ่ง มีวาระเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดังรายชื่อตอไปนี้ 

1.1 นางพิไล    เปยมพงศสานต   เปน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1.2 นายสาธิต ชาญเชาวนกุล  เปน กรรมการตรวจสอบ 

1.3 นายพงษภาณุ เศวตรุนทร  เปน กรรมการตรวจสอบ 
 

2.  เลือกตั้งนายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ เปนกรรมการบริษัทฯ แทนนายอาคิโยชิ  โตบะ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 7 

พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป  และใหอยูในตําแหนงตามวาระที่เหลืออยูของนายอาคิโยชิ  โตบะ 
 

3. อนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีสารสนเทศที่ตองเปดเผยตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 

1.  วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 
 

    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน

2560 ไดมีมติอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้   
               

1.1 การใหบริการทําอารตเวิรคแก บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (BCM) และบริษัท เน็กซ แคน  

อินโนเวชั่น จํากัด (NCI) 

1.2 การใหบริการดานการบริหารจัดการซอฟตแวรและฮารดแวรระบบงานคอมพิวเตอร SAP และระบบงาน

บุคคล แกบริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (BCM), บริษัท โตโย ฟลลิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

(TFI), บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด (TST) และบริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด (NCI) 
  

2. คูกรณีที่เกี่ยวของ 

 

2.1  การใหบริการทําอารตเวิรค  

ผูใหบริการ : บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ผูรับบริการ : บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด  
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ความสัมพันธกับบริษัท

จดทะเบียน      

: บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง

จํากัด มีกรรมการบางสวนรวมกัน และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 

มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 
 

2.2   การใหบริการดานการบริหารจัดการซอฟตแวรและฮารดแวรระบบงานคอมพิวเตอร SAP และ
ระบบงานบุคคล 

 

ผูใหบริการ  : บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ผูรับบริการ  : บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

  : บริษัท โตโย ฟลลิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ผูรับบริการ  : 

 : 

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 

ความสัมพันธกับบริษัท

จดทะเบียน 

: บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง

จํากัด มีกรรมการบางสวนรวมกัน และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 

  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน), บริษัท โตโย ฟลลิ่ง อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด และบริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เน็กซ แคน 

อินโนเวชั่น จํากัด มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 
 

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 บริษัทฯ ใหบริการทําอารตเวิรค  
 

ดวยบริษัทฯ ไดซื้อเคร่ืองทําเพลทดวยคอมพิวเตอร สําหรับงานพิมพตราสินคาบนฝาพลาสติก และสินคา

กลุมกระปองอลูมิเนียม ทดแทนเครื่องเดิมที่มีการใหบริการทําฟลมเทานั้น (ลูกคาตองนําไปจัดทําเพลทดวยตนเอง) สงผลให

ขั้นตอนในการทํางานอารตเวิรค งานแยกสี ตลอดจนการจัดทําเพลทเสร็จสมบูรณในคราวเดียวกัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหม BCM และ NCI จึงมีความประสงคจะใชบริการดังกลาวตอจากบริษัทฯ   
 

3.2 บริษัทฯ ใหบริการดานบริหารจัดการซอฟตแวร และฮารดแวรระบบงานคอมพิวเตอร SAP และ 

ระบบงานบุคคล* ตลอดจนใหคําปรึกษา และบํารุงรักษา Server/ อุปกรณ Network 
 

ดวยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ไดใชบริการดานบริหารจัดการซอฟตแวร และฮารดแวร ระบบงาน

คอมพิวเตอร และระบบงานบุคคล*  ตลอดจนการใหคําปรึกษา และบํารุงรักษา Server / อุปกรณ Network ของระบบงาน

ดังกลาวจากบริษัทฯ มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2544, 2550, 2556 และ 2558 ตามลําดับ และเพื่อใหการใชงานระบบงาน

ดังกลาว ดําเนินเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ  ทั้ง 4 บริษัท จึงมีความประสงคจะขอใชรับบริการดังกลาวจาก

บริษัทฯ อีก 1 ป   
 

หมายเหตุ  * ระบบงานบุคคล ใหบริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
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4. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชําระ 
 

4.1  การใหบริการรับจางทําอารตเวิรค 
 

ประเภทรายการ                 :    สนับสนุนธุรกิจปกติ 
 

ลําดับ รายการ 

1 ระยะเวลา 1 ป 

    1.1 เริ่มตน                       ม.ค. 61 

    1.2 ส้ินสุด ธ.ค. 61 

2 หลักเกณฑการคิดคาบริการ คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงบวก 

กําไรรอยละ 4    

3 คาบริการ( ลานบาท) 2.55 

4 การชําระคาบริการ เครดิต 30 วันหลังสงมอบงาน 
 

 

4.2 การใหบริการดานการบริหารจัดการซอฟตแวร และฮารดแวร ระบบงานคอมพิวเตอร SAP และ

ระบบงานบุคคล* 
 

        ประเภทรายการ :    สินทรัพยและบริการ 
 

 

 

หมายเหตุ *   ระบบงานบุคคล ใหบริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 
 

ลําดับ รายการ สัญญาปจจุบัน สัญญาใหม 

1 ระยะเวลา 1 ป 1 ป 

    1.1 เริ่มตน ม.ค. 60 ม.ค. 61 

    1.2 ส้ินสุด ธ.ค. 60 ธ.ค. 61 

2 หลักเกณฑการคิดคาบริการ ใชหลักการปนสวนคาใชจายตาม

สัดสวนปริมาณงานระหวาง บริษัทฯ 

กับผูรับบริการ บวกกําไรรอยละ 4 

ใชหลักการปนสวนคาใชจายตาม

สัดสวนปริมาณงานระหวาง บริษัทฯ 

กับผูรับบริการ บวกกําไรรอยละ 4    

3 คาบริการ( ลานบาท)**   

 3.1   BCM 2.826 2.992 

 3.2   TFI 1.016 1.117 

 3.3   TST 3.750 3.973 

 3.4   NCI 1.211 1.283 

4 การชําระคาบริการ ชําระเปนรายเดือน ชําระเปนรายเดือน 
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5. เหตุผลและความจําเปน 

5.1   การใหบริการทําอารตเวิรคและแยกสี 

บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และเคร่ืองจักรที่สามารถใหบริการแก BCM และ NCI ได 
 

5.2 การใหบริการดานการบริหารจัดการซอฟตแวรและฮารดแวรระบบงานคอมพิวเตอร SAPและระบบงานบุคคล 

บริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถ ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช สําหรับใชในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

พรอมอยูแลว อีกทั้งยังสามารถใหบริการแกบริษัท BCM, TST, TFI และ NCI เพิ่มเติมได 
 

6. ผลประโยชนที่ไดรับ 

        บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มจากการใหบริการ โดยการใชประโยชนจากเครื่องจักรอุปกรณ และบุคลากรที่มีอยูอยางเต็ม 

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนสามารถประหยัดคาใชจายของฝายสารสนเทศ   
 

7.  รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผูที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) 
 

 บริษัท 

 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด (NCC)  

ความสัมพันธ  : 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน   : 

ผูถือหุนใหญและมี 

ผูถือหุนใหญราย

เดียวกันคือ TSGH* 

19,843,338 

37.58 

มีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน คือ 

TSGH 

- 

- 

มีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน คือ 

TSGH 

- 

- 

 

มีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน คือ 

TSGH 

- 

- 

มีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน คือ 

TSGH 

- 

- 
 

บริษัท โตโย ไซกัน จํากัด (TSK)*  

ความสัมพันธ  : 

 

จํานวนหุน      : 

% การถือหุน    : 

ผูถือหุนใหญ 

 

5,280,000 

10.00 

ผูถือหุนใหญ 

 

17,695,533 

         98.31 

มีผูถือหุนใหญราย

เดียวกัน** 

    5,700,000 

        100.00 

ผูถือหุนใหญ 

 

    29,125,778 

            96.47 

มีผูถือหุนใหญราย

เดียวกัน 

- 

- 

นายฮิซาชิ นากาจิมา  

ความสัมพันธ   : 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน    : 

กรรมการ, President 

ของ NCC ซึ่งเปนผู

ถือหุนใหญ 

- 

- 

  President ของ 

NCC ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

- 

- 
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 บริษัท 

 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

 

นายจุนอิจิ  โมโตโน 

ความสัมพันธ   : 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน    : 

กรรมการ, ผูบริหาร

ของ NCC ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญ 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

นายทาคายูกิ  ซาโซ 

ความสัมพันธ   : 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน   : 

กรรมการ, ผูบริหารของ 

CSC และ NCC ซึ่งเปน

ผูถือหุนใหญ 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

  ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC  

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน 

- 

- 

ผูบริหารของ NCC 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

- 

- 

นายอาคิโยชิ  โตบะ   

ความสัมพันธ   : 

 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน    : 

กรรมการ,   

ผูถือหุนและผูบริหาร

ของ TSK ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญ 

10,000 

0.02 

กรรมการ, ผูบริหาร

ของ TSK ซึ่งเปนผู

ถือหุนใหญ 

 

- 

- 

   ผูบริหารของ TSK

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

 

- 

- 

ผูบริหารของ 

TSK  ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญ 

 

- 

- 

ผูบริหารของ 

TSK ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

 

- 

- 

นายอิจิโอะ   โอซึกะ 

ความสัมพันธ  : 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน   : 

กรรมการ,President 

ของ TSK  ซึ่งเปน 

ผูถือหุนใหญ 

- 

- 

President ของ 

TSK  ซึ่งเปน 

ผูถือหุนใหญ 

- 

- 

President ของ 

TSK  ซึ่งมีผูถือหุน

ใหญรายเดียวกัน 

-  

- 

President ของ 

TSK ซึ่งเปน 

ผูถือหุนใหญ 

- 

- 

President ของ 

TSK ซึ่งมีผูถือหุน 

ใหญรายเดียวกัน 

-  

- 

นายโยชิกิ มิยาตานิ 

ความสัมพันธ   : 

 

 

 

จํานวนหุน       : 

% การถือหุน   : 

กรรมการและ

ผูบริหาร ของ TSK 

ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ 

 

- 

- 

กรรมการ, 

President และ

ผูบริหารของ TSK 

ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ 

- 

- 

ผูบริหารของ TSK 

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ

รายเดียวกัน 

 

- 

- 

ผูบริหารของ 

 TSK ซึ่งเปนผูถือ

หุนใหญ 

 

- 

- 

ผูบริหารของ TSK  

ซึ่งมีผูถือหุนใหญ 

รายเดียวกัน 

 

- 

- 
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หมายเหตุ   :   *  บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด(TSGH) ถือหุนในบริษัท โตโย ไซกัน จํากัด 100% 

       ** บริษัท โตโย ฟลลิง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  มีบริษัท โตโย แอโรซอล  อินดรัสทรี จํากัด เปนผูถือหุนใหญ โดยมี 

                      บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนใหญ ใน บริษัท โตโย แอโรซอล อินดรัสทรี จํากัด อีกทอดหนึ่ง  
  

8. ลักษณะขอบเขตของสวนไดสวนเสีย   
 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กรรมการที่ไมมีสวนไดสวนเสีย และ/

หรือที่เปนบุคคลเกี่ยวโยงกับการเขาทํารายการดังกลาวไดพิจารณารายการตางๆ อยางรอบคอบจากเหตุผลความจําเปนและ

ผลดีดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา การตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว มีความเหมาะสม 

และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
 

 ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสีย และ/หรือที่เปนบุคคลเกี่ยวโยง คือ  นายฮิซาชิ  นากาจิมา  นายจุนอิจิ  

โมโตโน   นายทาคายูกิ  ซาโซ  นายอิจิโอะ โอซึกะ  นายโยชิกิ มิยาตานิ   นายอาคิโยชิ โตบะ  นายฮิสะโตชิ   อิสุโบะ  และนาย

มะสุทากะ โฮโซโน ไมไดเขารวมประชุม  

 

9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 เมื่อพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนและผลดีที่บริษัทฯ จะไดรับ ตลอดจนการคิดคาบริการดังกลาวขางตน คณะ

กรรมการฯ มีความเห็นวาการตกลงเขาทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสม เปนผลดีและบริษัทฯ ไดรับประโยชน   ทําให

บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น  ตลอดจนสามารถประหยัดคาใชจายดานบริหารและตนทุนการผลิต โดยการใชประโยชนจาก

บุคคลากร และทรัพยสินที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แตกตางจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในขอ 9 :  ไมม ี

 

11.  เง่ือนไขของการทํารายการ 
 

 การเขาทํารายการดังกลาวขางตน จัดเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ขนาดรายการมีมูลคา 11.914 ลานบาท 

หรือรอยละ 0.39 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย  รายการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ไดสอบทานและขอรับรองวา ขอมูลในสารสนเทศดังกลาวขางตน 

มีความถูกตองครบถวน ตามกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
       ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายพันเทพ    สุภาไชยกิจ) 

ผูจัดการใหญ 










