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ที�  สลน. 218/2563 
 

วนัที� 5 พฤศจิกายน 2563 
 

เรื�อง    ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ และการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการ 

           ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ดว้ยที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ครั�งที� 6/2563 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 

2563 มีมติในเรื�องดงัต่อไปนี �   
 

1. แต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมที�จะครบวาระในวนัที� 7 พฤศจิกายน 2563 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระ

หนึ�ง มีวาระเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั�งแต่วนัที� 6 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัที� 6 พฤศจิกายน 2566 ดงัรายชื�อต่อไปนี � 

1.1 นายศิโรตม ์   สวสัดิ�พาณิชย ์  เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

1.2 นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ  เป็น กรรมการตรวจสอบ 

1.3 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์  เป็น กรรมการตรวจสอบ 
 

2. อนมุตัิการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัระหว่างบรษัิทฯ กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั โดยมีสารสนเทศที�ตอ้งเปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี � 
 

1.  วัน เดือน ปี ที�เกิดรายการ 
 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)(“บรษัิทฯ”) ครั�งที� 6/2563 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 5 พฤศจิกายน 

2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบรษัิทฯ กบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั ดงันี �   
               

1.1 การให้บริการทาํอารต์เวิรค์แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกัด (BCM) และบริษัท เน็กซ ์แคน             

อินโนเวชั�น จาํกดั (NCI) 

1.2 การใหบ้ริการดา้นการบรหิารจัดการซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรร์ะบบงานคอมพิวเตอร ์SAP และระบบงานบุคคล     

แก่ บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ�ง จาํกัด (BCM), บริษัท โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด (TFI), 

บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั (TST) และบรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั�น จาํกดั (NCI) 
 

2.  คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง 

 

2.1  การให้บริการทําอารต์เวิรค์  

ผูใ้หบ้ริการ : บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

ผูร้บับรกิาร : บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั 

บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั�น จาํกดั  

ความสมัพนัธก์บับรษัิท

จดทะเบียน      

: บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง

จาํกัด และบริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จาํกัด มีกรรมการบางส่วน

รว่มกนั และมีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
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2.2   การให้บริการด้านการบริหารจัดการซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรร์ะบบงานคอมพิวเตอร ์SAP และระบบ 

งานบุคคล 

ผูใ้หบ้ริการ  : บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

ผูร้บับรกิาร  : บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั 

  : บรษัิท โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด 

  : 

 : 

บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จาํกดั 

บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั�น จาํกดั 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท

จดทะเบียน 

: บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง

จาํกัด, บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จาํกัด และบริษัท เน็กซ์ แคน 

อินโนเวชั�น จาํกัด มีกรรมการบางส่วนร่วมกัน และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย

เดียวกนั บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิท โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์

เนชั�นแนล จาํกดั มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 

3. ลักษณะทั�วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพยท์ี�เกี�ยวข้อง 
 

3.1 บริษัทฯ ให้บริการทาํอารต์เวิรค์  
 

ดว้ยบริษัทฯ ได้ซื �อเครื�องทาํเพลทดว้ยคอมพิวเตอร ์สาํหรบังานพิมพต์ราสินคา้บนฝาพลาสติก และสินคา้กลุ่ม

กระป๋องอลมูิเนียม ทดแทนเครื�องเดิมที�มีการให้บริการทาํฟิลม์เท่านั�น (ลูกค้าต้องนาํไปจัดทาํเพลทดว้ยตนเอง) ส่งผลให้

ขั�นตอนในการทาํงานอารต์เวิรค์ งานแยกสี ตลอดจนการจัดทาํเพลทเสรจ็สมบรูณใ์นคราวเดียวกนั และมีประสทิธิภาพเพิ�มขึ �น 

ซึ�งเป็นเทคโนโลยีใหม่ BCM และ NCI จงึมีความประสงคจ์ะใชบ้รกิารดงักลา่วต่อจากบรษัิทฯ อีก 1 ปี  
 

3.2 บริษัทฯ ให้บริการด้านบริหารจดัการซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวรร์ะบบงานคอมพิวเตอร ์SAP และระบบ 

งานบุคคล* ตลอดจนให้คําปรึกษา และบาํรุงรักษา Server/ อุปกรณ ์Network 
 

ด้วยบริษัท BCM, TFI, TST และ NCI ได้ใช้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร ์และฮารด์แวร ์ระบบงาน

คอมพิวเตอร ์และระบบงานบุคคล* ตลอดจนการใหค้าํปรึกษา และบาํรุงรกัษา Server/ อุปกรณ์ Network ของระบบงาน

ดงักลา่วจากบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2544, 2550, 2556, 2558 ถึง 2563 ตามลาํดบั และเพื�อใหก้ารใชง้านระบบงาน

ดงักล่าว ดาํเนินเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และมีประสิทธิภาพ ทั�ง 4 บรษัิท จงึมีความประสงคจ์ะขอใชร้บับรกิารดงักล่าวจาก

บรษัิทฯ อีก 1 ปี   
 

หมายเหต ุ * ระบบงานบคุคล ใหบ้ริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั 
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4. มูลค่ารวมของสิ�งตอบแทน เกณฑท์ี�ใช้ในการกาํหนดมูลค่าของสิ�งตอบแทนและเงื�อนไขการชําระ 
 

4.1  การให้บริการรับจ้างทําอารต์เวิรค์ 

ประเภทรายการ                 :    สนบัสนนุธุรกิจปกติ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4.2 การให้บริการด้านการบริหารจดัการซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวร ์ระบบงานคอมพิวเตอร ์SAP และระบบ 

งานบุคคล* 

        ประเภทรายการ :    สนิทรพัยแ์ละบรกิาร 

 

หมายเหต ุ*   ระบบงานบคุคล ใหบ้ริการเฉพาะบริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั 

 

5. เหตุผลและความจาํเป็น 
 

5.1 การให้บริการทําอารต์เวิรค์และแยกสี 

บรษัิทฯ มีบคุลากรที�มีความรูค้วามสามารถ และเครื�องจกัรที�สามารถใหบ้รกิารแก่ BCM และ NCI ได ้

ลาํดบั รายการ 

1 ระยะเวลา 1 ปี 

    1.1 เริ�มตน้ ม.ค. 64 

    1.2 สิ �นสดุ ธ.ค. 64 

2 หลกัเกณฑก์ารคิดค่าบรกิาร ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจรงิบวกกาํไรรอ้ยละ 5 

3 ค่าบรกิาร (ลา้นบาท) 0.927 

4 การชาํระค่าบริการ เครดิต 30 วนัหลงัสง่มอบงาน 

  โดยเป็นเงื�อนไขเดียวกนัที�ปฏิบตัิกบัคู่คา้ปกติทั�วไป 

ลาํดบั รายการ สญัญาปัจจบุนั สญัญาใหม่ 

1 ระยะเวลา 1 ปี 1 ปี 

    1.1 เริ�มตน้ ม.ค. 63 ม.ค. 64 

    1.2 สิ �นสดุ ธ.ค. 63 ธ.ค. 64 

2 หลกัเกณฑก์ารคิดค่าบรกิาร ใชห้ลกัการปันสว่นค่าใชจ้่ายตาม

สดัสว่นปริมาณงานระหว่าง บรษัิทฯ 

กบัผูร้บับรกิาร บวกกาํไรรอ้ยละ 5 

ใชห้ลกัการปันสว่นค่าใชจ้่ายตาม

สดัสว่นปริมาณงานระหว่าง บรษัิทฯ 

กบัผูร้บับรกิาร บวกกาํไรรอ้ยละ 5    

3 ค่าบรกิาร (ลา้นบาท)**   

   3.1   BCM 3.894 3.378 

   3.2   TFI 1.282 1.401 

   3.3   TST 4.559 5.067 

   3.4   NCI 1.472 1.524 

4 การชาํระค่าบริการ ชาํระเป็นรายเดือน ชาํระเป็นรายเดือน 
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5.2  การให้บริการด้านการบริหารจดัการซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรร์ะบบงานคอมพิวเตอร ์ SAP และระบบงาน

บุคคล 

บรษัิทฯ มีบุคคลากรที�มีความรูค้วามสามารถ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื�องมือเครื�องใช ้สาํหรบัใชใ้นการปฏิบัติงานของ

บรษัิทฯ พรอ้มอยู่แลว้ อีกทั�งยังสามารถใหบ้รกิารแก่บรษัิท BCM, TST, TFI และ NCI เพิ�มเติมได ้โดยไม่กระทบกับ

การปฎิบตัิงานของบคุลากรของบรษัิทฯ แต่อย่างใด 
  

6. ผลประโยชนท์ี�ได้รับ 
   

       บริษัทฯ มีรายได้เพิ�มจากการให้บริการ โดยการใช้ประโยชน์จากเครื�องจักรอุปกรณ์ และบุคลากรที�มีอยู่อย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ  ตลอดจนสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายของฝ่ายสารสนเทศ   
  

7.  รายละเอียดเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกันและผู้ที�เกี�ยวโยงกัน (ณ วันที� 31 ตุลาคม 2563) 
 
 

  

    บริษัท 
 
บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จาํกัด (NCC)  

ความสมัพนัธ ์ : 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่และมี 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ราย 

เดียวกนัคือ TSKG-HD* 

19,843,338 

37.58 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั คือ 

TSKG-HD 

- 

- 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั คือ 

TSKG-HD 

- 

- 

 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั คือ 

TSKG-HD 

- 

- 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั คือ 

TSKG-HD 

- 

- 
 

บริษัท โตโย ไซกัน จาํกัด (TSK)*  

ความสมัพนัธ ์ : 

 

จาํนวนหุน้      : 

% การถือหุน้    : 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

5,280,000 

10.00 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

17,695,533 

         98.31 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ราย

เดียวกนั** 

    5,700,000 

        100.00 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

    29,125,778 

            96.47 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ราย

เดียวกนั 

- 

- 
 

นายฮิซาชิ นากาจมิา  

ความสมัพนัธ ์  : 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้    : 

กรรมการ, President 

ของ NCC ซึ�งเป็น     

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 
 

  President ของ 

NCC ซึ�งมีผูถ้ือหุน้

ใหญ่รายเดียวกนั 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ�งมีผูถ้ือหุน้

ใหญ่รายเดียวกนั 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ�งมีผูถ้ือหุน้

ใหญ่รายเดียวกนั 

- 

- 

President ของ 

NCC ซึ�งมีผูถ้ือหุน้

ใหญ่รายเดียวกนั 

- 

- 
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    บริษัท 

 
บุคคลที�เกี�ยวโยงกัน 

CSC BCM TFI TST NCI 

นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ 

ความสมัพนัธ ์  : 

 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

กรรมการ, ผูบ้รหิารของ 

CSC และ NCC  

ซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

- 

- 

กรรมการ และ

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

 ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC  

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั 

 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

 

- 

- 

นายอิจโิอะ โอซึกะ 

ความสมัพนัธ ์ : 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

กรรมการ, President 

ของ TSK  ซึ�งเป็น 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

President ของ 

TSK  ซึ�งเป็น 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

President ของ 

TSK  ซึ�งมีผูถ้ือหุน้

ใหญ่รายเดียวกนั 

-  

- 

President ของ 

TSK ซึ�งเป็น 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

President ของ 

TSK ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ 

ใหญ่รายเดียวกนั 

-  

- 

นายโยชิกิ มิยาตานิ 

ความสมัพนัธ ์  : 

 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

กรรมการและ

ผูบ้รหิารของ TSK ซึ�ง

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

- 

- 

กรรมการ และ

ผูบ้รหิารของ TSK 

ซึ�งเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ TSK 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

 

- 

- 

กรรมการและ

ผูบ้รหิารของ 

 TSK ซึ�งเป็น 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

กรรมการ, President 

และผูบ้รหิารของ TSK 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั 

- 

- 

 นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ   

ความสมัพนัธ ์  : 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

กรรมการ, ผูบ้รหิารของ 

CSC และ NCC ซึ�งเป็น

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

นายอะคิฮิโกะ คาโต้   

ความสมัพนัธ ์  : 

 

 

จาํนวนหุน้       : 

% การถือหุน้   : 

กรรมการ, ผูบ้รหิารของ 

CSC และ NCC ซึ�งเป็น

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

รายเดียวกนั 

- 

- 

ผูบ้รหิารของ NCC 

ซึ�งมีผูถ้ือหุน้ใหญ่

รายเดียวกนั 

- 

- 
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หมายเหตุ   :    * บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกดั (TSKG-HD) ถือหุน้ในบรษิัท โตโย ไซกนั จาํกดั 100% 

       ** บรษิัท โตโย ฟิลลงิ อนิเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั มบีรษิัท โตโย แอโรซอล อนิดรสัทร ีจาํกดั เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ โดยม ี

                     บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ�งส ์จาํกดั เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ใน บรษิัท โตโย แอโรซอล อนิดรสัทร ีจาํกดั อกีทอดหนึ�ง  

 

 8.  ลักษณะขอบเขตของส่วนได้ส่วนเสีย   
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 6/2563 วนัที� 5 พฤศจิกายน 2563 กรรมการที�ไม่มีสว่นไดส้่วนเสีย และ/หรอืที�เป็น

บุคคลเกี�ยวโยงกับการเข้าทาํรายการดังกล่าวได้พิจารณารายการต่าง ๆ อย่างรอบคอบจากเหตุผลความจาํเป็นและผลดี

ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การตกลงเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกันดังกลา่ว มีความเหมาะสม และ

เป็นประโยชนต์่อบรษัิทฯ 
 

ทั�งนี � กรรมการและผูบ้รหิารที�มีส่วนไดเ้สยี และ/หรอืที�เป็นบุคคลเกี�ยวโยง คือ นายฮิซาชิ  นากาจิมา  นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ  

นายอิจิโอะ โอซกึะ  นายโยชิกิ  มิยาตานิ  นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ และนายอาคิฮิโกะ  คาโต ้ ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ  
 

9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

เมื� อพิ จารณาจากเหตุผลความจําเป็นและผลดีที� บริษั ทฯ จะได้รับ  ตลอดจนการคิดค่าบริการดังกล่าวข้างต้น                  

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการตกลงเขา้ทาํรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นผลดีและบรษัิทฯ ไดร้บัประโยชนท์าํให้

บริษัทฯ มีรายได้เพิ�มขึ �น ตลอดจนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จาก

บคุคลากร และทรพัยส์นิที�มีอยู่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
 

10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ที�แตกต่างจากความเห็นของ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ในข้อ 9 :  ไม่มี 
 

11.  ขนาดรายการ 
 

 การเขา้ทาํรายการดังกล่าวขา้งตน้ จัดเป็นการเขา้ทาํรายการที�เกี�ยวโยงกัน ขนาดรายการมีมูลค่า 12.297 ลา้นบาท หรือ

รอ้ยละ 0.34 ของสนิทรพัยท์ี�มีตัวตนสทุธิ ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ รายการดงักลา่วตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 
 

 คณะกรรมการของบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ได้สอบทานและขอรบัรองว่า ขอ้มูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มี

ความถกูตอ้งครบถว้น ตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
(นายพนัเทพ    สภุาไชยกิจ) 

  กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 
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