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ท่ี สลน. 109/2563 
        12 พฤษภาคม 2563 
 
เร่ือง  ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 

2. รายงานประจําปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ประวติัผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
5. รายละเอียดผู้สอบบญัชี และคา่สอบบญัชี 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
7. ข้อมลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
8. หนงัสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และขัน้ตอนการ

เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 
9. ข้อบงัคบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
10. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 
11. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 
 

เม่ือวนัองัคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้
เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 มิถนุายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องฉตัรา 3
โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขท่ี 991/9 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือ
พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเหน็ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้  

 

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562
โดยบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ร ะย ะ เ ว ล า ท่ี กฎหมาย กํ าหนด  พ ร้ อมทั ง้ เ ผ ย แพ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท
(www.crownseal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้ นฉบับนี  ้และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562     
ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีต้ามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้ท่ีประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) รับทราบ 

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ สอบ
บญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทในปี 2562 ท่ีผ่านมา  สรุป
สาระสําคญัได้ ดงันี ้

 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน                               
             หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 
สนิทรัพย์รวม 4,367 4,159 
หนีส้นิรวม 726 787 
รายได้จากการขาย 2,948 2,686 
รายได้รวม 3,351 3,191 
กําไรสําหรับปี 349 330 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 6.71 6.35 
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 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2562 ซึ่ง
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีต้ามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี  2 

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตใิห้บริษัทกาํหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล เป็นไม่เกนิร้อยละ 70 

ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 ครัง้ท่ี 15 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2551 มีมติอนมุติั
ให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี 
หลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายกําหนดและบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหุ้น
บุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้ นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึน้อยู่กับ กําไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท รวมถึง
ข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอ่ืน ๆ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ ตามท่ีผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเหน็ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองมาหลายปี ซึง่บริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 8 ปี ท่ีผ่านมาประมาณร้อยละ 27 – 35 ของกําไรสทุธิประจําปี 
โดยมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสงูสดุในปี 2559 และปี 2561 นัน้ และบริษัทมีกระแสเงิน
สดพอเพียงสําหรับการขยายธุรกิจตามแผนระยะกลาง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณาอนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี หลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายกําหนดและบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผล
ร่วมกบัหุ้นสามญั ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 
1.50 บาท อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบั กําไรสทุธิ กระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและความจําเป็น  
อ่ืน ๆ  

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงาน

ปี 2562 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  สืบเน่ืองจากการเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณา
อนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิ
ประจําปี ในวาระ 4 ข้างต้น และตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบั กําไรสทุธิ กระแสเงินสดและภาระ
การลงทนุของบริษัทฯ รวมถงึข้อจํากดัทางกฎหมายและความจําเป็นอ่ืน ๆ 
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ความเหน็คณะกรรมการ   ในปี 2562 บริษัทมีกําไรสทุธิ 348,980,184 บาท และไมมี่ยอดขาดทนุสะสม ประกอบกบั
บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณาอนมุติัให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับ
ผลประกอบการ ประจําปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่าย
ให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 207,118,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของกําไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว สําห รับหุ้ นสามัญในอัตราหุ้ นละ  3.25 บาท  รวมเ ป็นเ งิน 
169,002,411.50 บาท  และหุ้ นบุ ริมสิท ธิ ในอัตราหุ้ นละ  4.75 บาท  รวมเ ป็นเ งิน 
3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 172,798,887 บาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
จงึคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 
33,800,482.30 บาท และหุ้นบริุมสทิธิในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม ่เป็น ไมเ่กินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี 

 

   โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ทัง้นีก้ารใช้สิทธิดงักลา่วของบริษัท
ยงัมีความไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2562 
ขออนุมัต ิ

ปี 2561 
ได้รับอนุมัต ิ

ปี 2560 
ได้รับอนุมัต ิ

1. กําไรสทุธิ (บาท) 348,980,184 330,193,688 240,465,057
2. จํานวนหุ้น  
    2.1 หุ้นสามญั (หุ้น) 
    2.2 หุ้นบริุมสทิธิ (หุ้น) 

52,000,742 
799,258 

 
52,000,742 

799,258 
52,000,012 

799,988 
3. อตัราการจ่ายเงินปันผล  
         - หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 
         - หุ้นบริุมสทิธิ (บาท/หุ้น) 
   3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล  
         - หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 
         - หุ้นบริุมสทิธิ (บาท/หุ้น) 
   3.2 เงินปันผลงวดสดุท้าย 
         - หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 
         - หุ้นบริุมสทิธิ (บาท/หุ้น) 

3.90 
5.40 

 
3.25 
4.75 

 
0.65 
0.65

 
1.50 
3.00 

 
- 
- 
 

1.50 
3.00 

1.50 
3.00 

 
- 
- 
 

1.50 
3.00

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 207,118,887 80,398,887 80,399,982
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 59.35 24.35 33.44

 

ทัง้ นีผู้้ ถือหุ้ นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี  2562 ท่ีจะจ่ายให้ตาม 
รายละเอียดข้างต้นได้ อตัราร้อยละ 20  
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่ง
กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 และเพ่ือเป็น
การส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 
ธนัวาคม 2562 แตไ่มมี่ผู้ เสนอแตอ่ยา่งใด 

 

  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) มีรายนามกรรมการท่ีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1) นายพรวฒิุ สารสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ 
2) นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการ      

   สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5) นายอะคิฮิโกะ  คาโต้   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร  
 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) พิจารณาเลือกตัง้
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1) นายพรวฒิุ สารสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ 
2) นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการ      

   สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5) นายอะคิฮิโกะ  คาโต้   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร  
 

โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ    
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท และมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สําหรับ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีบ้ริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทแต่
ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด พร้อมนีไ้ด้แนบรายละเอียดประวติัผู้จะเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย    
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คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็น
  กรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 
วาระที่ 7                          พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท
ทกุปี สําหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท
แล้ว เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขท่ี 5872 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท เน่ืองจากเห็นว่า     
ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบติัตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด มีความรู้ ความชํานาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่ง
ดี พร้อมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2563 เป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 5 

 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) แต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 
4807 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 จาก
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง 
ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท โดยกําหนดค่าสอบ
บญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท  

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 

2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) จํานวน 4,200,000 บาทต่อปี และไม่มี
สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ  

 

ความเหน็คณะกรรมการ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งต้องการให้ผู้ ถือหุ้ นได้
พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ เป็นประจําทกุปี จึงเห็น
ควรเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2563 (ครัง้ ท่ี  27) พิจารณาอนุมัติ
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ค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2563 จํานวน 5,390,000 บาท 
ซึ่งเป็นอัตราท่ีเพิ่มขึน้จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ได้มีมติ
อนมุติัไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้พิจารณา
ตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ และในกลุม่อตุสาหกรรม
เดียวกนัอยา่งรอบคอบ ดงันี ้

                  หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2563 

(ประมาณการ) 
ปี 2562 

ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง 
1. คณะกรรมการบริษัท 
 1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน 
 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

 
3,060,000 

925,000 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
2,040,000 

690,000 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
     2.1 คณะกรรมการบริหาร 
       - คา่ตอบแทนรายเดือน 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           - คา่เบีย้ประชมุ 
     2.3 คณะกรรมการสรรหา  
           และพิจารณาคา่ตอบแทน 
           - คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

660,000 
 

320,000 
 
 

240,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 
3. สํารองคา่เบีย้ประชมุ 185,000 180,000 - 
4. สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ - - - 

รวมทัง้หมด 5,390,000 4,200,000 3,660,000 
  

 ทัง้นีก้รรมการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และคา่ตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 

เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนท่ีระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) เป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

อนึง่บริษัทฯ ไมมี่การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ี
ระบไุว้ข้างต้น เช่นเดียวกบัปี 2562 

รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ และการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ปี 2562 ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงสําหรับการอนมุติั ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 9  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นจะ
สามารถเสนอวาระอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกัน          
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 

 

 อนึง่ บริษัทได้กําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนหรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความ
ในหนงัสือมอบฉนัทะตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 6 และระบช่ืุอกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 7 เป็น
ผู้ รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนท่ี บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)            
สํานกัเลขานกุารบริษัท เลขท่ี 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี 12130 ก่อน
วนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 
 

 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้ครบกําหนด
ออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ดงันี ้

1. นายเทพ วงษ์วานิช 
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 
3. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ 

 

 ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 7 
 

 หากท่านมีข้อสงสยั หรือมีคําถามเก่ียวกบัการมอบฉันทะ โปรดสอบถามได้ท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัท หมายเลข
โทรศพัท์ 0-2533-0450 ตอ่ 638, 635 ในเวลาทําการ วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 08:10 – 17:10 น. 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
     (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 

                         ผู้จดัการใหญ่ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 
บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสโุขทยั เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชําระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจํานวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 52,000,012 หุ้น หุ้นบริุมสิทธิจํานวน 799,988 หุ้น มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จํานวน 71 ราย รวมจํานวนหุ้น
ได้ 1,318,336 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมา จํานวน 52 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 32,008,703 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วย
ตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 123 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 33,327,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.12 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จํานวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 14 คน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้ 
1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพรวฒิุ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

6. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายฐิติวฒ์ิุ   บลุสขุ  กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
9. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
10. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
13. นายอะคิฮิโกะ    คาโต้  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 นางสาวราตรี  จนัทํา 

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 คน ดงันี ้ 
1. นายรุจน์   ตณัฑเศรษฐี ผู้ อํานวยการโรงงาน 

2. นายปรีชา  สทุธิเวชคณุ ผู้ อํานวยการประกนัคณุภาพ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 

9
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3. นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จาํกัด จํานวน 2 คน 

1. นางสาวสริินชุ วิมลสถิตย์ 
2. นางสาววรารักษ์  เผา่พงษ์ประพนัธ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสํานักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จํากัด 
จํานวน 2 คน 

1. นางสาวผกามาศ บญุหลอ่ 
2. นางสาวพชัรี ตนัติพงษ์ชยั 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) โดยมีนายสวุฒัน์ 
วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าท่ีอาวุโสปรับปรุงกระบวนการ  ทําหน้าท่ีล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทํา เลขานุการ
คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีบนัทกึการประชมุ   

เลขานกุารคณะกรรมการ ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อท่ีประชุม สรุปได้
ดงันี ้ 

1. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นตอ่มติท่ีนําเสนอในท่ีประชมุ 

2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกช่ือ และนามสกุล ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี
บริษัทฯ จดัให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนไปบนัทกึและหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ  และสรุปผลให้ท่ีประชมุทราบ 

3. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียงในบตัรเดียวกนั การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก การเปล่ียนการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยการ
ขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกํากบั และ/หรือการไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือ
วา่เป็นบตัรเสียในระเบียบวาระนัน้ ๆ 

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ จะดําเนิน 
การให้มีการเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละท่าน โดยทําตามขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเหมือนวาระอ่ืน 

5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครัง้เม่ือเก็บบัตรทัง้หมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตร
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบตัรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติ
เปล่ียนแปลงตามข้อเท็จจริงท่ีถูกต้อง  และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถกูต้องก่อนเผยแพร่มติของท่ีประชุมผ่านทางเว็บไชต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในวนัถดัไป 

6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่
วนัประชมุ 
 เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียงและการ
ประกาศผลคะแนนตามท่ีเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2561 (ครัง้ที่ 25) 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 
เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสือนดัประชุมแล้ว โดยบริษัทได้จัดทํารายงานการ
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ประชมุเสร็จสิน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561(ครัง้ท่ี 25) โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) เม่ือวนัพธุท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,314,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9994  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  207  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0006  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 2:  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ผู้จดัการใหญ่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฎในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุทราบสรุปได้ดงันี ้

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑ์ฝาปิดผนึกท่ีได้คณุภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการให้บริการทัง้ก่อนการขายและหลงัการขาย อีกทัง้ร่วมกนัพฒันา
สินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้
ความสําคญัต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความมุ่งมัน่ของบริษัทท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ในการ
สร้างสรรค์สงัคมไทยท่ีดี 

ในปี 2561 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง จากการมุ่งมั่นในการ
พฒันาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและการพฒันาศกัยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็น
ระบบท่ีดีย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตามราคาวตัถดิุบหลกัของบริษัท เช่น เหลก็ อลมิูเนียมและพลาสติก มีการปรับสงูขึน้ในขณะท่ีการ
ปรับขึน้ราคาสนิค้าของบริษัทเป็นไปได้คอ่นข้างยากและบางกรณีมีการลดราคาอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนั จงึทําให้ผลกําไร
น้อยกว่าท่ีประมาณการ แต่บริษัทก็ยังมุ่งมั่นในการท่ีจะหาทางลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้มีผล
ประกอบการท่ีดีและมัน่คง อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการเปล่ียนแปลงการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ทัง้นี ้
เพ่ือเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนัน้บริษัทจึงมีโครงการพัฒนาสินค้าของบริษัทให้สามารถรองรับเคร่ืองด่ืมท่ี
หลากหลายมากขึน้รวมถงึปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรและการเพ่ิมประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรให้ใช้งานได้อยา่งเต็มท่ี 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัต่อผู้ มีสว่นร่วมและผู้ มีสว่นได้เสีย ทัง้ต่อพนกังานของบริษัทและคู่ค้า รวมถงึ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม               
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กรมควบคุมมลพิษ มีการบําบดัและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกําหนดด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม มิให้กระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นเปา้หมายสําคญัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ คูค้่า ลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีให้ความเช่ือมัน่และสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคณุพนกังานทกุทา่นท่ีทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการนําพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและเข้มแข็ง พร้อมรับกบัการพฒันา เปล่ียนแปลงสิ่ง  
ต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ มีส่วนร่วมและผู้ มีส่วนได้เสียท่ีให้ความเช่ือถือและให้ความไว้วางใจต่อ
บริษัทด้วยดีเสมอมา 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิน้สุด 
              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุ   
ผู้ ถือหุ้นอนมุติั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,322,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 4:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561    
                 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไร
สทุธิ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)  
 ในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ 330,193,688 บาท และไมมี่ขาดทนุสะสมเหลืออยู ่ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงิน
สดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปัน
ผล สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,001,113 บาท และจ่ายให้หุ้นบริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 
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บาท รวมเป็นเงิน 2,397,774 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 80,398,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.35 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนด
รายช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
 

  หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ และผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือ
หุ้นสรุปได้ดงันี ้

(1) ทําไมหุ้นสามญัจงึได้เงินปันผลน้อยกวา่หุ้นบริุมสทิธิ 

  ตอบ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี หลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ 
ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้น
สามญัในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสทิธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท 

(2) บริษัทมีกําไรพอสมควร แต่ทําไมถึงจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญัเพียงอตัรา 1.50 บาทต่อหุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 3 ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทซึ่งมีกําลงัการผลิตอยู่ท่ีร้อยละ 57 และมีเงินสํารองไว้เผ่ือการ
ลงทนุ แตมี่กําลงัการผลิตเหลือเฟือ ทัง้นีอ้าจจะขอเพิ่มอตัราการจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือ
หุ้นได้หรือไม ่

 ตอบ ตามท่ีเคยชีแ้จงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ 2 ครัง้ว่า บริเวณรอบโรงงานเร่ิมมีชุมชนอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 
หากมีกฎหมายออกมากําหนดให้บริษัทจําเป็นต้องย้ายโรงงาน บริษัทจึงต้องสํารองเงินทนุไว้เพ่ือใช้
ในเร่ืองดงักลา่ว 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการ
จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,314,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9730  
ไมเ่หน็ด้วย  9,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0270 
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 5:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จง
รายละเอียดและดําเนินการในการเลือกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออก 
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 คน คือ 
 

1. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายโยชิกิ มิยาตานิ  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่ 
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 เพ่ือให้การประชมุในวาระนีดํ้าเนินไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ กรรมการท่ีครบวาระ
ทัง้ 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการ
ประชมุในวาระนี ้ 
  โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท รวมทัง้เอาใจใสกํ่ากบัดแูลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคณุสมบติัของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายฮิซาชิ นากาจิมา นายโยชิกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ และนาย   
พนัเทพ สภุาไชยกิจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมหากมีข้อ
สงสยั 
  เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายฮิซาชิ นากาจิมา นายโยชิกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ และนาย   
พนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นายฮซิาช ินากาจมิา 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

2. นายโยชกิ ิมยิาตานิ  
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

3. นายฮสิะโตช ิอิสุโบะ 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

4. นายพันเทพ สุภาไชยกจิ 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

              ดงันัน้ ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 14 คน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
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2. นายพรวฒิุ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

6. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายฐิติวฒ์ิุ   บลุสขุ  กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
9. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
10. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
13. นายอะคิฮิโกะ    คาโต้  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่  

วาระที่ 6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบดําเนินการประชมุในวาระนี ้
 ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี สําหรับ
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   
เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้นายชยพล       
ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 
4807 และ/หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน         
ของบริษัท เน่ืองจากเหน็วา่ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนดและมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี  2562 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 
1,130,000 บาท โดยไมมี่คา่ธรรมเนียมในการสอบทานข้อมลูอ่ืน  

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้าง
มากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 
และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 แห่งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี  2562 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมลูอ่ืน ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เหน็ด้วย  33,318,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9742  
ไมเ่หน็ด้วย  7,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0237 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาํปี 2562 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จง
ให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
  ด้วยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมติักําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจํานวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอตัราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั จากรายงานของผลสํารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ายงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นจํานวน 4,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม  2,580,000 บาท และค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ รวม 
1,620,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
           หน่วย : บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ปี 2562 

(ประมาณการ) 
ปี 2561 

ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง 
1. คณะกรรมการบริษัท 
 1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน 
 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
1,980,000 

880,000 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
     2.1 คณะกรรมการบริหาร 
       - คา่ตอบแทนรายเดือน 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           - คา่เบีย้ประชมุ 
     2.3 คณะกรรมการสรรหา  
           และพิจารณาคา่ตอบแทน 
           - คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

450,000 
 

200,000 
 
 

330,000 
3. สํารองคา่เบีย้ประชมุ 180,000 180,000 - 
4. สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ - - - 

รวมทัง้หมด 4,200,000 4,200,000 3,840,000 
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ทัง้นีก้รรมการท่ีดํารงตําแหน่งผู้ บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คา่ตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 

เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนท่ีระบไุว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 (ครัง้ท่ี 26) เป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 
เช่นเดียวกบัปี 2561   

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม  ซึ่งเลขานุการ
คณะกรรมการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้

(1) ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2561 มีกรณีใดพิเศษเพิ่ม
ขึน้มา ถงึทําให้เกินไปจากงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัไว้ จํานวน 200,000 บาท 

   ตอบ ในปี 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเน่ืองจากว่าเพิ่งได้รับการแต่งตัง้จึงมีหลาย
เร่ืองและหลายวาระท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้ถกูต้องและ
เหมาะสม จึงทําให้จํานวนการประชุมเพิ่มมา จํานวน 3 ครัง้ ซึ่งต้องขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ทัง้นีค้่าเบีย้
ประชมุท่ีเกินมา จํานวน 200,000 บาท ยงัอยูใ่นวงเงินสํารองคา่เบีย้ประชมุท่ีได้รับอนมุติั 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของ   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2562 
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,305,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9346  
ไมเ่หน็ด้วย  20,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0627 
งดออกเสียง  907  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0027  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 8: พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุติั
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึง่ผู้จดัการใหญ่ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
   เน่ืองด้วยมีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิ เป็นหุ้นสามญั จํานวน 730 หุ้น มีผลทําให้จํานวนหุ้นสามญั
เพิ่มขึน้จาก 52,000,012 หุ้น เป็น 52,000,742 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุ้น เป็น 799,258 หุ้น จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัจํานวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิท่ีมีการเปล่ียนแปลง เป็นดงันี ้ 
 ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน         528,000,000   บาท (ห้าร้อยย่ีสบิแปดล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น                 52,800,000   หุ้น   (ห้าสบิสองล้านแปดแสนหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ                 10   บาท (สบิบาท) 
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  โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั                        52,000,742   หุ้น  (ห้าสบิสองล้านเจ็ดร้อยส่ีสบิสองหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ                     799,258   หุ้น  (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัสองร้อยห้าสบิแปดหุ้น) 

 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,326,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 9:  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุติั
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ซึง่ผู้จดัการใหญ่ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
 เน่ืองด้วยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ือง
การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ซึง่กําหนดตามกฎหมายเดิมไม่
มีผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเน่ืองจากขดัข้อกฎหมายดงักลา่ว จึงเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณา
อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย เป็นดงันี ้ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุ
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัตัง้แต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ
กันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบ
กําหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,326,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 10: เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ 
รวมทัง้ผู้สอบบญัชี ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) จากการจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงาน ซึ่งงดจดัไปอย่างกระทนัหนั และเม่ือมีการจดัใหม่อีก
ครัง้ เหตใุดถงึไมมี่รายช่ือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับสทิธิในการเข้าเย่ียมชมโรงงานในครัง้ท่ีมีการงดไปดงักลา่ว 

   ตอบ ในการจดัเย่ียมชมโรงงาน บริษัทดําเนินการตามเกณฑ์ของ IOD  มีการสุ่มเลือกผู้ ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรม ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะจัดกิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงานในช่วงเดือนกันยายน จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับเจ้าหน้าท่ีภาย
หลงัจากเสร็จสิน้การประชมุวนันี ้

(2) เน่ืองจากมี EEC เข้ามา และการแข่งขนัจากตา่งประเทศเข้ามาเยอะ จะมีผลกระทบกบับริษัทหรือไม ่

   ตอบ การมี EEC เข้ามา และการแข่งขนัจากต่างประเทศ ถือเป็นภาวะการแข่งขนัปกติถึงแม้ไม่มี EEC 
หรือแม้ในต่างประเทศก็เจอการแข่งขนัเช่นเดียวกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการปรับตวัของบริษัท ซึ่งบริษัท
ต้องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถแข่งขนัด้านต้นทนุให้มากขึน้ 

(3) บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะหนัเหไปทําธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเสริมรายได้เน่ืองจากความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้
หรือไม ่

   ตอบ ในปี 2561 บริษัทได้ทําแผนระยะกลาง และอยู่ระหว่างจะทําแผนระยะกลางขัน้ท่ี 2 ในช่วงกลางปี 
ซึง่จะสามารถกําหนดทิศทางได้วา่บริษัทจะไปในทิศทางใด 

(4) ในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต 
(CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต บริษัทมีนโยบายหรือ
การขยายนโยบายของ CAC เก่ียวกบัคูค้่า หรือคูธุ่รกิจอยา่งไรบ้าง 

   ตอบ บริษัทดําเนินการเป็นขัน้เป็นตอน แต่ท่ีมุ่งเน้นคือเร่ืองภายในท่ีเน้นให้พนักงานรับทราบและ
ดําเนินการอยา่งเคร่งครัด 

(5) จากการสํารองเงินเพ่ือย้ายโรงงาน บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสถานท่ีตัง้ในการเคล่ือนย้ายโรงงาน
อยา่งไร 

   ตอบ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องย้ายโรงงาน บริษัทจะพิจารณาเขตนิคม
อตุสาหกรรมหลาย ๆ แห่งท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินงาน รวมไปถึงค่าแรงงาน ค่าขนส่งทัง้วตัถดิุบ 
และสนิค้าให้ลกูค้าประกอบกนัด้วย 
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(6) จากงบการเงินปีท่ีผ่านมา ถ้าหักกําไรพิเศษจากการประเมินมูลค่าท่ีดินออก ทําให้กําไรลดลง เกิดจาก
ปัญหาชัว่คราว หรือปัญหาเร่ืองความสามารถในการแข่งขนั ท่ีบริษัทไมส่ามารถขึน้ราคาผลิตภณัฑ์ได้ หรือ
มีต้นทนุเพิ่ม 
ตอบ สาเหตท่ีุกําไรลดลง เกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คือ 1. การลงทนุระยาวท่ี PT. Indonesia Caps and 

Closures ประเทศอินโดนีเซีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า121 ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ จงึต้องมีการตัง้สํารองการขาดทนุประมาณ 29 ล้านบาท ตามความเหน็ของผู้สอบบญัชี 
และ 2. แผ่นตัง้ล้มและได้รับการประกนัความเสียหาย แต่ในเชิงบญัชีนัน้หากยงัไม่ได้รับเงินประกนั
ก็ให้ตัง้ขาดทนุไปก่อน และให้บนัทกึเป็นรายรับก็ตอ่เม่ือได้รับเงินประกนัดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทประกนั
ได้ยืนยนัวา่บริษัทจะได้รับเงินประกนัตามจํานวนเงินท่ีเสียหายจริงทัง้หมด 

(7) เงินสด 1,000 ล้านบาท ซึ่งฝากธนาคารไว้และได้ดอกเบีย้จํานวนไม่มาก ซึ่งจากเหตุผลบริษัทจะเตรียม
สํารองไว้ใช้ในการเคล่ือนย้ายโรงงาน ทัง้นีก้ารย้ายโรงงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั หรือ
ช่วยลดต้นทนุอยา่งไร  

   ตอบ บริษัทไม่ได้อยากย้ายโรงงาน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากบริษัทเร่ิมเต็มกําลงัการผลิต 
ซึ่งตามกฎหมายในการเพิ่มกําลงัการผลิตในท่ีตัง้โรงงานเดิมไม่สามารถทําได้ รวมถึงการแก้ไข
กฎหมายชมุชนและสิ่งแวดล้อม ซึง่ท่ีตัง้โรงงานปัจจบุนัอยู่ใกล้บริเวณรถไฟฟา้ผ่าน และเร่ิมเป็นเขต
ชมุชนมากขึน้ หากกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ขึน้มา บริษัทอาจจะเตรียมรับมือไม่ทนั จึงต้องเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้า โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเคล่ือนย้ายโรงงาน คือ เป็นเขตนิคมอตุสาหกรรม 
อตัราคา่ขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้า คา่สง่ออก และคา่แรง เป็นต้น ซึง่ต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

(8) บริษัทมีแผนระยะกลาง ซึง่สามารถเปิดเผยได้หรือไม ่
   ตอบ บริษัทคงจะไมเ่ปิดเผย เพราะอาจผิดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(9) ขอทราบผลการดําเนินในประเทศเวียดนาม บริษัทมีลกูค้าหรือฐานการผลิตหรือไม่ รวมทัง้ขอเสนอว่าการ
ตัง้โรงงานในประเทศไทยไม่เอือ้อํานวย ทัง้ด้านค่าเงิน และด้านแรงงาน เป็นต้น และการเข้าร่วมสมาคม
ต้านโกง อยากให้บริษัทพิจารณาและทบทวนเพ่ือถอนตวัออกมาจากสมาคมต้านโกง  

   ตอบ บริษัทมียอดขายดีและมีอตัราการเจริญเติบโตในตลาดเวียดนาม ส่วนการพิจารณาการตัง้โรงงาน
ตามแผนระยะกลาง ซึง่อยู่ระหว่างการจดัทํา อนึ่งบริษัทไม่ใช่สมาชิกของสมาคมต้านโกง แต่บริษัท
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นแนวทางของ 
IOD และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีต้องการความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท  

(10) จากผลการดําเนินงานของบริษัทซึ่งมีกําไรลดลงทุกปี อนาคตบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะมีกําไรเพิ่มขึน้
เหมือนเดิมหรือไม ่
ตอบ บริษัทต้องเผชิญภาวะการแข่งขนัและต้องจดัการให้พร้อมรับการแข่งขนั ทัง้ในด้านต้นทนุ ด้านการ

บริหารงาน ยกตวัอยา่งการลงทนุทัง้หลาย การขอ BOI ของเคร่ืองจกัร การจดัการด้านพลงังาน การ
ใช้แรงงานเพ่ือการผลิตให้ลดลงและใช้ข้อมลูให้มากขึน้ และการจดัซือ้จดัหาแหล่งวตัถดิุบท่ีถกูขึน้ 
เป็นต้น 

(11) จากงบกระแสเงินสด ปี 2561 มีการลงทนุ 506 ล้านบาท บริษัทมีการลงทนุอะไรบ้าง และมีค่าเฉล่ียการ
ลงทนุในแตล่ะปีเทา่ไหร่ 
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ตอบ เงินสด จํานวน 280 ล้านบาท นําไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจําซึ่งได้อัตรา
ดอกเบีย้สงูกว่าอตัราตลาด และจํานวน 226 ล้านบาท เป็นการลงทนุในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพ่ือ
เพิ่มอตัรากําลงัการผลติ โดยมีคา่เฉล่ียการลงทนุในแตล่ะปีรายละเอียดตามงบการเงิน หน้า 97  

(12) แผนการเคล่ือนย้ายโรงงานต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ ต้องซือ้เฉพาะท่ีดิน หรือต้องซือ้ทัง้ท่ีดินรวม
เคร่ืองจกัรใหมท่ัง้หมด 
ตอบ การเคล่ือนย้ายโรงงานสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้จะย้ายไป และหากเคร่ืองจกัรไหน

เก่าจะซือ้ใหม่ แต่ปัญหาคือในระหว่างการย้ายโรงงานต้องมีความต่อเน่ืองในเร่ืองการผลิต ซึ่ง
จะต้องมีเคร่ืองจักรเพ่ิมขึน้กว่าปกติ และถ้าเป็นไปได้หากกําลังการผลิตเพิ่มขึน้ จะซือ้ท่ีดินตัง้
โรงงานใหม่ และค่อย ๆ ลดกําลังการผลิตของโรงงานเก่าภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี  โดยหาก
เหตกุารณ์ใกล้จะถงึจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

(13) จากกรณีแผ่นตัง้ล้มซึ่งอยู่ระหว่างการเคลมประกันมีมลูค่าเท่าไหร่ และมีการเคลมของลกูค้าเน่ืองจาก
สินค้าของบริษัทไม่ได้คณุภาพ ในไตรมาสท่ี 1/2561 มลูค่า 14 ล้านบาท และไตรมาสท่ี 2/2561 มลูค่า 6 
ล้านบาทเกิดจากปัญหาอะไร และเป็นปัญหาชัว่คราวใช่หรือไม ่
ตอบ จากกรณีแผน่ตัง้ล้มมีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 124  และการเคลมสนิค้า

ของลกูค้าเป็นปัญหาชั่วคราวซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทได้รับคําสัง่ซือ้จาก
ลกูค้าเพิ่มขึน้ 

(14) ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้ไม่มากเม่ือเทียบกับปี 2560 แต่บริษัทมีกําไรเพิ่มขึน้มาจาก
สาเหตอุะไร 
ตอบ บริษัทมีผลกําไรมาจากการประเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ซึ่งทําทุก ๆ 4 ปี รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หน้า 125 
(15) การปรับมูลค่ายุติธรรม รายได้ท่ีเกิดขึน้จากการประเมินมูลค่าท่ีดินในแง่ของสรรพากรจะต้องเสียภาษี

หรือไม ่และจากกําไรท่ีลดลงในปี 2561 ทําไมบริษัทถงึเสียภาษีเพิ่มขึน้มีสาเหตจุากอะไร 
ตอบ บริษัทยงัไมต้่องเสียภาษีจนกวา่จะมีการขายท่ีดินจริง อนึง่บริษัทเสียภาษีน้อยลงกวา่ปีท่ีผา่นมา แต่

ตัวเลขท่ีแสดงในงบในกําไรขาดทุนสูงขึน้เน่ืองจากเป็นภาษีตัง้รับจากการประเมินท่ีดินตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซึ่งแบ่งออก 2 ส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และสินทรัพย์ในการ
ดําเนินงาน  

(16) การตีราคามลูค่าท่ีดินให้เป็นปัจจบุนั ซึ่งมีบางบริษัทยงัคงใช้ราคาเดิมตามท่ีซือ้มา ในขณะท่ีบริษัทแจ้งว่า  
ทุก ๆ 4 ปี จะประเมินมลูค่าท่ีดินใหม่อีกครัง้หนึ่ง ทัง้นีมี้ข้อกฎหมายบงัคบัให้ทุกบริษัทต้องบนัทึกมลูค่า
ยุติธรรมให้เป็นปัจจุบนัหรือไม่ และหากไม่มีข้อกฎหมายบงัคบับริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการประเมิน
มลูคา่ท่ีดินดงักลา่ว  
ตอบ ตามมาตรฐานทางบญัชีโดยปกติสนิทรัพย์ของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน ถ้าเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจะต้องถกู
กําหนดให้พิจารณามลูค่ายติุธรรมทกุ ๆ ปี แต่ถ้าเป็นท่ีดินท่ีใช้ในการดําเนินงานขึน้อยู่กบันโยบาย
ของบริษัทว่าจะเลือกบนัทึกด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีมลูค่าใหม่ และบนัทึกเข้าไปในงบกําไร
ขาดทนุ ซึง่บริษัทมีทรัพย์สนิทัง้ 2 ประเภท  

(17) บริษัทมีท่ีดินสําหรับเตรียมสร้างโรงงานแหง่ใหมห่รือยงั  
ตอบ มีสํารวจไว้ 2 -  3 แหง่ ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา  
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(18) บริษัทไมบ่นัทกึกําไรจากการตีมลูคา่ท่ีดิน จํานวน 193 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุได้หรือไม ่ 
ตอบ เน่ืองจากเป็นการปรับมลูค่ายติุธรรมสําหรับท่ีดินท่ีบริษัทไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน แต่เป็นท่ีดินท่ีมี

ไว้เพ่ือประโยชน์จากการให้เช่าเพ่ือเก็งกําไรในอนาคต ถ้าตามมาตรฐานทางบัญชีราคามูลค่า
ยติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุต้องถกูแสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุ 

  เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามา
เข้าร่วมประชมุและแสดงความเหน็ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในวนันี ้และขอปิดประชมุ  
        
     ปิดประชมุเวลา 11:55 น.                               
     
 
 
                      (นายเทพ  วงษ์วานิช) 

ประธานกรรมการ                                              
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ(ไทย) : นายพรวุฒ ิสารสนิ 
สญัชาติ : ไทย  
วนั เดือน ปีเกิด : 23 เมษายน 2502 
อาย ุ : 60 ปี 
การศกึษาสงูสดุ/สถาบนั : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัเปปเปอร์ไดน์ สหรัฐอเมริกา 
การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

: Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 45) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแตง่ตัง้ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ตําแหน่งงานปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั 
ประสบการณ์การทํางาน  : 2542 – 2556     รองประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั 
บริษัทท่ีเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจบุนั   
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  5  แหง่ 

รองประธานกรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ/ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล้ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 

:
 

จํานวน  9  แหง่ 
ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท เดน็โซ ่(ประเทศไทย) จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ไทย เอม็-ซี จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซซูุ เซลส์ จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซซูุ ลสิซิ่ง จํากดั 

จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัทฯ : ปี 2562 จํานวน 4 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครอง *  : 21,926 หุ้น (คิดเป็น 0.042% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด) 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 
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ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ** : ไมมี่ความเป็นอิสระ เน่ืองจากดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของ บริษัท 
ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั ซึง่เป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีทําธุรกิจปกติกบับริษัทฯ โดยมี
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป และมีมลูค่าตอ่ปี ≥ 50 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไมมี่ 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้แรก : 24 มิถนุายน 2558 (BOD ครัง้ท่ี 3/2558) 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้หลงัสดุ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

:
 

: 
18 เมษายน 2560 (AGM ครัง้ท่ี 24/2560) 
4 ปี 6 เดือน 

 

หมายเหต ุ *   จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และนิติ
บคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ(ไทย) : นางพไิล เป่ียมพงศ์สานต์ 
สญัชาติ : ไทย 
วนั เดือน ปีเกิด : 2 เมษายน 2479 
อาย ุ : 83 ปี 
การศกึษาสงูสดุ/ สถาบนั : ปริญญาตรีการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  CPA Thailand (CPA. NO.2336) 

Certified Internal Audit กิตติมศกัด์ิจาก Institute of Internal Auditors 
(CIA. NO.30861) 

การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

: Director Certification Program (DCP 9/2001) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งงานปัจจบุนั : ประธาน/ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 

: 
 
 

2537 - 2539  ผู้ช่วยผู้วา่การฝ่ายบญัชีและการเงิน/ 
                   การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
2524 - 2537  ผู้ อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 
                   การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

บริษัทท่ีเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจบุนั   
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  2  แหง่ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /  
บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /  
บริษัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน์ จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 
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จํานวนครัง้ของการร่วมประชมุกรรมการบริษัทฯ : ปี 2562 จํานวน 4 ครัง้จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จํานวนครัง้ของการร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ : ปี 2562 จํานวน 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครอง * : ไมมี่ 
ชนิดของหุ้น : ไมมี่ 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ** : กรรมการอิสระ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไมมี่ 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้แรก : 12 ตลุาคม 2542 (BOD ครัง้ท่ี 8/2542) 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้หลงัสดุ : 18 เมษายน 2560 (AGM ครัง้ท่ี 24/2560) 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 20 ปี 2 เดือน 
เหตผุลและความจําเป็นในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
อิสระเกิน 9 ปี  

: เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทต้องการ 
ตลอดจนให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะ
กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 

    หมายเหต ุ  *    จํานวนหุ้นของบริษัทฯ  ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คูส่มรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และ 
                           นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ(ไทย) : ศ.ดร.สุวมิล กีรตพิบูิล  
สญัชาติ : ไทย 
วนั เดือน ปีเกิด : 25 พฤศจิกายน 2497 
อาย ุ : 65 ปี 
การศกึษาสงูสดุ/ สถาบนั : ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาเทคโนโลยีการหมกั มหาวิทยาลยัฮิโรชิมา 
ประเทศญ่ีปุ่ น  

การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

: Director Accreditation Program (DAP 97/2012) 
 

ประเภทกรรมการท่ีขอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งงานปัจจบุนั : อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์การทํางาน 
 
 

: 
 
 

2540 – 2554 ผู้แทนไทยของกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร สภาอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทยในการประชมุ Codex Committee on 
Food hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่ง
ประเทศ ซึง่จดัทําโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO 

บริษัทท่ีเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจบุนั   
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  2  แหง่ 
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 กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ/ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอร่ี จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 
จํานวนครัง้ของการร่วมประชมุกรรมการบริษัทฯ : ปี 2562 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จํานวนครัง้ของการร่วมประชมุกรรมการบริหาร : ปี 2562 จํานวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
จํานวนครัง้ของการร่วมประชมุกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

: ปี 2562 จํานวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 

จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครอง * : ไมมี่ 
ชนิดของหุ้น : ไมมี่ 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด**  : กรรมการอิสระ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไมมี่ 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้แรก : 26 เมษายน 2553 (BOD ครัง้ท่ี 2/2553) 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้หลงัสดุ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

: 
: 

18 เมษายน 2560 (AGM ครัง้ท่ี 24/2560) 
9 ปี 8 เดือน 

เหตผุลและความจําเป็นในการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
อิสระเกิน 9 ปี  

: เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทต้องการ 
ตลอดจนให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะ
กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

     

หมายเหต ุ  *    จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และ 
                        นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 
 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ(ไทย) : นายฐิตวุิฒิ์  บุลสุข 
สญัชาติ : ไทย 
วนั เดือน ปีเกิด : 25 พฤษภาคม 2511  
อาย ุ : 51 ปี 
การศกึษาสงูสดุ/สถาบนั : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

: Director Certification Program (DCP English Program 78/2006)  

ประเภทกรรมการท่ีขอแตง่ตัง้ : กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
ตําแหน่งงานปัจจบุนั : -     
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ประสบการณ์การทํางาน  : 2554 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้จดัการ/ บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
บริษัทท่ีเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจบุนั   
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  2  แหง่ 

 : กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)  
กรรมการ/ บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน  7  แหง่ 
กรรมการ/ บริษัท เพท็ฟอร์ม (ไทยแลนด์) จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท เสริมสขุ โฮลดิง้ส์ จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท เสริมสขุ เทรนน่ิง จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท Great Brands Limited. 
กรรมการ/ บริษัท เคร่ืองด่ืมแรงเยอร์ (2008) จํากดั 
กรรมการ/ บริษัท ไทยดริง้ จํากดั 

จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัทฯ : ปี 2562 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครอง *  : 6,320 หุ้น (คิดเป็น 0.012% ของจํานวนหุ้นทัง้หมด) 
ชนิดของหุ้น : สามญั 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ** : ไมมี่ความเป็นอิสระ เน่ืองจากดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ.เสริมสขุ  ซึง่

เป็นลกูค้ารายใหญ่ท่ีทําธุรกิจปกติกบับริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 
และมีมลูคา่ตอ่ปี ≥ 50 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไมมี่ 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้แรก : 20 กมุภาพนัธ์ 2553 (BOD ครัง้ท่ี 1/2553) 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้หลงัสดุ : 18 เมษายน 2560 (AGM ครัง้ท่ี 24/2560) 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 9 ปี 10 เดือน 

 

หมายเหต ุ *    จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และนิติ
บคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ช่ือ(ไทย) : นายอะคฮิโิกะ คาโต้   
สญัชาติ : ญ่ีปุ่ น 
วนั เดือน ปีเกิด : 7 ตลุาคม 2508  
อาย ุ : 54 ปี 
การศกึษาสงูสดุ/สถาบนั : ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลยั Chubu ประเทศญ่ีปุ่ น 
การอบรมกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

: ไมมี่ 
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ประเภทกรรมการท่ีขอแตง่ตัง้ : กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ตําแหน่งงานปัจจบุนั : Manager of Production Promotion Dep./ 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั     
ประสบการณ์การทํางาน  : เม.ย.-พ.ค. 2560 Manager of Corporate Planning Sec,  

 Operational HQ/ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั     
กนัยายน 2557 President/ 
 Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 
เมษายน 2557 Manager of Quality Control Dep. Of Okayama 

factory./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั 
เมษายน 2556 Manager of Engineering Dep. Of Okayama 

factory./ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั 
บริษัทท่ีเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจบุนั   
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง่ 

  กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน)  
 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง่ 

Manager of Production Promotion Dep./ 
บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั     

จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริษัทฯ : ปี 2562 จํานวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุกรรมการบริหาร : ปี 2562 จํานวน 9 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครอง *  : ไมมี่ 
ชนิดของหุ้น : ไมมี่ 
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ** : ไมมี่ความเป็นอิสระ เน่ืองจากดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร ของ 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไมมี่ 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้แรก : 19 กมุภาพนัธ์ 2561 (BOD ครัง้ท่ี 1/2561) 
วนัท่ีเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการครัง้หลงัสดุ : 19 กมุภาพนัธ์ 2561 (BOD ครัง้ท่ี 1/2561) 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 1 ปี 10 เดือน 

 

หมายเหต ุ *    จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ และนิติ
บคุคลท่ีถือหุ้นเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ตามเอกสารสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
**นิยามกรรมการอสิระของบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 
หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจาก
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส    
พ่ีน้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและ          
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจ
เป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้ว ≥2 ปี โดยมีมลูคา่ ≤50 ล้านบาท /≤3% ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่*** 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี
นัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน      
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมถึง
การเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ≥2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือ
เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
บริษัท  

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทัง้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

** นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ใช้ตามข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุยกเว้นข้อ 4 
ซึ่งเข้มงวดน้อยกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกรรมการและบริษัทฯ ของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่กําหนดไว้ ดงันี ้

 กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเกินกวา่ 2 ปี  

*** โดยมีมูลค่าไม่เกนิ 20 ล้านบาท หรือไม่เกนิ 3% ของ NTA แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
 

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นสํานักงานบัญชีท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในระดับมาตรฐาน 
สากลและระดบัโลก นอกจากนีสํ้านกังานบญัชีดงักลา่วมีเครือข่ายการให้บริการกระจายอยูม่ากกวา่ 150 ประเทศทัว่โลก 

  

บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั ในประเทศไทย มีลกูค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุม่ธุรกิจต่าง ๆ กนั อาทิ ส่ือสาร
พลงังานและเหมืองแร่ อตุสาหกรรมการผลติ การก่อสร้าง โรงพยาบาล พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สถาบนัการเงิน ฯลฯ  

 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2563 ได้
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี 
สําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามรายช่ือดงันี ้

รายนาม เลขท่ีใบอนญุาต จํานวนปีท่ีลงลายมือช่ือสอบบญัชีให้บริษัท(1) 

1. นายชยพล           ศภุเศรษฐนนท์ 3972 3 ปี (ปี 2559 – 2560 และปี 2562)  
2. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ   4807 -ไมมี่- 
3. นางสาวสมุนา    พนัธ์พงษ์สานนท์ 5872 -ไมมี่- 

 

          โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 รวมทัง้สิน้ 1,200,000 บาท  ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
                                                                                                                                                              หน่วย : บาท 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)   
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 780,000 680,000 100,000 
2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 420,000 450,000 (30,000) 
3. คา่ธรรมเนียมในการสอบทานข้อมลูอ่ืน(2)

    เช่น รายงานประจําปี 
- - - 

  รวมจาํนวนเงนิ 1,200,000 1,130,000 70,000 
 ค่าบริการอ่ืน (non audit fee)   
1. คา่บริการตรวจสอบและรับรองการทําลายสนิค้า 80,000 60,000 - 
 จดทะเบียนไมไ่ด้คณุภาพ   

              

 ทัง้นี ้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่น
ได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด และไมไ่ด้เป็นผู้สอบบญัชีท่ีถือหุ้นบริษัท เกินกวา่ร้อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 
หมายเหต ุ (1)  นบัระยะเวลาในการเคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ย้อนหลงั 5 ปี 

(2)  เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้กําหนดให้ผู้สอบบญัชีต้องสอบทานข้อมลูอ่ืน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี เร่ือง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัข้อมลูอ่ืนในเอกสารท่ีรวมงบการเงินท่ี
ตรวจสอบแล้ว” ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560 อนมุติัให้จ่ายคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

       เขียนท่ี      
 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น__________________________________           Written at 
Shareholders register no. 
       วนัท่ี   เดือน    พ.ศ.   
                               Date                   Month   Year 
(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________________________________ 
       I/We          

สญัชาติ_____________________________บ้านเลขท่ี___________________________________________________________________ 
Nationality   Address 

       
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม________________________________________________หุ้น 
       Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited (“Company”)     shares 
 

 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั______________________เสียง  ดงันี ้
and have the right to vote equal to                               sharesas follows : 
 
หุ้นสามญั ______________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั _______________________________เสียง
ordinary share    shares   and have the right to vote equal to    votes                
บริุมสิทธิ ______________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั_______________________________เสียง
preferred share   shares   and have the right to vote equal to     votes
  

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
Hereby appoint  
 (1)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อาย ุ____________ปี   

 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน     ตําบล/แขวง     
residing at   Road    Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Amphur/Khet               Province   Postal Code   or 
 

(2)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อาย ุ____________ปี   
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน     ตําบล/แขวง     
residing at   Road    Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Amphur/Khet                  Province   Postal Code   or 

ฉีกตามรอยนี ้
Tear here 

✄ 



33 

 

(3)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อาย ุ____________ปี   
 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน     ตําบล/แขวง     
residing at   Road    Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Amphur/Khet                  Province   Postal Code   or 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวนัพฤหสับดีท่ี 11 มิถนุายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉตัรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขท่ี 991/9 
ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders (The 27th Meeting) to be held at 10:30 hours on Thursday, June 11, 2020, at Chadra 3, The Siam Kempinski Hotel 
Bangkok, 991/9, Rama I Road, Pathumwan Sub District/District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
(1)  วาระที่ 1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 

        Agenda 1  To adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (The 26th Meeting) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
   Approve                    Votes Disapprove               Votes   Abstain   

(2)  วาระที่ 2   เร่ืองรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
     Agenda 2  To acknowledge the 2019 Annual Performance Report 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง  
   Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain   

(3)  วาระที่ 3    เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 
                   สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
                          Agenda 3    To consider and approve the statements of financial position and income statements for the year 

ended  December 31, 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)  To grantmy/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
    Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain 
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(4)  วาระที่  4    เร่ืองพจิารณาอนุมัตใิห้บริษัทกาํหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล เป็นไม่เกนิร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี 

 Agenda 4    To consider and approve the Company’s dividend payment policy is not more than 70 percent of 
annual net profit 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
    Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  

(5)  วาระที่  5    เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2562 
 Agenda 5    To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the 

Company for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
    Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  

(6)  วาระที่  6    เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
   Agenda 6   To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ     
    Approve the appointment of all directors  
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
    Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  
      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                                          Approve the appointment of certain directors as follows: 
   1. นายพรวฒิุ สารสิน 
    Mr. Pornwut   Sarasin 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
    Approve                    Votes Disapprove              Votes Abstain  
   2. นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ 
    Mrs. Pilai   Piemphongsarn 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
    Approve                    Votes Disapprove              Votes Abstain  
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 3. ศ.ดร.สวิุมล  กีรติพิบลู 
    Prof.Dr. Suwimon  Keeratipibul 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
          Approve                     Votes Disapprove             Votes Abstain 
  4.  นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ 
    Mr. Dhitivute Bulsook  
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
         Approve                           Votes Disapprove             Votes Abstain   
   5.  นายอะคิฮิโกะ คาโต้ 
    Mr. Akihiko    Kato 
     เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
         Approve                           Votes Disapprove             Votes Abstain   

(7)  วาระที่ 7    เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 
  Agenda 7    To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2020 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
   Approve                    Votes Disapprove                Votes   Abstain 

(8)   วาระที่ 8     เร่ืองพจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาํปี 2563 
Agenda 8    To consider and approve the remuneration of the Company’ Directors and Sub-committee   

members for the year 2020 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 Approve                        Votes Disapprove                  Votes   Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  Any votes cast by the proxy holder in any agenda which are not in accordance with the instruction in this Proxy shall be 
void and not be considered as my/our votes. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or 
addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
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กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except those which are not in accordance with my/our instruction in 
this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
     ลงนาม/Signed      ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                                            (     )  
  
     ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (     ) 
 
     ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (     ) 
 
     ลงนาม/Signed      ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
            (     ) 
หมายเหตุ/ Remarks 
 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.  
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถเพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 

ฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
Where there occurs any agenda for the meeting’s consideration other than those specified above, such additional agenda 
and additional instruction may be specified in the Annex to the Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวนั
พฤหสับดีท่ี 11 มิถนุายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉัตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขท่ี 991/9 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders (The 27th Meeting) to be held at 10:30 hours on Thursday, June 11, 2020, at Chadra 3, The Siam Kempinski Hotel 
Bangkok, 991/9, Rama I Road, Pathumwan Sub District/District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof. 
 
 

 วาระท่ี.........เร่ือง........................................................................................................................................ 
 Agenda       Subject 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
      Approve                   Votes Disapprove          Votes Abstain 
 

 วาระท่ี.......... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
  Agenda       Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
          Approve                  Votes Disapprove        Votes Abstain 
 

 วาระท่ี..........เร่ือง...................................................................................................................................................... 
 Agenda        Subject 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
          Approve                   Votes Disapprove        Votes Abstain 
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 วาระท่ี..........เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda        Election of Directors (continued) 

       ช่ือกรรมการ.......................................................................................... 
   Name of nominated person 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
     Approve                  Votes Disapprove       Votes Abstain 
 

  ช่ือกรรมการ.......................................................................................... 
   Name of nominated person 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
     Approve                  Votes Disapprove                 Votes Abstain 

ช่ือกรรมการ.......................................................................................... 
Name of nominated person 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
     Approve                  Votes Disapprove                 Votes Abstain 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 7 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นายเทพ วงษ์วานิช 
ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
อาย ุ : 73 ปี   
ท่ีอยู ่ : บ้านเลขท่ี 2 ซอยธนะ ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม :  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตําแหน่งปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

ประธาน/  บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
ท่ีปรึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่/ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม  
กรรมการ/  บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั : 2557 - 2562 Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 
2539 - 2561 กรรมการ/ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

 

*  มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 8 (พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2563) 
*  การมีสว่นได้เสียพิเศษแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน (ไมมี่)  
 
2. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
อาย ุ : 71 ปี   
ท่ีอยู ่ : บ้านเลขท่ี 367 ซอยอมรพนัธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม :   พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
Director Accreditation Program (DAP 39/2005)  
Director Certification Program (DCP 83/2007)  
Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 

ตําแหน่งปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
  บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอเชีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ/ บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั  
กรรมการ / บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จํากดั 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั -ไมมี่- 
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*  มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 8 (พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2563) 
*  การมีสว่นได้เสียพิเศษแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน (ไมมี่)  
 
3. นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ 
ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
อาย ุ : 60 ปี   
ท่ีอยู ่ : บ้านเลขท่ี 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
คณุวฒิุการศกึษา/ประวติัการอบรม :   M.A. (Economics), Northwestern University, USA.  

 Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) 
 Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 

ตําแหน่งปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
  บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
  บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / 
  บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
  2559 - 2561 ปลดักระทรวง/ กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  
  2555 - 2560 กรรมการ/ บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
  2552 - 2559 กรรมการ/ บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
  2556 - 2558 กรรมการ/ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
  2554 - 2558  รองปลดักระทรวงการคลงั/ กระทรวงการคลงั 

 

*  มีสว่นได้เสียในวาระท่ี 8 (พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2563) 
*  การมีสว่นได้เสียพิเศษแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน (ไมมี่)  
 
หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือ   

มอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีระบใุนเอกสารสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 มาตามท่ีอยู่ด้านล่างนีก่้อน
วนัท่ี 9 มิถนุายน 2562 

 
 
  
  
 
    
 
 
 

  

 สํานกัเลขานกุารบริษัท    
 บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
 เลขท่ี 5 ซอยรังสติ – นครนายก 46     
 ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธญับรีุ   
 จงัหวดัปทมุธานี 12130 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 8 
 

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบติัสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซึง่จะ
เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบ
เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น  หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบติั
ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผันการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเหน็เหมาะสม 
 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 

 (ก) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจําตวัของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 
 ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 
 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนงัสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ และบตัรประจําตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบอํานาจ 

  

2. นิตบุิคคล 
 2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  
  (ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน 
   หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

  

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
 (ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
 (ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงนามใน 
  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
  

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถกูต้องและหากเป็นเอกสารท่ีจดัทําขึน้ในต่างประเทศ ควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิ 
  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ
ได้ตัง้แตเ่วลา 09:00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 11 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เม่ือเลกิประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่คืนบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน 
 ในแตล่ะวาระตอ่ไป 

ลงทะเบียน 
- รับบตัรลงคะแนนเสียง 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

ลงทะเบียน 
- แสดงบตัรประจําตวั 
- รับบตัรลงคะแนนเสียง 
- ลงช่ือในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น

บคุคล นิติบคุคล

มอบฉนัทะมาด้วยตนเอง มอบฉนัทะ 

บตัรลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง 
การลงคะแนนเสียง      เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียง 

โดยยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 
                                 (ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะลงคะแนนไว้แล้ว จะไมไ่ด้รับ 

บตัรลงคะแนน และไมต้่องออกเสียงอีก)

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอ่ท่ีประชมุ

เข้าห้องประชมุ 
เวลา 10:30 น. 

เร่ิมประชมุตามลําดบัระเบียบวาระ 

ย่ืนเอกสารเพ่ือตรวจสอบ 
- หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
- สําเนาบตัรประจําตวัผู้มอบ และผู้ รับมอบ (รับรอง) 

ย่ืนเอกสารเพ่ือตรวจสอบ 
-หนงัสือมอบฉนัทะ และอากรแสตมป์ 
-สําเนาบตัรประจําตวัผู้มอบ และผู้ รับมอบ (รับรอง) 
-หนงัสือรับรองนิติบคุคล (รับรอง) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 9 
 

ข้อบังคับของบริษัทที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
กรรมการ 
 

ข้อ 7.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

 การลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท ต้องใช้กรรมการท่ีได้รับมอบอํานาจอย่างน้อยสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และ
ประทบัตราบริษัท 

 

ข้อ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง และผู้ ถือหุ้นแต่
ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้
ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการท่ีพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 10. เม่ือมีการประชมุสามญัครัง้แรกภายหลงัการจดทะเบียนบริษัท หรือเม่ือมีการประชมุสามญัครัง้แรกทกุ ๆ ปี ตอ่ไป
ก็ดี ผู้ เป็นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา หรือออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบั
อตัราส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลาก
กัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีได้อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ต้องออก หากมีผู้ อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุด
มากกว่าจํานวนท่ีจะต้องออกให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัระหว่างผู้อยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้ กรรมการผู้ออกไปนัน้จะ
เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 17. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีอนัได้แก่ ค่ารับรอง เงินเดือน ค่าพาหนะ และ    
เบีย้ประชมุ 

 

ข้อ 18. เงินตอบแทนกรรมการประจําปี จะเป็นจํานวนเงินมากน้อยเท่าใดก็ตามแต่ท่ีประชุมใหญ่จะกําหนดเป็นคราว ๆ  
ไปและเงินคา่ตอบแทนกรรมการประจําปีนัน้ กรรมการจะแบง่กนัเองตามแตจ่ะตกลงกนั 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในกําหนดส่ีเดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

 การประชมุคราวอ่ืนบรรดาท่ีมีนอกจากนีเ้รียกวา่ การประชมุวิสามญั 
 

ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแตจ่ะเหน็สมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ี
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ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในส่ีสบิห้าวนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือ

กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนั
ครบกําหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 21. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วด้วย และ
จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 

ข้อ 22. ผู้ ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว เข้าประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ หนังสือมอบฉันทะให้ทําตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด และส่งมอบต่อประธาน
กรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

ข้อ 23. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหุ้ นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึครบเป็นองค์ประชมุ 

 

ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ี ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ขึน้เป็นประธานท่ีประชมุ 

 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี  
 

ข้อ 26. รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทให้เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทกุ ๆ  ปี บริษัท
ต้องจดัให้มีการทําและจดัเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจดัทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุซึ่งมีรายการ และความหมายของรายการตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท โดยจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชี 

 

ข้อ 29.  บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีไว้สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวน ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสํารองท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจดัสรรเงินสํารอง
ประเภทอ่ืนได้อีกตามท่ีเหน็สมควร 
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ข้อ 31. ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบญัชีจะได้รับ
การแต่งตัง้ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีและอาจได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีอีกในปีถดัไปก็ได้ 

 

 ถ้าบงัเอิญตําแหน่งของผู้สอบบญัชีวา่งลง กรรมการจะต้องเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
แทน 

 

ข้อ 32. ผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินของบริษัทได้ในระยะเวลาทําการของบริษัท ในการนีมี้อํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง        
ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทได้ 
 

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทําคําชีแ้จงเป็นหนังสือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุม        
ผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือ    
ชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพึงได้ในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 10 
 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2562  
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานประจําปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
 2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code 
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ  กรณีท่ีไมมี่ข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั (Application) 
อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 สําหรับระบบ Android 
 1. เปิดแอปฟลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
     ขัน้ตอนการสแกน QR CODE ผ่าน Line  
             เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพ่ือน)        เลือก QR Code         สแกน QR Code  
 2. สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 11 
 

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
 

โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ 
 
บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ           

ห้องฉตัรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขท่ี 991/9 ถนน พระรามท่ี 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 0-2162-9000 

 


