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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติ

ใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกรที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หองบอลรูม 1 

โรงแรมสุโขทัย เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตาม

ระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปน้ี  

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งท่ี 25) 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25) ไดจัดขึ้นในวันท่ี 25 เมษายน 2561

โดยบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป และไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายใน

ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ก ฎ ห ม า ย กํ า ห น ด  พ ร อ ม ทั้ ง เ ผ ย แ พ ร ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท 

(www.crownseal.co.th) แลว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่

สงมาดวยลําดับที ่1 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณารับรอง

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู ถื อ หุ น ป ร ะ จํ า ป  2561 ( ค รั้ ง ที่  25)  เ มื่ อ วั น ที ่

25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง ทั้งนี้

บริษัทไดเผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25) พรอมกับ

หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนฉบับนี้ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ทางเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม 2562 
 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2561 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2561     

ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2561 ใหที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) รับทราบ 
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เน่ืองจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและ       

งบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจาก          

ผูสอบบัญชีกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ไดผานการ

ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทในป 2561 ที่ผานมา สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน                               
               หนวย : ลานบาท 

 งบการเงิน 
วิธีสวนไดเสีย 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยรวม - - 4,159 3,684 

หน้ีสินรวม - - 787 596 

รายไดจากการขาย - 2,486 2,686 2,486 

รายไดรวม - 2,822 3,191 2,816 

กําไรสําหรับป - 250 330 240 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

(บาท/หุน) 

- 4.73 6.25 4.55 
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 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2561    

ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  

2 
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ป 2561 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําป และตาม

มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทจะตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) ทั้งนีก้ารจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 

จะขึ้นอยูกับกําไรสุทธิ กระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต และความ

จําเปนอื่น ๆ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   ในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิ 330,193,688 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับ

บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลสําหรับ

ผลประกอบการ ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 

สําหรับหุนสามัญในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 78,001,113 บาท และจายใหหุน

บุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.00 บาท รวมเปนเงิน  2,397,774 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

80,398,887 บาท คิดเปนรอยละ 24.35 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับและ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  
 

   โดยกําหนดใหมีวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 

และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนีก้ารใชสิทธิดังกลาวของ

บริษัทยังมีความไมแนนอน เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 

รายละเอียด ป 2561 
ขออนุมัติ 

ป 2560 
ไดรับอนุมัติ 

ป 2559 
ไดรับอนุมัติ 

กําไรสุทธิ 330,193,688 บาท 240,465,057 บาท 381,010,176 บาท 

อัตราการจายเงินปนผล 

1. หุนสามัญ 

2. หุนบุริมสิทธ ิ

 

1.50 บาท/หุน 

3.00 บาท/หุน 

 

1.50 บาท/หุน 

3.00 บาท/หุน 

 

2.50 บาท/หุน 

4.00 บาท/หุน 

3. เงินปนผลจายทั้งสิ้น 80,398,887 บาท 80,399,982 บาท 133,199,982 บาท   

4. คิดเปนรอยละของ

 กําไรสุทธ ิ

24.35 33.44 34.96 

 

ทั้ งนี้ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษีไดจากเงินปนผลของป 2561 ท่ีจะจายใหตาม           

รายละเอียดขางตนได อัตรารอยละ 20  
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัท ซึ่ง

กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และเพื่อเปน

การสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 

ธันวาคม 2561 แตไมมีผูเสนอแตอยางใด 
 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) มีรายนามกรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหนงตามวาระ ดังตอไปน้ี  
 

1) นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

2) นายโยชิก ิ มิยาตานิ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

3) นายฮิสะโตช ิ   อิสุโบะ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการสรรหา

   และพิจารณาคาตอบแทน 

4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการบริหาร และ

   ผูจัดการใหญ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ดังตอไปนี ้

1) นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

2) นายโยชิก ิ มิยาตานิ กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

3) นายฮิสะโตช ิ   อิสุโบะ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการสรรหา

   และพิจารณาคาตอบแทน 

4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการบริหาร และ

   ผูจัดการใหญ 
 

โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลววา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถวน สําหรับ

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาจะ

สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัท

ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทแต

ไมมีผูถือหุนเสนอแตอยางใด พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดประวัติผูจะเขาดํารงตําแหนง

กรรมการแตละทาน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยูในเอกสารสิ่งที่

สงมาดวยลําดับที ่3 มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถือหุนในครั้งนี้ดวย    
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คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปน

  กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 

วาระที่ 6                          พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท

ทุกป สําหรับป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท

แลว เห็นควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้ง นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที ่5872 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากบริษัท เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด เสนอคาสอบบัญชีจํานวน 1,270,000 บาท สูงขึ้นจากป 2561 

จํานวน 220,000 บาท หรือเทากับรอยละ 21 และสูงกวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

จํานวน 140,000 บาท หรือเทากับรอยละ 12 ประกอบกับบริษัทเคยใชบริการสอบบัญชี

กับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มาแลวเปนเวลานานกวา 14 ป และเห็นวาผูตรวจสอบ

บัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2562 เปนเงิน 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย

ลําดับที ่5 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) แตงตั้งแตงตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธพงษสานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่

5872 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคน

ใดคนหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดย

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562  เปนจํานวนเงิน 1,130,000 บาท  
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 

2562 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คาตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ จะพิจารณาจากหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใหสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด

ใกลเคียงกัน บริษัทไดรับอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ  จากที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25) จํานวน 4,200,000 บาทตอป และไมมี

สิทธิประโยชนอื่น ๆ จึงเห็นควรเสนออัตราคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุด    

ตาง ๆ ประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) ในอัตราเดิม  
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ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตองการใหผูถือหุนได

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ เปนประจําทุกป จึงเห็น

ควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2562 (ครั้งที่  26) พิจารณาอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562 จํานวน 4,200,000 บาท 

ซึ่งเปนอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งที่ 25) ไดมีมติอนุมัติไว 

ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาตาม

ความเหมาะสมจากขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท 

ตลอดจนขอมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย และในกลุมอุตสาหกรรม

เดียวกันอยางรอบคอบ ดังนี ้

              หนวย : บาท 

รายการ 
ป 2562 

(ประมาณการ) 

ป 2561 

ไดรับอนุมัติ จายจริง 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 1.1 คาตอบแทนรายเดือน 

 1.2 คาเบี้ยประชุม 

 

2,040,000 

1,050,000 

 

2,040,000 

1,050,000 

 

1,980,000 

880,000 

2. คณะกรรมการชุดยอย 

     2.1 คณะกรรมการบริหาร 

       - คาตอบแทนรายเดือน 

     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

           - คาเบี้ยประชุม 

     2.3 คณะกรรมการสรรหา  

           และพิจารณาคาตอบแทน 

           - คาเบี้ยประชุม 

 

 

540,000 

 

260,000 

 

 

130,000 

 

 

540,000 

 

260,000 

 

 

130,000 

 

 

450,000 

 

200,000 

 

 

330,000 

3. สํารองคาเบี้ยประชุม 180,000 180,000 - 

4. สิทธิประโยชนอื่น ๆ - - - 

รวมทั้งหมด 4,200,000 4,200,000 3,840,000 

  

 ทั้งนี้กรรมการที่ดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท จะไมไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และคาตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร 

เบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ระบุไวขางตนใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) เปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  

อนึ่งบริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกกรรมการนอกเหนือจากที่

ระบุไวขางตน เชนเดียวกับป 2561 

รายละเอียดขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และการ

จายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ป 2561 ปรากฏใน

รายงานประจําป 2561 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 
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คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เนื่องดวยมีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ เปนหุนสามัญ จํานวน 730 หุน มีผล

ทําใหจํานวนหุนสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,012 หุน เปน 52,000,742 หุน และหุน

บุริมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุน เปน 799,258 หุน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนหุนสามัญ

และหุนบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง เปนดังนี ้ 
 

 ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน     528,000,000   บาท  (หารอยยี่สิบแปดลานบาท) 

  แบงออกเปน                 52,800,000   หุน   (หาสิบสองลานแปดแสนหุน) 

  มูลคาหุนละ               10   บาท  (สิบบาท) 

  โดยแยกออกเปน 

  หุนสามัญ                        52,000,742   หุน  (หาสิบสองลานเจ็ดรอยสี่สิบสองหุน) 

  หุนบุริมสิทธิ                      799,258   หุน  (เจ็ดแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยหา 

      สิบแปดหุน) 
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 
วาระที่ 9                         พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 20. 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เนื่องดวยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการใหสิทธิผูถือหุนเรียก

ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ทําใหขอบังคับของบริษัท ขอ 20. ซึ่งกําหนดตาม

กฎหมายเดิมไมมีผลใชบังคับไดตอไปเนื่องจากขัดขอกฎหมายดังกลาว 
  

 จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 20. เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ดังนี ้
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ขอบังคับปจจุบัน ขอบังคับที่เสนอแกไข 

ขอ 20.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแต

จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอย

กวาหนึ่งในหาแหงจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึง่มีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุน

จําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให

เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ทั้งนี้ 

คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 

หน่ึงเดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 20.  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร ผูถือ

หุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวารอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได 

แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียก

ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณี

เชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในสี่สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือจากผู

ถือหุน 
  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่ง

เขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ รวมกันไดจํานวนหุน

ตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบ

หาวันนับแตวันครบกําหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ใน

กรณี เชนนี้ ใหถื อว า เปนการประชุมผู ถื อหุนที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบ

คาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการ

เรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด

จํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองค

ประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 23 ผูถือหุนตามวรรค

สองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดจาก

การจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติ

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 20. เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100  ที่แกไขเพิ่มเติม โดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติที่ 21/2560 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหม รวมถึงให

ดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขขอบังคับตามที่เสนอ 
 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กําหนดใหผูถือหุนจะ

สามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถือหุนได จะตองถือหุนรวมกัน          

ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด 

 

 อนึ่ง บริษัทไดกําหนดใหมีวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 

 

 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากทานไมสามารถเขารวม

ประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรอืจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกขอความ

ในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7 เปน

ผูรับมอบฉันทะและสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) สํานัก

เลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 กอนวันท่ี 10 

เมษายน 2562 
 

 หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนวามีกรรมการอิสระที่ไมไดครบกําหนด

ออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) ดังนี ้

1. นายเทพ วงษวานิช 

2. นางพิไล เปยมพงศสานต 

3. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

4. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 

5. นายพงษภาณ ุ เศวตรุนทร 
 

 ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7 
 

 หากทานมีขอสงสัย หรือมีคําถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ โปรดสอบถามไดที่สํานักเลขานุการบริษัท หมายเลข

โทรศัพท 0-2533-0450 ตอ 638, 635 ในเวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร เวลา 08:10 – 17:10 น. 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

     (นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ) 

                         ผูจัดการใหญ 
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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 (ครั้งที ่25) 

ณ หองวิมานสุริยา โรงแรมดุสติธานี 
 ประชุมเมือ่วนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 

---------------------------------------------------------- 
 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระเต็มมูลคาหุนแลวจํานวน 528,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

52,000,012 หุน หุนบุริมสิทธิจํานวน 799,988 หุน มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมจํานวน 122 คน นับจํานวน

หุนได 36,393,910 หุน คิดเปนรอยละ 63.93 ของหุนทั้งหมด จึงครบองคประชุม 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม  

1. นายเทพ       วงษวานิช   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพรวุฒิ  สารสิน  รองประธานกรรมการ 

3. นางพิไล    เปยมพงศสานต กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

     และพิจารณาคาตอบแทน 

5. ศ.ดร.สุวิมล   กีรติพิบูล  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คาตอบแทน 

6. นายฐิติวุฒิ์   บุลสขุ  กรรมการ 

7. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 

8. นายอิจิโอะ  โอซึกะ  กรรมการ 

9. นายโยชกิ ิ  มิยาตานิ    กรรมการ 

10. นายฮิสะโตช ิ  อิสุโบะ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

11. นายทาคายูก ิ  ซาโซ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

12. นายอะคิฮิโกะ    คาโต  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 

กรรมการลาประชุม 

นายพงษภาณ ุ เศวตรุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน 

คณะผูบริหารท่ีเขารวมประชุม  

1. นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ ผูจดัการใหญ 

2. นายรุจน   ตัณฑเศรษฐ ี ผูอํานวยการโรงงาน 

3. นายปรีชา  สุทธิเวชคุณ ผูชวยผูอํานวยการประกันคุณภาพ 

4. นางสาวชุติมา  ดํารงคศักดิ ์ ผูชวยอํานวยการบัญชีและการเงิน 

 

ผูบริหารจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั 

 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่1 
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1. นายมะสุทากะ โฮโซโน  Executive Operating Officer & General Manager,  

     International Operations, Nippon Closures Co., Ltd. 

2. นายฮิเดกิ  อิโนะ  Manager, International Business Department,  

     Nippon Closures Co., Ltd. 
 

ผูเขารวมประชุมจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   

นางสาวรุงเพชร   ทวีรัตนศิลป 

ผูเขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จํากัด 

1. นายเธียรวิทย   ชัยชลูี  

2. นางสาวผกามาศ           บุญหลอ 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม     

ผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 25 โดยมีนายสุวัฒน วงศธีระชวลิต เจาหนาที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ  ทําหนาที่

ลามแปลภาษา และนางสาวนภาพร เตมีศรีสุข เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีบันทึกการ

ประชุม   
 

ประธานฯ กลาวเปดประชุม เวลา 10:30 น. 
 

นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแตละวาระตอที่ประชุม สรุปไดดังนี ้

1. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือ

หุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนแตละทานตอมติท่ีนําเสนอในที่ประชุม 

2. สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่

บริษัทฯ จัดใหและยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชุม  และสรุปผลใหที่ประชุมทราบ 

3. สําหรับผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไมถูกตอง เชน ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง

ในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกวา 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆา

การลงคะแนนเดิมออก แตไมมีการลงลายมือชื่อกํากับ และ/หรือการไมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เปนตน ใหถือวาเปน

บัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ 

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดําเนิน 

การใหมีการเลือกตั้งเปนรายบุคคล ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละทาน โดยทําตามข้ันตอนการ

ลงคะแนนเหมือนวาระอื่น 

5. บรษิัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรท้ังหมดหลังปดการประชุม หากพบวาบัตรลงคะแนน

เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไมถูกตอง หรือเปนบัตรเสีย อาจมีผลใหคะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลง

ตามขอเท็จจริงที่ถูกตอง และบริษัทฯ จะแกไขใหถูกตองกอนเผยแพรมติของที่ประชุมผานทางเว็บไชตของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยภายในวันถัดไป 

6. บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทราบ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแตวัน

ประชุม 
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1. นายมะสุทากะ โฮโซโน  Executive Operating Officer & General Manager,  

     International Operations, Nippon Closures Co., Ltd. 

2. นายฮิเดกิ  อิโนะ  Manager, International Business Department,  

     Nippon Closures Co., Ltd. 
 

ผูเขารวมประชุมจากสํานักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   

นางสาวรุงเพชร   ทวีรัตนศิลป 

ผูเขารวมประชุมและเปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสํานักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จํากัด 

1. นายเธียรวิทย   ชัยชลูี  

2. นางสาวผกามาศ           บุญหลอ 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม     

ผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 25 โดยมีนายสุวัฒน วงศธีระชวลิต เจาหนาที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ  ทําหนาที่

ลามแปลภาษา และนางสาวนภาพร เตมีศรีสุข เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีบันทึกการ

ประชุม   
 

ประธานฯ กลาวเปดประชุม เวลา 10:30 น. 
 

นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแตละวาระตอที่ประชุม สรุปไดดังนี ้

1. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวาผูถือ

หุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของผูถือหุนแตละทานตอมติท่ีนําเสนอในที่ประชุม 

2. สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่

บริษัทฯ จัดใหและยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชุม  และสรุปผลใหที่ประชุมทราบ 

3. สําหรับผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไมถูกตอง เชน ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง

ในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกวา 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆา

การลงคะแนนเดิมออก แตไมมีการลงลายมือชื่อกํากับ และ/หรือการไมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เปนตน ใหถือวาเปน

บัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ 

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดําเนิน 

การใหมีการเลือกตั้งเปนรายบุคคล ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละทาน โดยทําตามข้ันตอนการ

ลงคะแนนเหมือนวาระอื่น 

5. บรษิัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรท้ังหมดหลังปดการประชุม หากพบวาบัตรลงคะแนน

เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไมถูกตอง หรือเปนบัตรเสีย อาจมีผลใหคะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลง

ตามขอเท็จจริงที่ถูกตอง และบริษัทฯ จะแกไขใหถูกตองกอนเผยแพรมติของที่ประชุมผานทางเว็บไชตของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยภายในวันถัดไป 

6. บริษัทฯ จะเผยแพรรายงานการประชุมใหผูถือหุนทราบ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแตวัน

ประชุม 
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วาระที่ 1: พิจารณารบัรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 (ครั้งท่ี 24) 
 

    นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 

คร้ังที่ 24 ประชุมเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560  ซึ่งไดจัดสงสําเนาใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 

 ไมมีผูขอเสนอเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
  

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ครั้งที่ 24 ดวยคะแนนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 32,448,905 เสียง ไมเห็นดวย 201 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2560 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  

และขอใหที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 

                           

นายพรชัย ลิมปกิตติกุล ผูถือหุน สอบถาม ดังนี ้

1. จากทีร่ายไดของบริษัทฯ ลดลง มีสาเหตุมาจากลูกคาสั่งนอยลง หรือเพราะจากสาเหตอุะไร 

2. แนวโนมยอดขายและเปาหมายของบริษัทฯ ในปนีจ้ะเปนอยางไร 
 

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจัดการใหญ ชี้แจงดังนี ้

1.  ในป 2560 เปนปที่อยูในชวงการงดกิจกรรมบันเทิง ภาพรวมของเศรษฐกิจถึงแม GDP จะดีขึ้น แตภาคของ

ผูบริโภคกําลังซื้อไมคอยดีนัก ตลาดเครื่องดื่มภายในประเทศ ไดแก น้ําอัดลม โซดา เบียร ลดลงจากป 2559 แตบริษัทฯ 

ยังคงรักษาสวนแบงตลาดสําหรับผลิตภัณฑฝาจีบและฝาเกลียวไวได  สวนฝาพลาสติกยังทําไมไดตามเปาหมาย สําหรับ

ตลาดตางประเทศ ทางผูถือหุนใหญมีการตั้งโรงงานทั้งในประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ จึงไดปดการ

ขายในแตประเทศดังกลาว  อีกทั้งตลาดในประเทศพมามีคูแขงจากประเทศอินเดียและประเทศจีนเขามาเสนอราคาทีต่่ํา

มาก บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันได รวมทั้งผลกระทบจากคาเงินบาทแข็งตั้งแตป 2559-2560 สงผลใหบริษัทฯ เสียรายได

จากการขายตางประเทศเฉพาะในป 2560 เกินกวา 15 ลานบาท 
 

2. ภาพโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในชวง 3-4 เดือนแรกของป 2561 มีแนวโนมท่ีดี คาดวายอดขายใน

ปนีน้าจะดีขึ้น 
 

นายณรงคชัย  สิมะโรจน ผูถือหุน สอบถามวา ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง 325 ลานบาท แตตนทุนขายลดลง

เพียงแค 41 ลานบาท ทําให Gross Margin ลดจาก 20% เหลือเพียง 14% มีสาเหตุมาจากราคาขายหรือเพราะเหตุใด 
 

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจัดการใหญ ชี้แจงวา ตลาดในประเทศมีการแขงขันสูง สงผลใหยอดขายในประเทศ

ลดลงเล็กนอย โดยบริษัทฯ ไมไดมีการปรับลดราคาขาย สวนตลาดตางประเทศ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาท

แข็งคา ทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินจากการขายเปนเงินบาทลดลง และการที่ Gross Margin ลดลง เปนผลมาจากตนทุนวัตถดุบิ  

ไดแก อลูมิเนียมและเหล็กมีราคาสูงข้ึนมากเกินกวา 5% แตบริษัทฯ ไมสามารถข้ึนราคาขายได 
 

เมื่อไมมผีูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ กลาวสรุปวาที่ประชุมรับทราบ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2560 เน่ืองจากเปนเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไมตองมีการลงมติ 
 



14 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

  13 

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด 
              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัตงิบการเงินดังกลาว และขอใหที่ประชุมซักถามหากมีขอสงสัย 
 

นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน สอบถามวา ในรายงานงบการเงินตามวิธีสวนไดเสียป 2559 บริษัทฯ มีรายการ

สินทรัพยรวมและหน้ีสินรวม แตในป 2560 ไมมี เพราะบริษัทฯ ไมมีบริษัทรวมแลวใชหรือไม 
 

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจัดการใหญ ชี้แจงวา เนื่องจากสัดสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท Indonesia 

Caps and Closures (ICC) ลดลง เหลือรอยละ 12.08  จึงไมมีสถานะเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  
  

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการจึงขอใหที่ประชุมอนุมัติงบ

การเงินดังกลาว 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้ 
                         

เห็นดวย 32,450,120 เสียง  ไมเห็นดวย 201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 

 

วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกาํไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2560      

                นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรา

ไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให 

บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินสะสมยกมา (ถามี) จากผลการดําเนินงานประจําป 2560 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 240,465,057 บาท และไมมีขาดทุน

สะสมเหลืออยู ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จายเงินปนผล สําหรับหุนสามัญในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปนเงิน 78,000,018 บาท และจายใหหุนบุริมสิทธิในอัตรา

หุนละ 3.00 บาท รวมเปนเงิน 2,399,964 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,399,982 บาท คิดเปนรอยละ 33.44 ของกําไรสุทธิ 

โดยกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันที ่6 มีนาคม 2561 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอใหที่ประชุมซักถามเพ่ิมเติมหากมีขอสงสัย 
 

 นายพรชัย ลิมปกิตติกุล ผูถือหุน สอบถามวา ในปนี้บริษัทฯ จายเงินปนผลนอยมากในรอบ 3-4 ป ซึ่งตามนโยบาย

การจายเงินปนผลของบริษัทฯ สามารถจายไดในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไมจายที่รอย

ละ 40 หรือ รอยละ 50 
 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราสูงสุดที่รอยละ 50 ของ

กําไรสุทธิ และที่ผานมายังไมเคยจายในอัตราดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯ ตองกันเงินไวสวนหนึ่งไวสําหรับขยายการลงทุน 

โดยในป 2560 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 33.44 ซึ่งลดลงจากป 2559 ที่จายในอัตรารอยละ 34.96 เพียง

เล็กนอยหากเทียบกับกําไรสุทธิที่ลดลง ประกอบกับปจจุบันมีการแขงขันรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงตองมีการลงทุนปรับปรุง

กิจการอยางตอเนื่อง 
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และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามอีก นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ จึงขอใหที่ประชุมอนุมัติการจายเงิน

ปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ตามที่เสนอ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2560 ตามที่เสนอ ดวยคะแนน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี ้
                   

เห็นดวย 36,371,608 เสียง ไมเห็นดวย 13,201 เสยีง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที่ 5: พิจารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวาเพื่อใหการประชุมในวาระนี้ดําเนินไปตามแนวปฏิบัติที่

ดีของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ทาน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้งกลับเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตออีกวาระหน่ึง ขอไมเขารวมการประชุมในวาระนี ้และเน่ืองจากนายเทพ วงษวานิช เปนหนึ่งใน

กรรมการที่ตองออกตามวาระ จึงขอมอบหมายใหนายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมแทนใน

วาระนี้  
 

 นายพงจรูญ ศรีโสวรรณา อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดขอสอบถามทานประธาน

กรรมการในฐานะทีท่านเปนกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อในวาระนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเขามาชวยทําหนาท่ี

ในดานใด และมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระท่ีปฏิบัติหนาที่เกินกวา 9 ปหรือไม ในประเด็นดานการคงไวซึ่งความเปนอิสระ 

และในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเฉพาะในสวนของกรรมการอิสระไวหรือไม 
 

 นายเทพ วงษวานชิ ประธานกรรมการ ชี้แจงวา การพิจารณากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือก

จากผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่หลากหลาย เชน ดานการตลาด เทคโนโลยี และสังคม เพื่อที่จะชวยให

บริษัทฯ ดําเนินการไปไดดวยดี ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ใชวิธีการหารือรวมกัน แตในปจจุบันบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหากรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระเรียบรอยแลว สวนนโยบายในการ

กําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จะปฏิบัตใิหเปนตามระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพยฯ  
 

 เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามอีก นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการตองออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 

ถาจํานวนกรรมการที่จะออก แบงใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 ในการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป 2561 ครั้งที่ 25 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 ทาน ไดแก 
 

  1. นายเทพ วงษวานิช  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน 

กรรมการบริหาร 

2. นายสาธิต ชาญเชาวนกุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายพงษภาณุ เศวตรุนทร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4. นายอิจิโอะ โอซึกะ   กรรมการ 

5. นายทาคายูก ิ ซาโซ   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแตละทานอยางรอบคอบแลว เห็นวา

กรรมการทั้ง 5 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัทฯ รวมทั้ง

เอาใจใสกํากับดูแลงานของบริษัทฯ เปนอยางดี และมีคุณสมบัติของการเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถวน จึงมี

มติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทฯ ตออีกวาระหน่ึง       
 

 นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ขอใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีขอสงสัย  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมพิจารณา

แลวมีมติเลือกตั้ง ดังนี ้
 

  5.1) นายเทพ             วงษวานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมา

ประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,384,608 เสียง ไมเห็นดวย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

5.2) นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  

เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมา

ประชุม ดังนี ้
   

เห็นดวย 36,384,608 เสียง  ไมเห็นดวย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

5.3) นายพงษภาณ ุ   เศวตรุนทร กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและพิจารณา

     คาตอบแทน 

เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมา

ประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,384,608 เสียง  ไมเห็นดวย 1,801 เสียง             งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

5.4) นายอิจโิอะ  โอซึกะ  กรรมการ 

เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมา

ประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,384,708 เสียง        ไมเห็นดวย 1,701 เสียง     งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

5.5) นายทาคายูกิ  ซาโซ  กรรมการ  และกรรมการบริหาร 

เปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมา

ประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,384,708 เสียง  ไมเห็นดวย 1,701 เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระที่ 6: พิจารณาลือกตั้งกรรมการเขาใหม 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหมีกรรมการไม

นอยกวา 7 คน แตไมกิน 15 คน ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 13 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและ

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เปนกรรมการ

บริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ทาน ซึ่งปจจุบันนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ดํารงตําแหนงผูจัดการใหญของบริษัทฯ และปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบ พรอมทั้งผานคุณสมบัติตาง ๆ ตามทีไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และ

ขอบังคับของบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอยางรอบคอบแลว และเห็นวานายพันเทพ สุภาไชย

กิจ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณที่เหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัทฯ และมีคุณสมบัติของการ

เปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียครบถวน จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เปนกรรมการ

บริษัท 
 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอใหท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีขอสงสัย  
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือก นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เปนกรรมการบริษัท  
  

 ทีป่ระชุมพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้ง นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เปนกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,385,708 เสียง ไมเห็นดวย 201 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

             ดังนั้น  ในป 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 14 คน มีรายนามดังตอไปนี ้

1. นายเทพ  วงษวานิช      

2. นายพรวุฒิ  สารสิน    

3. นางพิไล  เปยมพงศสานต 

4. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

5. นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร 

6. ศ.ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล  

7. นายฐติิวุฒิ์  บุลสขุ  

8. นายฮิซาชิ  นากาจิมา 

      9. นายอิจิโอะ  โอซึกะ   

10. นายโยชกิ ิ  มิยาตานิ 

11. นายทาคายูก ิ  ซาโซ 

12. นายฮิสะโตช ิ  อิสุโบะ 

13. นายอะคิฮิโกะ  คาโต 

14. นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ 
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วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 

 นายเทพ  วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยในป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาเห็นควรใหมีการแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจากจํานวน 13 ทาน เปน 14 ทาน และแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย

เพิ่มขึ้น 2 ชุด ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อเปนการ

เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ดังนั้นเพื่อใหคาตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ โดยใหสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูใน

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

และคณะกรรมการชุดยอยประจําป 2561 ดังนี ้
 

 คาตอบแทนประจํา กรรมการ  2,040,000   บาท  

 คาเบี้ยประชุมกรรมการ    1,050,000   บาท 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ    260,000   บาท 

 คาตอบแทนประจํากรรมการบริหาร    540,000   บาท 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯ    130,000   บาท 

 สํารองคาเบี้ยประชุม                  180,000   บาท 

  รวม   4,200,000   บาท 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีขอสงสัย 
 

ผูถือหุน สอบถามวา จากผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งไมคอยดีนัก แตบริษัทฯ กลับมีคาตอบแทนกรรมการและ

จํานวนกรรมการเพ่ิมขึ้น  ซึ่งไมแนใจวามีความจําเปนมากนอยเพียงใด และจะทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น

หรือไม เพราะอาจเปนการเพ่ิมภาระใหบริษัทฯ มากขึ้น  
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา การเพ่ิมจํานวนกรรมการไมไดเปนการเพิ่มภาระของบริษัทฯ มาก

นัก แตจะชวยใหการบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน สวนการเพ่ิมคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 2 คณะ ก็เพื่อให

เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น 700,000 บาท ซึ่งถือ

วาคุมคาหากเทียบกับการทําใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจไปไดดวยด ี
 

นายสุพัฒน พรหมสอาด ผูถือหุน สอบถามวา ในกรณีที่กรรมการเปนพนักงานบริษัทฯ เชน ผูจัดการใหญ จะไดรับ

คาตอบแทนดวยหรือไม 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา กรณีพนักงานบริษัทฯ ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร  

พนักงานจะไมไดรับคาตอบแทน  และกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากญ่ีปุนก็เสนอที่จะไมรับคาตอบแทนดังกลาว 
 

 และเมื่อไมมผีูถือหุนทานใดซักถามอีก นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ จึงขอใหที่ประชุมอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนมุตัิคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 จํานวน 4,200,000 บาท ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี ้
 

เห็นดวย 36,259,209 เสียง ไมเห็นดวย 134,201 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
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วาระที่ 8: พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัชีประจําป 2561  

 นายเทพ  วงษวานิช ประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากัด  ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป สําหรับป 2561 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว  และไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหนําเสนอที่ประชุมแตงตั้งนางสาวสิรินุช      

วิมลสถิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 และ/หรือนางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219  

และ/หรือ  นางสาวสาวิตรี องคสิริมงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เน่ืองจากเสนอคาสอบบัญชีต่ํากวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   และเห็นวาผูสอบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคุณสมบัตเิหมาะสมและเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป  2561 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยไมมี

คาธรรมเนียมในการสอบทานขอมูลอื่น  
 

นายเทพ  วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอใหที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีขอสงสัย  
 

ไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงมีมติแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดย

ใหนางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 และ/หรือนางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขที่ 9219  และ/หรือ  นางสาวสาวิตรี องคสิริมงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449  เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ โดย

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  1,050,000 บาท โดยไมมีคาธรรมเนียมในการสอบทานขอมูลอื่น  
 

ดวยคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มสีิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้ 
 

เห็นดวย 36,393,709 เสียง ไมเห็นดวย 201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง 
 

วาระที่ 9: เรือ่งอื่น ๆ 

  นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดตองการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือมี

ขอเสนอแนะหรือไม 
 

 นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตกพารหุนของบริษัทฯ จากราคาพาร

หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 50 สตางค เพื่อเพ่ิมสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ  
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ขอรับขอเสนอแนะไวพิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนตอไป 
 

นายธงชัย ลักขณะวิสิฎฐ ผูถือหุน สอบถามวา จากการจัดกิจกรรมใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งงดจัดไปอยาง

กะทันหัน และเมื่อมีการจัดใหมอีกคร้ัง เหตุใดถึงไมมีรายชื่อผูถือหุนเดิมทีไ่ดรับสิทธิในการเขาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งที่มีการ

งดไปดังกลาว 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ ดําเนินการตามเกณฑของ IOD 

โดยใชวิธีการสุมเลือกผูถือหุนอยางเปนธรรม หากมีจํานวนผูถือหุนที่สนใจจํานวนไมมาก บริษัทฯ อาจจัดใหเขาเยี่ยมชม

โรงงานไดทุกคน โดยจัดจํานวน 2 ครั้งตอป ซึ่งบริษัทฯ ขอนําไปพิจารณาอีกคร้ังและจะแจงใหทราบตอไป  

 

นายพรชัย ลิมปกิตติกุล ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทฯ ยังคงจะมีโครงการขายท่ีดิน หรือยายโรงงานอยูหรือไม  
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 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ยังอยูในขั้นตอนการพิจารณา และกําลังศึกษาความเปนไปได 
 

นายปณโณ สุทธิวิริยะ แสดงความเห็นวา เห็นดวยอยางยิ่งกับการแตงตั้งผูจัดการใหญเปนกรรมการบริษัท ซึ่งเปน

ผูปฏิบัติงานจริง และสอบถามวา ภายใน 5 ปขางหนา บริษัทฯ จะเติบโตอยางไร 
 

นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา บริษัทฯ มีการประชุมแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อกําหนด

ทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต โดยอาจจะมีการขยายไปในธุรกิจที่ตอเน่ืองกัน ซึ่งหากมีความชัดเจนแลวจะเรียนแจงใหผูถือ

หุนทราบเปนระยะๆ ตอไป 
 

 นายศักดิ์สิทธ์ิ อัครวัฒน ผูถือหุน สอบถามวา จากตัวเลขรายไดที่ลดลง รายไดของคูแขงลดลงหรือไม 
 

 นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ตามที่ไดเรียนแจงใหที่ประชุมทราบแลววาบริษัทฯ ยังคงมีสวน

แบงทางการตลาดเปนอันดับที่ 1 สวนขอมูลของคูแขงไมทราบตัวเลขที่แนชัด  
  

นายพรชัย ลิมปกิตติกุล ผูถือหุน สอบถามวา กลุมลูกคาเดิมของบริษัทฯ ปจจุบันยังเปนลูกคาอยูหรือไมและ 

บริษัทฯ มีฐานกลุมลูกคาใหมเพิ่มขึ้นหรือไม อยางไร 
 

 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกคาเดิมไวได รวมทั้งมีการเสนอขาย

สินคาใหมเพิ่มเติม สวนลูกคาใหมเปนกลุมเปาหมายที่บริษัทฯ พยายามขยายฐานเพ่ือเสนอขายทั้งสินคาเกาและสินคาใหม

ควบคูกันไป  
 

 ทั้งนี้นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมใหที่ประชุมทราบวา ตลาดเครื่องดื่มในชวง 2 - 3 ป

ที่ผานมาซบเซาและเติบโตคอนขางนอย ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการหารือเพื่อจัดทําแผนระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อกําหนด

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 

              เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นอีก นายเทพ วงษวานิช ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมและ

ขอซักถามตาง ๆ   

 

 ปดประชุม เมื่อเวลา 11:35 น.     

                           

 

     

                      (นายเทพ  วงษวานิช)  

                                                                                   ประธานกรรมการ                                                                 

 

 

 

        (นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข) 

       เลขานุการ        
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่3 
 

ประวัติโดยสังเขปของผูที่ไดรบัการเสนอชือ่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

ชื่อ(ไทย) : นายฮิซาชิ นากาจิมา 

สัญชาต ิ : ญี่ปุน  

วัน เดือน ปเกิด : 13 สิงหาคม 2499 

อาย ุ : 62 ป 

การศึกษาสูงสุด/สถาบัน : ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

มหาวิทยาลัยฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุน 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

: ไมม ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงตั้ง : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงงานปจจุบัน : President and Representative Board Director/  

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั 

ประสบการณการทํางาน  : ก.ย. 2558 - ปจจุบัน  President and Representative Board Director/ 

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั 

2556 - ส.ค. 2558   Board Director and Executive Operating 

 Officer, Head of Technical Development 

 Headquarters/ บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด 

2553 - 2556   Operating Officer และผูจัดการโรงงาน Ishioka/ 

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั  

บริษัทท่ีเปนกรรมการ / ผูบริหารในปจจุบัน   

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง 

กรรมการ / บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 

: 
 

จํานวน  1  แหง 

President and Representative Board Director /  

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั 

จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : ป 2561 จํานวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 

ป 2560 จํานวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง 

ป 2559 จํานวน 3 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง 

ป 2558 จํานวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง 

จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครอง *  : ไมม ี

ชนิดของหุน : ไมม ี

ความเปนอิสระตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ** : ไมมคีวามเปนอิสระ เน่ืองจากเปน President  and Representative   

Board Director บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ 

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมม ี

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการครั้งแรก : 4 พฤศจกิายน 2558 (BOD ครั้งที่ 5/2558) 
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วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังหลังสุด 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการของบริษัทฯ 

: 
 

: 

28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที่ 23/2559) 

3 ป 1 เดือน 
 

หมายเหตุ  *   จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนติิภาวะ และนิติ

บุคคลทีถ่ือหุนเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที ่4 
 

ประวัติโดยสังเขปของผูท่ีไดรับการเสนอชือ่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื่อ(ไทย) : นายโยชิกิ  มิยาตาน ิ

สัญชาต ิ : ญ่ีปุน 

วัน เดือน ปเกิด : 8 มกราคม 2501 

อาย ุ : 60 ป 

การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมจ ิ 

ประเทศญ่ีปุน 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

: ไมม ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงตั้ง : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงงานปจจุบัน : ผูจดัการใหญ/  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผูจดัการใหญ/  บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 

ประสบการณการทํางาน 

 

 

: 

 

 

2558 Operating Officer/  บริษัท โตโย ไซกัน จํากัด 

2556 Operating Officer / บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

2554-2556 General Manager of Procurement Department/ 

บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

บริษัทท่ีเปนกรรมการ / ผูบริหารในปจจุบัน   

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง 

กรรมการ / บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  6  แหง 

ผูจดัการใหญ/  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผูจดัการใหญ/  บริษัท เน็กซ แคน อินโนเวชั่น จํากัด 

กรรมการ/  บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จํากดั  

กรรมการ/  บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากดั 

กรรมการ/  บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั 

Operating Officer/  บริษัท โตโย ไซกัน จํากัด 

จํานวนครั้งของการรวมประชุมกรรมการบริษัทฯ 

 

: ป 2561 จํานวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง 

ป 2560 จํานวน 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง 

ป 2559 จํานวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง 

จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครอง * : ไมม ี
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ชนิดของหุน : ไมม ี

ความเปนอิสระตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ** : ไมมคีวามเปนอิสระ เน่ืองจากเปนผูจัดการใหญของ บจก. บางกอกแคน 

 แมนนูแฟคเจอริ่ง  ซึ่งมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ บจก. โตโย  ไซกัน  

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมม ี

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก : 28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที ่23/2559) 

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังหลังสุด 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการของบริษัทฯ 

: 

: 

28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที่ 23/2559) 

2 ป 8 เดือน 
 

    หมายเหตุ   *    จํานวนหุนของบริษัทฯ  ที่ถือครองนับรวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และ 

                           นิติบุคคลที่ถือหุนเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่4 

 

ประวัติโดยสังเขปของผูที่ไดรบัการเสนอชือ่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

ชื่อ(ไทย) : นายฮิสะโตชิ   อิสโุบะ   

สัญชาติ : ญี่ปุน 

วัน เดือน ปเกิด : 13 พฤษภาคม 2505 

อาย ุ : 56 ป 

การศึกษาสูงสุด/สถาบัน : ปริญญาตรคีณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไช  

ประเทศญี่ปุน 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

: ไมม ี

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงตั้ง : กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงงานปจจุบัน : General Manager - Global Business Planning/ 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด     

ประสบการณการทํางาน  : เมษายน 2559 General Manager Operational Headquarter/  

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั     

มิถุนายน 2558 Head of Procurement Center/ 

 บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

เมษายน 2555 General manager- Procurement/ 

 บริษัท โตโย ไซกัน ไกซา จํากัด 

บริษัทที่เปนกรรมการ / ผูบริหารในปจจุบัน   

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง 

 
 

: กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/  

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  

 กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : จํานวน  1  แหง 

General Manager - Global Business Planning/ 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากดั     
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จํานวนครั้งของการเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : ป 2561 จํานวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 

ป 2560 จํานวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครอง *  : ไมม ี

ชนิดของหุน : ไมม ี

ความเปนอิสระตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด ** : ไมมคีวามเปนอิสระ เนื่องจากดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร ของบริษัท 

นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ  

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมม ี

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก : 7 พฤศจกิายน 2560 (BOD ครั้งที่ 7/2560) 

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังหลังสุด : 7 พฤศจกิายน 2560 (BOD ครั้งที่ 7/2560) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการของบริษัทฯ : 1 ป 1 เดือน 
 

หมายเหตุ  *    จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ และนิติ

บุคคลทีถ่ือหุนเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที ่4 

 

ประวัติโดยสังเขปของผูท่ีไดรับการเสนอชือ่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 
 

ชื่อ(ไทย) : นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ   

สัญชาต ิ : ไทย 

วัน เดือน ปเกิด : 13 เมษายน 2497 

อาย ุ : 64 ป 

การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

: Director Accreditation Program (DAP 102/2013) 

Director Certification Program (DCP 203/2016) 

ประเภทกรรมการท่ีขอแตงตั้ง : กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

ตําแหนงงานปจจุบัน : ผูจดัการใหญ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณการทํางาน 

 

 

: 

 

 

 1 ม.ค. 2558 Senior Advisor SCG paper 

 1 พ.ค. 2557 Managing Director    Phoenix Pulp and Paper 

    Thai paper/ Thai Union Paper, 

   SCG Paper 

16 ก.ค. 2555 Managing Director Thai paper/ Thai Union Paper, 

   SCG Paper 

 1 ก.พ. 2555 Chief Marketing Officer and Managing Director-SFCC  

    SCG Building Material 
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บริษัทท่ีเปนกรรมการ / ผูบริหารในปจจุบัน   

 กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : 

 
จํานวน  2  แหง 

กรรมการและกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ/ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมม ี

จํานวนครั้งของการรวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : ป 2561 จํานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครอง * : ไมม ี

ชนิดของหุน : ไมม ี

ความเปนอิสระตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด**  : ไมมคีวามเปนอิสระ เน่ืองจากเปนผูจัดการใหญ บมจ.ฝาจีบ 

ขอพิพาททางกฎหมาย : ไมม ี

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังแรก : 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที ่25/2561) 

วันท่ีเขาดํารงตําแหนงกรรมการคร้ังหลังสุด 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการของบริษัทฯ 

: 
: 

25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที ่25/2561) 

9 เดือน 
     

หมายเหตุ   *    จํานวนหุนของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 คือ คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนติิภาวะ และ 

                        นิติบุคคลที่ถือหุนเกิน 30% 

 **  นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที ่4 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

**นิยามกรรมการอสิระของบรษิัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตพนจาก

ลักษณะดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส    

พี่นอง และบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารและ          

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ

เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ เวนแตพนจากลักษณะดังกลาว

มาแลว ≥2 ป โดยมีมูลคา ≤50 ลานบาท /≤3% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา*** 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มี

นัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เวนแตพนจากลักษณะ

ดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน      

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึง

การเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตพนจากลักษณะ

ดังกลาวมาแลว ≥2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน

ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือ

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 

ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ

บริษัท  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได อีกทั้งไมมีลักษณะตองหามตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

** นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ใชตามขอกําหนดของ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนยกเวนขอ 4 

ซึ่งเขมงวดนอยกวาหลักเกณฑการพิจารณาลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจระหวางกรรมการและบริษัทฯ ของ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งกําหนดไว ดังนี ้

 กรรมการอิสระตองไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถอืหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางเปนอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม เวนแตพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวเกินกวา 2 ป  

 *** โดยมีมูลคาไมเกิน 20 ลานบาท หรือไมเกิน 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา 
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5 
 

รายละเอียดผูสอบบัญชีและคาสอบบัญช ี
 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนสํานักงานบัญชีที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐาน 

สากลและระดับโลก นอกจากนี้สํานักงานบัญชีดังกลาวมีเครือขายการใหบริการกระจายอยูมากกวา 150 ประเทศท่ัวโลก 
  

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ในประเทศไทย มีลูกคาใชบริการหลากหลายจากกลุมธุรกิจตางๆ กัน อาทิ สื่อสาร

พลังงานและเหมืองแร อุตสาหกรรมการผลิต การกอสราง โรงพยาบาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย สถาบันการเงิน ฯลฯ  
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอ 31. ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 ซึ่งผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี 

สําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายช่ือดังนี ้
 

รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปท่ีลงลายมือชื่อสอบบัญชีใหบริษัท(1) 

1. นายชยพล           ศุภเศรษฐนนท 3972 2 ป (ป 2559-2560 ยกเวนป 2561)  

2. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล   4807 -ไมมี- 

3. นางสาวสุมนา    พันธพงษสานนท 5872 -ไมมี- 

 

          โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 รวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

                             หนวย : บาท 

รายละเอียด 

ป 2562 ป 2561 EY ป 2562 เทียบ  

KPMG ป 2561 

 (EY)  (KPMG)  KPMG) เพิ่มขึ้น (ลดลง) % 

1. คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 680,000 820,000 630,000 50,000 7.94 

2. คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 450,000 450,000 420,000 30,000 7.14 

3. คาธรรมเนียมในการสอบทานขอมูลอื่น(2)  

    เชน รายงานประจําป 

- - - 

 

- - 

 

รวมจํานวนเงิน 1,130,000 1,270,000 1,050,000 80,000 7.62 
              

 ทั้งนี ้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีบริษัทไมมีความสัมพันธ หรือสวน

ไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด และไมไดเปนผูสอบบัญชีทีถ่ือหุนบริษัท เกินกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50 
 

หมายเหตุ  (1)  นับระยะเวลาในการเคยเปนผูลงลายมือชือ่ในงบการเงินของบริษัท ยอนหลัง 5 ป 

(2)  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีตองสอบทานขอมูลอ่ืน เพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง “ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีที่เกี่ยวกับขอมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่

ตรวจสอบแลว” ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 อนุมัติใหจายคาธรรมเนียมดังกลาว  
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่6 
 
 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(20 Baht duty stamp) 

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

 
 

       เขียนที่      

 เลขทะเบียนผูถือหุน__________________________________           Written at 

Shareholders register no. 

       วันที่   เดือน    พ.ศ.   

                               Date                   Month   Year 

(1)  ขาพเจา________________________________________________________________________________________________________ 

       I/We          

สัญชาติ_____________________________บานเลขที_่__________________________________________________________________ 

Nationality   Address 
       

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม________________________________________________หุน 

       Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited (“Company”)     shares 
 

 และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ______________________เสียง  ดังนี้ 

and have the right to vote equal to                               sharesas follows : 

 

หุนสามัญ ______________________________หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________________________เสียง

ordinary share    shares   and have the right to vote equal to    votes                

บุริมสิทธิ ______________________________หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________________________เสียง

preferred share   shares   and have the right to vote equal to     votes
  

(3)  ขอมอบฉันทะให  

Hereby appoint  

 (1)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อายุ ____________ป   

 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 

อยูบานเลขที่  ถนน     ตําบล/แขวง     

residing at   Road    Tambol/Khwaeng  

อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Amphur/Khet               Province   Postal Code   or 
 

(2)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อายุ ____________ป   

 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 

อยูบานเลขที่  ถนน     ตําบล/แขวง     

residing at   Road    Tambol/Khwaeng  

อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Amphur/Khet                  Province   Postal Code   or 

ฉีกตามรอยนี ้
Tear here 
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(3)  นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________________________________ อายุ ____________ป   

 Mr./Mrs./Miss                                                                                                                                     age             years 

อยูบานเลขที่  ถนน     ตําบล/แขวง     

residing at   Road    Tambol/Khwaeng  

อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

Amphur/Khet                  Province   Postal Code   or 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2562 (คร้ังที่ 26) ในวันศุกรที ่19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต แขวงทุง

มหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2019 Annual General Meeting of 

Shareholders (The 26th Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 19, 2019, at Ballroom I, The Sukhothai Hotel, 13/3 South 

Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand or at any adjournment thereof. 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  

(1)  วาระที่ 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 (ครั้งท่ี 25) 

        Agenda 1  To adopt the minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders (The 25th Meeting) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

   Approve                    Votes Disapprove              Votes   Abstain   

(2)  วาระที่ 2   เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 

     Agenda 2   To acknowledge the 2018 Annual performance Report 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

   Approve                   Votes Disapprove              Votes   Abstain   

(3)  วาระที่ 3    เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําป 

                   สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

                          Agenda 3    To consider and approve the statements of financial position and income statements ended 

December 31, 2018 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grantmy/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

    Approve                   Votes Disapprove              Votes   Abstain 
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(4)  วาระที่  4    เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2561 

 Agenda 4    To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the 

Company for the year 2018 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

    Approve                   Votes Disapprove              Votes   Abstain  

(5)  วาระที่  5   เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

   Agenda 5  To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด     

    Approve the appointment of all directors  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

    Approve                   Votes Disapprove              Votes   Abstain  

      การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

                                          Approve the appointment of certain directors as follows: 

   1. นายฮิซาชิ นากาจิมา 

    Mr. Hisashi  Nakajima 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

    Approve                   Votes Disapprove             Votes Abstain  

2. นายโยชิกิ มิยาตาน ิ

 Mr. Yoshiki Miyatani  

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

    Approve                   Votes Disapprove             Votes Abstain    

  3.  นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ 

    Mr. Hisatoshi Itsubo 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

         Approve                          Votes Disapprove             Votes Abstain    

  4.  นายพันเทพ สุภาไชยกิจ 

    Mr. Panthep Supachaiyakit 

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

          Approve                   Votes Disapprove             Votes Abstain   

(6)  วาระที่ 6    เรื่องพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2562 

  Agenda 6   To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2019 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

   Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain 

 (7)  วาระที่ 7     เรื่องพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562 

Agenda 7   To consider and approve the remuneration of the Company’ Directors and the Sub-committee 

  members for the year 2019 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  

(8)  วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท 

   Agenda 8   To consider and approve the amendments to clause 4. of the Company’s Memorandum of  

    Association 

  (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  

(9)  วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 20. 

  Agenda 9   To consider and approve the amendments to clause 20. of  the Company’s  Articles of Association 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 Approve                   Votes Disapprove               Votes   Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม

ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

  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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุนหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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      ผูมอบฉันทะ/Grantor 

                                            (     )  
  

     ลงนาม/Signed      ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

            (     ) 
 

     ลงนาม/Signed      ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

            (     ) 
 

     ลงนาม/Signed      ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

            (     ) 

หมายเหต/ุRemarks 
 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.  

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ 

ฉันทะ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกรที่ 

19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หองบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 

 Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2019 Annual General Meeting of 

Shareholders (The 26th Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 19, 2019, at Ballroom I, The Sukhothai Hotel, 13/3 South 

Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand or at any adjournment thereof. 

 
 

 วาระท่ี.........เรื่อง........................................................................................................................................ 

 Agenda       Subject 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

     Approve                  Votes Disapprove        Votes Abstain 

 

 วาระท่ี.......... เรื่อง...................................................................................................................................................... 

  Agenda       Subject 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

         Approve                  Votes Disapprove       Votes Abstain 

 

 วาระท่ี..........เรื่อง...................................................................................................................................................... 

 Agenda        Subject 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

          Approve                  Votes Disapprove       Votes Abstain 
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 วาระท่ี..........เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

 Agenda        Election of Directors (continued) 

       ชื่อกรรมการ.......................................................................................... 

   Name of nominated person 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

     Approve                  Votes Disapprove      Votes Abstain 
 

  ชื่อกรรมการ.......................................................................................... 

   Name of nominated person 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

     Approve                  Votes Disapprove                Votes Abstain 

 

ชื่อกรรมการ.......................................................................................... 

Name of nominated person 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

     Approve                  Votes Disapprove                Votes Abstain 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่7 
 

ขอมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 
 

1. นายเทพ วงษวานิช 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

อายุ : 72 ป   

ที่อยู : บานเลขท่ี 2 ซอยธนะ ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมกรรบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ประธาน/  บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด เคมิคอล คอรปอเรชั่น จํากัด 

กรรมการ/ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ/ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม  

กรรมการ/  บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากดั 

Board of Commissioner/ PT.Indonesia Caps & Closures 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
 

*  มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562) 
*  การมีสวนไดเสียพิเศษแตกตางจากกรรมการทานอ่ืน (ไมมี)  

 
2. นางพิไล เปยมพงศสานต 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 82 ป   

ที่อยู : บานเลขท่ี 77 ซอยจรัญสนิทวงศ 63 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด   

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :     ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336) 

   Certified Internal Auditor กติตมิศักดิ์ จาก Institute of Internal Auditors 

 (CIA. NO.30861) /  

  Director Certification Program (DCP 9/2001) 
 

ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ประธาน/  บริษัท ออดิต แอนด แมเนจเมนทคอนซัลแตนท จํากัด 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
 

*  มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562) 
*  การมีสวนไดเสียพิเศษแตกตางจากกรรมการทานอ่ืน (ไมมี)  
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3. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

อายุ : 70 ป   

ที่อยู : บานเลขที ่367 ซอยอมรพันธ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
  

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :   พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. / 

Director Certification Program (DCP 83/2007)  

Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 
 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลลลิ พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย เอเชีย พลสั จํากัด  

กรรมการ / บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จํากัด 

กรรมการ / บริษัท วิทยคอรป โปรดักส จํากัด 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
 

*  มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562) 
*  การมีสวนไดเสียพิเศษแตกตางจากกรรมการทานอ่ืน (ไมมี)  
 

4. ศาสตราจารย ดร.สุวิมล  กรีติพิบูล 

ตําแหนง :  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ : 64 ป   

ที่อยู :  บานเลขที่ 259/8 ถนนจักพรรดิพงษ แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :     ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร 

 สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮโิรชมิา ประเทศญี่ปุน 

   ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 

  Director Accreditation Program (DAP 97/2012)  
 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/  

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 

  อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง -ไมมี- 
  

*  มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562) 
*  การมีสวนไดเสียพิเศษแตกตางจากกรรมการทานอ่ืน (ไมมี)  
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5. นายพงษภาณุ  เศวตรุนทร 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อายุ : 59 ป   

ที่อยู : บานเลขที่ 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :   M.A. (Economics), Northwestern University, USA. / 

 Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) 

 Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ 

    บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/ 

    บริษัท แอสเสท เวิรด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

  2559 - 2561 ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

  2555 - 2560 กรรมการ/ บริษัท ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

  2552 - 2559 กรรมการ/ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

  2556 - 2558 กรรมการ/ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  2554 - 2558  รองปลัดกระทรวงการคลัง/ กระทรวงการคลัง 
 

*  มีสวนไดเสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2562) 
*  การมีสวนไดเสียพิเศษแตกตางจากกรรมการทานอ่ืน (ไมมี)  

 

หมายเหต ุ: ผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดสงหนังสือ   

มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 มาตามที่อยูดานลางนี้กอน

วันที ่10 เมษายน 2562 

 

 

  

  

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 สํานักเลขานุการบริษัท    

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

 เลขท่ี 5 ซอยรังสิต – นครนายก 46     

 ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี   

 จังหวัดปทุมธานี 12130 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่8 
 

หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน 
 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของ

บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี ซึ่งจะ

เปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษทั

จดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบ

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน  หรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม เพื่อใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติ

ตอไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผอนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน หรือผูแทนของ          

ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแตละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผูถือหุนที่มีสัญชาติไทย 

 (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน (บตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 

 ตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
 

1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

 (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

  (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบอํานาจ 
  

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย  

  (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามใน 

   หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
  

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศ 

 (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

 (ข) บัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงนามใน 

  หนังสือมอบฉันทะพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะ 
  

ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองและหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศ ควรมี

การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค 
  

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม

ไดตั้งแตเวลา 09:00 น. ของวันศุกรที ่19 เมษายน 2562 เปนตนไป 
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ขั้นตอนการเขารวมการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เมื่อเลิกประชุม ขอใหทุกทานสงคืนบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาที่ เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบคะแนน 

 ในแตละวาระตอไป 

 

ลงทะเบียน 

- รับบัตรลงคะแนนเสียง 

- ลงชื่อในแบบฟอรมลงทะเบียน 

ลงทะเบียน 

- แสดงบัตรประจําตัว 

- รับบัตรลงคะแนนเสียง 

- ลงชื่อในแบบฟอรมลงทะเบียน 

ผูถือหุน 

บุคคล นิติบุคคล 

มอบฉันทะ 
มาดวยตนเอง มอบฉันทะ 

บัตรลงคะแนนไมเห็นดวยและงดออกเสียง 

การลงคะแนนเสียง      เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง 

โดยยกมือเพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

                                 (ผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรับ 

บัตรลงคะแนน และไมตองออกเสียงอีก) 

ประธานแถลงสรุปผลคะแนนและมติตอท่ีประชุม 

เขาหองประชุม 

เวลา 10:30 น. 

เริ่มประชุมตามลําดับระเบียบวาระ 

ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบ 

- หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป 

- สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบ และผูรับมอบ (รับรอง) 

ยื่นเอกสารเพ่ือตรวจสอบ 

-หนังสือมอบฉันทะ และอากรแสตมป 

-สําเนาบัตรประจําตัวผูมอบ และผูรับมอบ (รับรอง) 

-หนังสือรับรองนิติบุคคล (รับรอง) 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่9 
 

ขอบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

 

กรรมการ 
 

ขอ 7.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 15 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง

หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 
 

 การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตองใชกรรมการที่ไดรับมอบอํานาจอยางนอยสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และ

ประทับตราบริษัท 
 

ขอ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง และผูถือหุนแต

ละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผู

ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ

เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานท่ี

ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 

ขอ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ป ตอไป

ก็ดี ผูเปนกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา หรือออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ

อัตราสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับฉลาก

กัน แตปตอ ๆ ไปใหกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูตองออก หากมีผูอยูในตําแหนงนานที่สุด

มากกวาจํานวนที่จะตองออกใหใชวิธีจับฉลากกันระหวางผูอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น กรรมการผูออกไปนั้นจะ

เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 

ขอ 17. กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่อันไดแก คารับรอง เงินเดือน คาพาหนะ และ    

เบี้ยประชุม 
 

ขอ 18. เงินตอบแทนกรรมการประจําป จะเปนจํานวนเงินมากนอยเทาใดก็ตามแตที่ประชุมใหญจะกําหนดเปนคราว ๆ  

ไปและเงินคาตอบแทนกรรมการประจําปนั้น กรรมการจะแบงกันเองตามแตจะตกลงกัน 
 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 19. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในกําหนดสี่เดือนนบัแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
 

 การประชุมคราวอ่ืนบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกวา การประชุมวิสามัญ 
 

ขอ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนจํานวนรวมกันไมนอยกวา 1 

ใน 5 แหงจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 

10 ของจํานวนหุนจําหนายไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
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ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ทั้งนี้ 

คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 21. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอทีป่ระชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย และ

จัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาว นัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

ขอ 22. ผูถือหุนคนใดไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได อาจมอบฉันทะใหบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว เขาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนได หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และสงมอบตอประธาน

กรรมการ หรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอ 23. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดทั้งหมด จึงครบเปนองคประชุม 
 

ขอ 24. ใหประธานกรรมการเปนประธานของการประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ี ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมี

แตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงขึ้นเปนประธานท่ีประชุม 
 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี  
 

ขอ 26. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทใหเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ  ป บริษัท

ตองจัดใหมีการทําและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกําหนด 
 

ขอ 27. คณะกรรมการตองจัดทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งมีรายการ และความหมายของรายการตามที่กฎหมาย

กําหนด ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญช ี
 

ขอ 29.  บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก

ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน ไมนอยกวา รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากเงินสํารองที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทตองจัดสรรไวแลว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสํารอง

ประเภทอื่นไดอีกตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ 31. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท ผูสอบบัญชีจะไดรับ

การแตงตั้ง และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป โดยที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปและอาจไดรับการแตงตั้งเปน

ผูสอบบัญชีอีกในปถัดไปก็ได 
 

 ถาบังเอิญตําแหนงของผูสอบบัญชีวางลง กรรมการจะตองเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อการแตงตั้งผูสอบบัญชี

แทน 
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ขอ 32. ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวของกับรายไดรายจาย ตลอดจนทรัพยสิน

และหนี้สินของบริษัทไดในระยะเวลาทําการของบริษัท ในการนี้มีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง        

ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ  ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 
 

ผูสอบบัญชีมีสิทธิทําคําชี้แจงเปนหนังสือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน และมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุม        

ผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อ    

ชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนและใหบริษัทจัดสงรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดในการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 
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ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 10 
 

แผนท่ีของสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
โรงแรมสโุขทัย 

 

บริษัท จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกรที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หองบอลรูม 1  

โรงแรมสุโขทัย เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท : 0-2344-8888 

 

 

 

 
 

 

 



46 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำาบลประชาธิปัตย์  

อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย 

โทร : 0-2533-0450 แฟกซ์ : 0-2974-1118 

5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat,  

Tanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand 

Tel : (662) 533-0450 Fax : (662) 974-1118 

www.crownseal.co.th


