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ท่ี สลน. 127/2563 
 

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2563 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 
มิถนุายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องฉตัรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขท่ี 991/9 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทมุวนั 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้
 

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้  
 

เหน็ด้วย  จํานวน 32,547,318 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จํานวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปีสิน้สุด ณ  วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย  จํานวน 32,567,599 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  

4. พิจารณาอนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไมเ่กินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เหน็ด้วย  จํานวน 32,567,599 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

5. อนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 สําหรับหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และ
จ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 207,118,887 
บาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของกําไรสทุธิ ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 
3.25 บาท  รวมเป็นเงิน  169,002,411.50 บาท  และหุ้ นบุ ริมสิทธิในอัตราหุ้ นละ  4.75 บาท  รวมเป็นเงิน 
3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 172,798,887 บาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลท่ี
จะจ่ายเพิ่มสําหรับหุ้นสามัญในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และหุ้นบุริมสิทธิใน
อัตราหุ้ นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย  จํานวน 32,567,599 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

                                 

6. อนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

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

  คา่ตอบแทน 
4) นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร   
5) นายอะคิฮิโกะ คาโต้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร 

 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
  

1) นายพรวฒิุ สารสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ 
เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9850  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0129  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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2) นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,599 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9846  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0132  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

3) ศ.ดร.สวุิมล    กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,599 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9846  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0132  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

4) นายฐิติวฒ์ิุ  บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  
เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9850  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0129  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021 
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

5) นายอะคิฮิโกะ  คาโต้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร  
เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        99.9850  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0129  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

7. อนุมัติแต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ 
เตชวัฒนสิริกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชี       
รับอนญุาต เลขท่ี 5872 บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน
หนึ่ง มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี  
2563 เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้  

  

เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9850  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0129  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี  2563 จํานวน  5,390,000 บาท 
ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ 1,670,000 บาท และคา่ตอบแทนประจํา 3,720,000 บาท และ ดงันี ้
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 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 

 

 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการ ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน) 

กรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 - 
 กรรมการ 25,000 - 
กรรมการสรรหาและพจิารณา ประธาน 30,000 - 
ค่าตอบแทน กรรมการ 25,000 - 
กรรมการบริหาร ประธาน - 30,000 
 กรรมการ - 25,000 
 

ทัง้นีเ้บีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริหารให้จ่าย
เฉพาะกรรมการไทยท่ีไม่ใช่ผู้บริหารประจําของบริษัท เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนท่ีระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่
วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 เป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

 

 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

 

เหน็ด้วย  จํานวน 32,562,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9850  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 4,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0129  
 งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 
                          กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 
สํานกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-5330450 ตอ่ 638 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน)

ประธานกรรมการ 35,000 45,000 

กรรมการ 25,000 30,000 


