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ท่ี สลน. 072/2562 
 

วนัท่ี 19 เมษายน 2562 
 
เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 
2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสโุขทยั เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้
 

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี  25)  เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2561  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้  
 

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

  

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เหน็ด้วย  จํานวน 33,322,915 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. อนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2561 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน  78,001,113  บาท และจ่ายให้
หุ้ นบุริมสิทธิในอัตราหุ้ นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน  2,397,774 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 80,398,887 บาท         
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คิดเป็นร้อยละ 24.35 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 
มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

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

                                 

5. อนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 

1) นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2) นายโยชิกิ มิยาตานิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3) นายฮิสะโตชิ    อิสโุบะ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่ 

 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
  

1) นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
เหน็ด้วย  จํานวน 33,324,226 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 

 

2) นายโยชิกิ มิยาตานิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
เหน็ด้วย  จํานวน 33,324,226 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 

 

3) นายฮิสะโตชิ    อิสโุบะ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

เหน็ด้วย  จํานวน 33,324,226 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) นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่ 
เหน็ด้วย  จํานวน 33,324,226 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
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งดออกเสียง  จํานวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

6. 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  
2562 เป็นเงิน 1,130,000 บาท  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้  

  

เหน็ด้วย  จํานวน 33,318,126 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9742  
ไมเ่หน็ด้วย  จํานวน 7,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0237  
งดออกเสียง  จํานวน 700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0021  
บตัรเสีย  จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2562 จํานวน 4,200,000 บาท 
ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ 1,620,000 บาท และคา่ตอบแทนประจํา 2,580,000 บาท และ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

 

 

  – คา่เบีย้ประชมุให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยท่ีไม่ใช่ผู้บริหารประจําของบริษัท   
  – คา่ตอบแทนรายเดือนให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทย 

 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

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

กรรมการตรวจสอบ ประธาน 25,000 - 
 กรรมการ 20,000 - 
กรรมการสรรหาและพจิารณา ประธาน 25,000 - 
ค่าตอบแทน กรรมการ 20,000 - 
กรรมการบริหาร ประธาน - 25,000 
 กรรมการ - 20,000 

 

ตาํแหน่ง เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน)

ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 
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ทัง้นีเ้บีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริหารให้จ่าย
เฉพาะกรรมการไทยท่ีไม่ใช่ผู้บริหารประจําของบริษัท เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนท่ีระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่
วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

 

 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

 

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

 

8. อนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดงันี ้
ทนุจดทะเบียนจํานวน 528,000,000 บาท (ห้าร้อยย่ีสบิแปดล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น    52,800,000 หุ้น (ห้าสบิสองล้านแปดแสนหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ                  10 บาท (สบิบาท) 

  โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั    52,000,742 หุ้น (ห้าสบิสองล้านเจ็ดร้อยส่ีสบิสองหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ         799,258 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัสองร้อยห้าสบิแปดหุ้น) 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  

     

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

 

 9. อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. เป็นดงันี ้
 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทํา
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสบิห้าวนันบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

  

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่
วนัครบกําหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
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โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท  

 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  

  

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

 
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                          (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 
                          กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 
 


