
ท่ี สลน. 099/2563 
 

       วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ   
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 3/2563 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563
เวลา 9.00 น. ได้มีมติท่ีเป็นสาระสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 
ของกําไรสทุธิประจําปี 
 

2. มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 
5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 207,118,887 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แล้วสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 
4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 172,798,887 บาท เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 จึง
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และหุ้น
บริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัและสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม ่เป็น ไมเ่กินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี 

 

โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทัง้นีก้ารใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

3. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
จํานวน 5 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้
 

1. นายพรวฒิุ สารสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ 
2. นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายฐิติวฒ์ิุ บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
5. นายอะคิฮิโกะ  คาโต้   กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร   



อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 
2562 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม
กนั ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

 

4. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้
 

1) นายชยพล             ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ 
2) นางสาวอรวรรณ    เตชวฒันสริิกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือ 
3) นางสาวสมุนา   พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872  

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 1,200,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

5. มีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
 ประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงิน 5,390,000 บาท  

 

6. มีมติให้กําหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 เวลา 
10:30 น. ณ ห้องฉตัรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้:- 

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไมเ่กินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี 
วาระท่ี 5   พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 
วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 
วาระท่ี 8   พิจาณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2563 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่าน
ปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัการประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่ได้แนบมาพร้อม



นีอ้ย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
และสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัท 

 

เพ่ือความปลอดภยัและสขุอนามยัของทกุท่าน บริษัทจําเป็นต้องจดัสถานท่ีประชมุให้มีระยะห่างในทกุจดุ ซึ่งจะทําให้
จํานวนท่ีนัง่ในห้องประชมุมีจํานวนจํากดัประมาณ 50 ท่ีนัง่ และต้องมีการตรวจคดักรองทกุท่านอย่างเคร่งครัด จึงอาจทําให้
เกิดความลา่ช้าในการคดักรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทฯ ต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนีด้้วย 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุบนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี www.crownseal.co.th ตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 เพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา
วาระการประชมุ ซึง่เป็นฉบบัเดียวกนักบัท่ีจะสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอ่ไป 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

         ขอแสดงความนบัถือ 

 
            (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 

          กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-5330450 ตอ่ 638 



 
ประกาศบริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

เร่ือง นโยบายและมาตรการป้องกันการตดิต่อของไวรัส COVID-19 
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2563 

ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีการเผยแพร่ผลการหารือในการประชมุร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 เก่ียวกบัแนวปฎิบตัิของบริษัทจดทะเบียนใน
การจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้  บริษัทฯ ได้มีการกําหนดนโยบาย
และมาตรการปอ้งกนัการตดิตอ่ของไวรัส COVID-19 และจะปฏิบตัติามแนวทางดงักลา่ว คือ 

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
2. การปฏิบตัติามคําแนะนําของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ สําหรับการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 ดงันี ้

2.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคดักรองผู้ ท่ีมีอาการไข้ร่วมกบัอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและการ
สงัเกตโดยสายตาของทีมเจ้าหน้าท่ี 

2.2 ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากเขตติดโรคอนัตรายหรือพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดต่อเน่ืองเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วนั หรือ มีอาการอย่างใด
อยา่งหนึง่ อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้นี ้(ขออนญุาตให้ท่าน
มอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าท่ีจดุลงทะเบียนจะอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและอากรแสตมป์ให้แก่ท่าน) 

2.3 ในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุไม่พบอาการดงักลา่วจะมีการตดิสติ๊กเกอร์สญัลกัษณ์ประจําตวัไว้บนเสือ้ของท่านให้ชดัเจนก่อนเข้าร่วมประชมุ 
2.4 บริษัทฯ จะจดัเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกนัจํานวนมาก เช่น ห้องประชุม จดุ

ลงทะเบียน จดุบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น 
2.5 บริษัทฯ จะเน้นยํา้สถานท่ีจดังานให้มีการทําความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู้สมัผสัจํานวนมาก เช่น ราวบนัทึก ลกูบิดประตหู้องนํา้ ด้วย

นํา้ผงซกัฟอก นํา้ยาทําความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อยา่งสม่ําเสมอ 
2.6 บริษัทฯ จะจดัสถานท่ีและห้องประชมุให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทัง้กระจายมมุบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือไม่ให้เกิดความแออดัจนเกินไป 

ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้ เข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความ
ร่วมมือทกุท่านให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดท่ีระบดุงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเคร่งครัด ได้แก่ 
- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเร่ิมป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 

2.2 ท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 
- หากท่านสงัเกตเห็นผู้ ร่วมประชมุมีอาการไข้ ไอ จาม มีนํา้มกู ผิดปกติ ควรแนะนําให้ผู้ มีอาการติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ จดุตรวจคดักรอง

หรือจดุลงทะเบียนทนัที 
- ผู้ เข้าร่วมประชมุควรเตรียมหน้ากากอนามยัมาเอง และควรสวมใสต่ลอดเวลาท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ือความปลอดภยัของท่านและบคุคลข้างเคียง 

บริษัทฯ ขอให้คําแนะนําแก่ผู้ เข้าประชุมควรล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทัง้ก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมประชุมและก่อนออก
จากสถานท่ีจดัการประชมุ  

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ) 
กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 


