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ท่ี  สลน. 030/2562 
 

วนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง   แจ้งการเลือกตัง้กรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  
 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
           ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 
2562 เวลา 9:30 น. ได้มีมติท่ีเป็นสาระสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. มีมติเลือกตัง้ นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แทนนายทาคายกิู  ซาโซ  กรรมการ
 ท่ีลาออก  โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระท่ีเหลืออยู่ของ    
 นายทาคายกิู  ซาโซ 

 

2. มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 สําหรับหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 78,001,113.00  บาท 
และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท (สามบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,397,774.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 80,398,887.00 บาท โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 8 มีนาคม 
2562 และกําหนดให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ทัง้นีก้ารให้สิทธิดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความ
ไมแ่น่นอน เน่ืองจากต้องรออนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

3. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ดงันี ้
1. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายโยชิกิ มิยาตานิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายฮิสะโตชิ     อิสโุบะ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  กรรมการบริหารและผู้จดัการใหญ่ 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 
ธันวาคม 2561 ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติัต่อผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 

 

4. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้
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1) นายชยพล             ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ 
2) นางสาวอรวรรณ    เตชวฒันสริิกลุ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือ 
3) นางสาวสมุนา   พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  5872  

 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนมุติั
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 1,113,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

5. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 
 ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 4,200,000 บาท  
 

6. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 
 

7. มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 20 
 

8. มีมติให้กําหนดวนัและวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562    
 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลลมู 1 โรงแรมสโุขทยั โดยกําหนดให้มีวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ
 ผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้:- 

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 
วาระท่ี 2   รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี  
  ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4   พิจารณาจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 6   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 
วาระท่ี 7   พิจาณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ประจําปี 2562 
วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 
วาระท่ี 9   พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 20 
วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ให้ทราบลว่งหน้าก่อนวนั

ประชมุในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ในสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ (www.crownseal.co.th) ตอ่ไป 
 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
         ขอแสดงความนบัถือ 

  
(นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 

                      กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 
สํานกัเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-5330450 ตอ่ 638 
 


