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ที่  สลน. 043/2565 
 

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 
 

เรื่อง    แจ้งการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ และก าหนดวันประชุม                                  
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 เวลา 10:00 น. ไดม้ีมติที่เป็นสาระส าคญั ดงัต่อไปนี ้
 

1. มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564 ส าหรบัหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบสตางค)์ รวมเป็นเงิน 93,601,335.60 บาท 
และจ่ายใหหุ้น้บรุมิสิทธิในอตัราหุน้ละ 3.30 บาท (สามบาทสามสิบสตางค)์ รวมเป็นเงิน 2,637,551.40 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิน้ 96,238,887 บาท โดยก าหนดให้มีวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 
มีนาคม 2565 และก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีก้ารใหสิ้ทธิดงักล่าวของบรษิัทฯ ยงั
มีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 

2. มีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

1. นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
3. นายฮิซาชิ   นากาจิมา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  
4. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายโยชยิกูิ  ชิคาโนะ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

ทัง้นี ้นายฮซิาชิ  นากาจิมา ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
 

คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ 

1) นายโอภาศ ธันวารชร  
2) นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า  
3) นายฮิสะโตช ิ อิสโุบะ  
4) นายโยชิยกูิ  ชิคาโนะ 
  

และพิจารณาเลือกตัง้ นายโมโตอะกิ  คิร ิเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายฮิซาชิ นากาจิมา 
 

อนึ่ง บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญ        
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ ล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 
ธันวาคม 2564 ทั้งนีเ้พื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติต่อ           
ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวล่วงหนา้แต่อย่างใด 
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3. มีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี ้
1) นายชยพล             ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ 
2) นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสิรกิลุ       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือ 
3) นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872  

 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีมีอ านาจตรวจสอบและลงนามรบัรองในงบการเงินของบริษัทฯ และอนุมตัิ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

4. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
 ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 5,810,000 บาท  
 

5. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 15, 19 และ ขอ้ 
21 เพื่อให้สอดคลอ้งกับ พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องหา้ง
หุน้ส่วนจดทะเบียน บรษิัทจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้  

 

6. มีมติให้ก าหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) ในวันที่ 22 เมษายน 2565    
เวลา 10:30 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรม พารค์ ไฮแอท กรุงเทพฯ โดยก าหนดใหม้ีวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้วนัท่ี 15 มีนาคม 2565 โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้:- 

 

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 28) 
วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุที่ 

31 ธันวาคม 2564 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
วาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 
วาระท่ี 7   พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจ าปี 2565 
วาระท่ี 8   พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะเผยแพรร่ายละเอียดของวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ในส่วนนกัลงทนุสมัพนัธ ์(www.crownseal.co.th) ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            (นายโอภาศ  ธันวารชร) 
                 กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 

ส านกัเลขานกุารบริษัท 

โทร. 02-5330450 ต่อ 638 

 

http://www.crownseal.co.th/

