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ที่ สลน. 080/2565 
 

วนัท่ี 22 เมษายน 2565 
 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) 
 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ดว้ยบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) ในวนัศุกรท์ี่ 22 
เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยวิธีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ  
สรุปไดด้งันี ้
 

1. รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 28) เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย  จ านวน 30,495,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 

  

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 
 

3. อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย  จ านวน 30,495,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  

4. อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2564 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส าหรบัหุน้สามัญในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน  93,601,335.60 บาท และจ่าย
ใหหุ้น้บุรมิสิทธิในอตัราหุน้ละ 3.30 บาท รวมเป็นเงิน  2,637,551.40  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 96,238,887 บาท 
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คิดเป็นรอ้ยละ 49.68 ของก าไรสทุธิ โดยก าหนดใหม้ีวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 15 
มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ      100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

                                 

5. อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
3. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายโยชยิกูิ  ชิคาโนะ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 

โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์ดังนี ้
  

1) นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ 
เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 

2) นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 

3) นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
 

4) นายโยชิยกูิ  ชิคาโนะ  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
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นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงคข์อกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
ดังนี ้
 

  1.) นายโมโตอะกิ   คิร ิ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 
เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
 

6. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ 
เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่  4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชี       
รบัอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน
หนึ่ง มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  
2565 เป็นเงิน 1,300,000 บาท  
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  

  

เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

 

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี  2565 จ านวน 5,810,000 บาท 
ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชมุ 1,820,000 บาท และค่าตอบแทนประจ า 3,990,000 บาท และ ดงันี ้

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 

  – ค่าเบีย้ประชมุใหจ้่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผูบ้รหิารประจ าของบรษิัท   

  – ค่าตอบแทนรายเดือนใหจ้่ายเฉพาะกรรมการไทย 

 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการ ต าแหน่ง เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน) 

กรรมการตรวจสอบ ประธาน 30,000 - 
 กรรมการ 25,000 - 
กรรมการสรรหาและพิจารณา ประธาน 30,000 - 
ค่าตอบแทน กรรมการ 25,000 - 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน) 

ประธานกรรมการ 35,000 45,000 

กรรมการ 25,000 30,000 
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คณะอนุกรรมการ ต าแหน่ง เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน) 

กรรมการบริหาร ประธาน - 30,000 
 กรรมการ - 25,000 
 

ทั้งนี ้เบี ้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบรหิารใหจ้่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารประจ าของบรษิัท เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนท่ีระบไุว้
ขา้งตน้ให้มีผลตัง้แต่วันที่ไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เป็นตน้ไปจนกว่าที่ประชุม        
ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น  

 

 โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุม ดังนี ้

 

เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
 

8. อนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 15, 19 และ ขอ้ 21 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2563 และค าชี ้แจง       
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจ ากัด       
บรษิัทมหาชนจ ากดั สมาคมการคา้ และหอการคา้  
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย  จ านวน 30,500,835 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
งดออกเสียง  จ านวน 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 
 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                            (นายโอภาศ  ธันวารชร) 
                          กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02-5330450 ต่อ 638 


