
 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ของ 

บริษัท สาลี ่คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลาและสถานท่ีประชุม 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 

ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 

รายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์   ประธานกรรมการ 

2. นายรัช  ทองวานิช   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายขวญัชยั ณฏัฐเ์ศรษฐ์   กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายธเนศพล มงคลรัตน ์   กรรมการและท่ีปรึกษา 

5. นายราชนั ควรหา    กรรมการ 

6. นายชาญชยั อศัวกาญจน ์   กรรมการ 

7. พลเอกสมทตั อตัตะนนัทน ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์   กรรมการตรวจสอบ 

9. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศแ์สน   กรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาววชินีย ์ พนูพชัรพฒัน์   ผูต้รวจสอบบญัชี 

11. นางสาววสิสุตา จริยธนากร   ผูต้รวจสอบบญัชี 

12. นายพีรพนัธ ์ จิวะพรทิพย ์   เลขานุการบริษทั 

เร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. 

 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ในฐานะประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะรวม 36 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้136,639,447 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.55 ของจ านวนผูถื้อหุน้

ทั้งหมด คือ 193,666,667  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม 

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมครบ 9 ท่าน โดยมี นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม และ

ไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยมีนายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์ซ่ึงเขา้มาร่วมงานเป็นเลขานุการของการประชุม 

โดยไดป้ระชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1  ประธานแจง้เพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 
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วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุม ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  จ านวน      136,639,447 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ประจ าปี 2556 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และ บริษทัยอ่ย ประจ าปี 

2556 ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  จ านวน     136,639,447 เสียง  

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบดุล และ บญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบดุล และ บญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2556 ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  จ านวน     136,639,447 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการงดจ่ายเงินปันผล แก่ผูถื้อหุน้ และไม่ตอ้งส ารองก าไรสุทธิ

ตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษทัขาดทุนสุทธิเบ็ดเสร็จเป็นจ านวน (29,195,226) บาท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย  จ านวน     136,639,447 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ และ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ส าหรับปี 2557  จ านวน 3 ท่านคือ พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ,์ นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ และนายราชนั  

ควรหา  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และเน่ืองดว้ยกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ไดทุ่้มเทในการท างานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัเสมอมา  โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
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1. พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์

   เห็นดว้ย  จ านวน     136,639,447 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน์ 

   เห็นดว้ย  จ านวน     136,639,447 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

3. นายราชนั   ควรหา 

   เห็นดว้ย  จ านวน     135,866,388 เสียง 

   ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

   งดออกเสียง จ านวน           773,059 เสียง 

 เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษทัขอเสนองดจ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั

ประจ าปี 2557 รวม 6 ท่าน ยกเวน้กรรมการอิสระ 3 ท่าน และเห็นควรใหอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังละ 30,000 บาท/ท่าน โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปีละ 2 ลา้นบาท 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000 บาท/ท่าน โดยรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกินปีละ 

500,000 บาท 

- ค่าบ าเน็จกรรมการปีละไม่เกิน 2 ลา้นบาท ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาคดัสรรต่อไป 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน      136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2557 

 เสนอใหแ้ตง่ตั้ง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงช่ือเดิมคือ บริษทัส านกังาน เอินส์ทแอนดย์งั จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัปี 2557 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต ดงัน้ี  

 1.  นางสาววสิสุตา     จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3853 หรือ 

 2.  นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 3.  นางสาวทิพวลัย ์  นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459 
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 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแตง่ตั้ง บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัปี 2557 ปีละไม่เกิน 980,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาตตามท่ีก าหนด  ดงัน้ี   

เห็นดว้ย จ านวน     136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652.343,752  บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน 

และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

ทุนจดทะเบียนท่ีเพ่ิม : 395,260,418 บาท 

ทุนจดทะเบียนเดิม  : 257,083,334 บาท  

 ทุนจดทะเบียนใหม่ : 652,343,752 บาท  

มูลค่าท่ีตราไว ้  : หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหเ้พ่ิมทุนของบริษทั 395,260,418 บาทจากจ านวน 257,083,334 

บาท เป็นจ านวน  652,343,752 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่เป็นจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

เห็นดว้ย จ านวน     136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

          งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 652,343,752  บาท 

  แบ่งออกเป็น  :  652,343,752  หุน้ 

  มูลค่าหุน้ละ  : 1 บาท 

  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุน้สามญั  : 652,343,752  หุน้  

  หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี-   

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดงัน้ี   

เห็นดว้ย จ านวน     136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

          งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 
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วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

10.1.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 387,333,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทัตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่ในอตัรา 1 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท (“การเสนอ

ขายหุน้เพ่ิมทุนตามสิทธิ”) โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการ

จองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพ่ิมเติม)) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และ

ก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ถึง วนัท่ี 3 มิถุนายน 2557  เวลา 

9.00 – 16.00 น. 

10.1.1  ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้เพ่ิมทุนตามสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตามสิทธิ

ขา้งตน้ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน 

 10.1.2  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมมีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิท่ีไดรั้บ ผูถื้อหุน้

เดิมสามารถท าไดแ้ตไ่ม่สามารถจองซ้ือเกนิสิทธิได้เกนิกว่าจ านวนหุ้นทีไ่ด้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นใหม่ 

 10.1.3  หากยงัคงมีหุน้เพ่ิมทุนตามสิทธิเหลือจากการเสนอขายตามสิทธิในขอ้ 10.1.2 ใหน้ าหุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือไป

จดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ

ขาย   หุน้ท่ีออกใหม่ โดยบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พจิารณาจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ 

ตามทีเ่ห็นสมควร และมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษทั และจะไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทั ซ่ึงค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของการ

ซ้ือขายหุน้ของบริษทัในระหวา่ง 7 – 15 วนัท าการ     ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอซ้ือ 

10.1.4  ใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัได้

เป็นคราว ๆ ตามการช าระเงินของผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือในแต่ละคราว โดยไม่จ าเป็นตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือทุกรายช าระเงินให้

ครบถว้นก่อนทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน จะไดรั้บสิทธิจองซ้ือ

หุน้สามญัเพ่ิมทุนก็ตอ่เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

10.2.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 6,052,084 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิ

ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (COLOR-W1) ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 

มิถุนายน 2556 
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10.3.  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,875,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิ

ของกรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP) ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 

มิถุนายน 2556 

  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน      136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

          งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมติัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุน้เพ่ือสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

ส าหรับผูถื้อหุน้เดิมท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนท่ีบริษทัฯ พิจารณาก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการจอง

ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในวนัท่ี 

9 พฤษภาคม 2557 และใหก้ าหนดวนัจองซ้ือและวนัช าระเงินค่าซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ในวนัจนัทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัศุกร์

ท่ี 3 มิถุนายน 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ  เป็นเอกฉนัทอ์นุมติัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน (Record 

Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2557 ดงัน้ี   

เห็นดว้ย จ านวน    136,639,447 เสียง 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน           -  เสียง 

          งดออกเสียง จ านวน           -  เสียง 

วาระท่ี 12  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 -ไม่มี- 
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ประธานท่ีประชุมจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.30 น. 

 

 

ลงช่ือ ……………………………….. ประธานท่ีประชุม 

                 นายสุชาติ  จิวะพรทิพย ์

 

 

ลงช่ือ ……………………………….. เลขานุการท่ีประชุม 

                 นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์

 


