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เอกสารแนบ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ของ 

บริษัท สาล่ี คัลเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) 

วนั เวลาและสถานท่ีประชมุ 

 ประชุมเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี่ คลัเล่อร์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 

858 หมูท่ี่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

10280 

รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายสชุาต ิ  จิวะพรทิพย์   ประธานกรรมการ 

2. นายรัช   ทองวานิช    กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3. นายขวญัชยั   ณฏัฐ์เศรษฐ์   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

4. นายธเนศพล   มงคลรัตน์   กรรมการและท่ีปรึกษา 

5. นายราชนั ควรหา    กรรมการ 

6. นายชาญชยั    อศัวกาญจน์   กรรมการ 

7. พลเอกสมทตั   อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. พล ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์  กรรมการตรวจสอบ 

9. นางสาวสวุรรณี   ลิมปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาววิชนีย์   พนูพชัรพฒัน์   ผู้ตรวจสอบบญัชี 

11. นางสาววิสสตุา   จริยธนากร   ผู้ตรวจสอบบญัชี 

12. นายพีรพนัธ์   จิวะพรทิพย์   เลขานกุารบริษัท 

เร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. 

 นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ในฐานะประธานกรรมการ และประธานท่ีประชมุ แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้ น

เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะรวม 36 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 136,639,447 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.55 

ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คือ 193,666,667  หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุ 

 จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุครบ 9 ท่าน โดยมี นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ี

ประชมุ และได้กลา่วแนะน าผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุ โดยมีนายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ ซึง่เข้ามาร่วมงานเป็น

เลขานกุารของการประชมุ โดยได้ประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระท่ี 1  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

- ไมม่ี – 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุ ดงันี ้

   เห็นด้วย   จ านวน       136,639,447  เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี 3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย ประจ าปี 2556 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อย 

ประจ าปี 2556 ดงันี ้

   เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง  

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และ บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุ และ บญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้

   เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 
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วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น และไมต้่องส ารองก าไร

สทุธิตามกฏหมาย เน่ืองจากบริษัทขาดทนุสทุธิเบ็ดเสร็จเป็นจ านวน (29,195,226) บาท ส าหรับผลการ

ด าเนินงานในรอบปี 2556 ดงันี ้ 

   เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และ ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2557  จ านวน 3 ท่านคือ พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์, นายชาญชยั  

อศัวกาญจน์ และนายราชนั  ควรหา  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ และเน่ืองด้วยกรรมการทัง้ 3 ท่าน

ดงักลา่ว ได้ทุ่มเทในการท างานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเสมอมา  โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็น

รายบคุคล ดงันี ้

1. พล ต.ท ดร.ระพีพฒัน์   ปาละวงศ์ 

   เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

2. นายชาญชยั   อศัวกาญจน์ 

   เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

3. นายราชนั   ควรหา 

   เห็นด้วย   จ านวน      135,866,388   เสียง 

   ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

   งดออกเสียง  จ านวน           773,059   เสียง 
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 เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ คณะกรรมการบริษัทขอเสนองดจ่ายคา่เบีย้ประชมุกรรมการ

บริษัทประจ าปี 2557 รวม 6 ท่าน ยกเว้นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และเหน็ควรให้อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2557 ดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย เบีย้ประชมุ/ครัง้ รวมทัง้คณะ/ปี 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 30,000.- 2,000,000.- 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.- 500,000.- 

- คา่บ าเน็จกรรมการปีละไมเ่กิน 2 ล้านบาท ทัง้นีใ้ห้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการในการพิจารณาคดัสรร

ตอ่ไป 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 ดงันี ้

เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี  7  พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ ก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2557 

 เสนอให้แตง่ตัง้ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่ช่ือเดิมคือ บริษัทส านกังาน เอินส์ทแอนด์ยงั จ ากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทปี 2557 ปีละไมเ่กิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาต ดงันี ้ 

 1.  นางสาววิสสตุา     จริยธนากร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3853 หรือ 

 2.  นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 3.  นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3459 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากัด เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทปี 2557 ปีละไมเ่กิน 980,000 บาท และมีผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาตตามท่ีก าหนด  ดงันี ้  

เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652.343,752 บาท 

  โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 395,260,418 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือช าระคืน 

  เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และ/หรือเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 
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ทนุจดทะเบียนท่ีเพ่ิม : 395,260,418 บาท 

ทนุจดทะเบียนเดิม : 257,083,334 บาท  

ทนุจดทะเบียนใหม ่ : 652,343,752 บาท  

มลูคา่ท่ีตราไว้  : หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้เพ่ิมทนุของบริษัท 395,260,418 บาทจากจ านวน 

257,083,334 บาท เป็นจ านวน  652,343,752 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมเ่ป็นจ านวน 395,260,418 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

เห็นด้วย   จ านวน     136,639,447  เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -   เสียง 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุ 

  จดทะเบียน 

  ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียนจ านวน : 652,343,752  บาท 

    แบ่งออกเป็น  :  652,343,752  หุ้น 

    มลูคา่หุ้นละ  : 1 บาท 

    โดยแบ่งออกเป็น 

    หุ้นสามญั  : 652,343,752  หุ้น  

    หุ้นบริุมสิทธิ  : – ไมม่ี – 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้  

เห็นด้วย   จ านวน     136,639,447  เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -   เสียง 
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วาระท่ี 10  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัใหมจ่ากการเพ่ิมทนุจ านวน 395,260,418 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ 

   หุ้นละ 1 บาท 

10.1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 387,333,334 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ตอ่ 2 หุ้นใหมโ่ดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 

1.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุตามสิทธิ”) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎอยู่ในวนัก าหนด

รายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ (ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และก าหนดวนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ถงึ วนัท่ี 3 มิถนุายน 2557  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

10.1.1  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเพ่ิมทนุตามสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นเพ่ิม

ทนุตามสิทธิข้างต้น ให้ปัดเศษหุ้นดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน 

 10.1.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ  ผู้

ถือหุ้นเดิมสามารถท าได้แตไ่มส่ามารถจองซือ้เกินสิทธิได้เกินกวา่จ านวนหุ้นท่ีได้สทิธิในการจองซือ้หุ้นใหม่ 

 10.1.3  หากยงัคงมีหุ้นเพ่ิมทนุตามสิทธิเหลือจากการเสนอขายตามสิทธิในข้อ 10.1.2 ให้น าหุ้นเพ่ิมทนุท่ี

เหลือไปจดัสรรและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซึง่รวมถงึผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 

และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย   หุ้นท่ีออกใหม ่ โดยบคุคลดงักลา่วไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ พิจารณาจดัสรรและเสนอขายเป็น

คราวเดียวหรือแบ่งเป็นสว่น ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามท่ีเห็นสมควร และมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอ

ขาย ซึง่จะต้องไมต่ ่ากว่าราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท และจะไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุ้นสามญัของบริษัท ซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของการซือ้ขายหุ้นของบริษัทในระหวา่ง 7 – 15 

วนัท าการ     ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอซือ้ 

10.1.4  ให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วตอ่นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจ ากดัได้เป็นคราว ๆ ตามการช าระเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ในแตล่ะคราว โดยไมจ่ าเป็นต้องให้ผู้ ถือหุ้นท่ี

จองซือ้ทกุรายช าระเงินให้ครบถ้วนก่อนทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นท่ีมรีายช่ือปรากฎอยู่ในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิด

สมดุทะเบียน จะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุก็ตอ่เมื่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
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10.2.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 6,052,084 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิใน

การใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (COLOR-W1) ท่ีได้ออกและจดัสรร

ไปแล้วเม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 

10.3.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 1,875,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิใน

การใช้สิทธิของกรรมการและพนกังานของบริษัท (ESOP) ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 ท่ีได้ออกและ

จดัสรรไปแล้วเม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2556 

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 

395,260,418 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ดงันี ้

เห็นด้วย   จ านวน      136,639,447   เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -    เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -    เสียง 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนมุตัิวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมสีิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ (Record Date) และวนัปิดสมดุ 

    ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนท่ีบริษัทฯ พิจารณาก าหนดวนั Record Date เพ่ือสิทธิ

ในการจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการจอง

ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และให้ก าหนดวนัจองซือ้และวนัช าระเงินคา่ซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ ในวนัจนัทร์ท่ี 

28 พฤษภาคม 2557 ถงึวนัศกุร์ท่ี 3 มิถนุายน 2557  ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถงึ 16.00 น. 

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติ  เป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ 

(Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุ ใน

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 ดงันี ้  

เห็นด้วย   จ านวน    136,639,447  เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน           -   เสียง 

งดออกเสียง  จ านวน           -   เสียง 

วาระท่ี 12  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี – 
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ประธานท่ีประชมุจงึกลา่วขอบคณุคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุในเวลา 11.30 น. 

 

 

ลงช่ือ ……………………………….. ประธานท่ีประชมุ 

                 นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ 

 

ลงช่ือ ……………………………….. เลขานกุารที่ประชมุ 

                 นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์  




