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วนัท่ี  8  เมษายน  2558 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

  2.  รายงานประจ าปี 2557 (แผ่น CD) 

  3.  ประวตัิกรรมการที่เสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ 

  4.  คา่ตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปี 2557 

  5.  ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  6.  ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

  7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 

  8.  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2558 ในวนัพฤหสับดท่ีี 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่บริษัท สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั 

(มหาชน) เลขท่ี 858 หมูท่ี่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ู ต าบลบางปใูหม ่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  

2557  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองการประชมุ 

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

  ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ 

  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิงบดลุและบญัชี 

  ก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผา่น 

  การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระท่ี 4  พิจารณาไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น และไมต้่องส ารอง 

  ก าไรสทุธิตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ขาดทนุเป็นจ านวน (15,040,050) บาท 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ มีดงันี ้

1. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ประธานกรรมการ 

2. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 

3. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ทา่น มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วง

เวลาท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญั ผู้

ถือหุ้น อนมุตัิตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดงันี ้

1. นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ กรรมการ 

2. นายธเนศพล  มงคลรัตน์ กรรมการ 

3. นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ์ กรรมการ 

และแตง่ตัง้ พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ เข้าด ารงต าแหน่งเป็น “ประธานกรรมการ” เพ่ือให้มกีาร

ตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอ 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจ่าย 

  คา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย เบีย้ประชมุ/ครัง้ รวมทัง้คณะ/ปี 

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

  คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.- 500,000.- 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
- ประธาน 15,000.- 

150,000.- 
- กรรมการ 10,000.- 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ บริษัท  

  ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2558 โดยมี 

  คา่ตอบแทนปีละไมเ่กิน 1,530,000 บาท โดยมีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

1. นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือ 

2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 หรือ 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 

เปรียบเทยีบเสนอราคาสอบบัญชีปี 2557 และ 2558 

งวด 2557 2558 
ไตรมาส 480,000.- 480,000.- 
รายปี 950,000.- 960,000.- 
BOI 90,000.- 90,000.- 
รวม 1,520,000.- 1,530,000.- 

วาระท่ี 8  เร่ืองอื่น ๆ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

  ตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 
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  จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 9.00 น. จนกวา่จะถงึ

ก าหนดเวลาประชมุ 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ก าหนดให้วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2558 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วม

ประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการตรวจสอบท่าน

ใดท่านหนึง่ ตามรายช่ือปรากฎด้านลา่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) ตาม

เอกสารแนบ 7 ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ี

เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (เอกสารแนบ 6) และกรุณาสง่หนงัสือมอบ

ฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถงึ เลขานกุาร

บริษัท ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2557 จกัขอบคณุย่ิง 

       ขอแสดงความนบัถือ 

              ( นายสชุาติ  จิวะพรทิพย์ ) 

         ประธานกรรมการ 

รายช่ือกรรมการที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย 

1. พลเอกสมทตั        อตัตะนนัทน์          ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ 

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

3. นางสาวสวุรรณี    ลิมปนวงศ์แสน      กรรมการตรวจสอบ 

  


