
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี 2561
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 301 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

งดแจกของชำารว่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีห่นว่ยงานกำากบัดแูลไดร้ณรงคใ์หย้กเลกิการแจกของ
ชำารว่ยในการประชุมสามญัประจำาป ีตัง้แตป่ ี2558 เปน็ตน้ไป อยา่งไรก็ตาม ทางบรษิทัฯยงัคงจดัเครือ่งดืม่ 
และอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 



บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) 
Salee Colour Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี พ.ศ. 2561

                                                                                                        วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 

 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560

 2. รายงานประจำาปี 2560 และ SD Report 2017

 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

 5. ข้อมูลประกอบในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรรมการอิสระ และข้อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข.

 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี  

26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุใหญบ่รษิทั สาลี ่คลัเลอ่ร์ จำากดั (มหาชน) เลขท่ี 858 หมูท่ี ่2 ซอย 1C/1 นคิมอตุสาหกรรมบางป ู

ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2560 

  รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยมีสำาเนารายงาน 

  การประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ 1

  ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

วาระที่ 3 : รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2560

  รายละเอียดทั่วไป : บริษัทและบริษัทย่อยมีกำาไรสุทธิจากผลประกอบการประจำาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

  จำานวน 17.97 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรวม 1,265.47 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและ 

  การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 นั้น ปรากฎอยู่ในหมวด “คำาอธิบายฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน 

  ของบริษัท” ของรายงานประจำาปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

  ในรอบปี 2560
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วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบบัญชีกำาไร ขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  รายละเอียดท่ัวไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำาหนดให้บริษัทต้อง 

  จัดทำางบดุลและงบกำาไรขาดทุนประจำาปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอ 

  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั ิซึง่สำาหรบังบดลุและบญัชีกำาไรขาดทนุประจำาป ี2560 ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ของบรษิทันัน้ 

  ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วโดย 

  รายละเอยีดปรากฎอยูใ่นหมวด “งบการเงนิ” ของรายงานประจำาป ีซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี ้ 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นสมควรอนมุตังิบดลุ บญัชกีำาไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีของบรษิทั 

  สำาหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรสำารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำาปี 2560 

  รายละเอียดท่ัวไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 กำาหนดว่า บริษัทต้อง 

  จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม 

  ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

   ปัจจุบันบริษัทได้สำารองทุนตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว รวมทุนสำารองตามกฎหมายทั้งส้ินจำานวน 6,300,000 บาท 

  ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.07 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีจำานวน 587,896,000 บาท บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

  ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ 

   ในปี 2560 บริษัทมีกำาไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำานวนเงิน 23,352,468 บาท บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไว้เป็น 

  ทุนสำารองไม่น้อยกว่า 5% ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น 

  บริษัทจึงดำาเนินการจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 

  ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2560 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามห้าบาท)  

  เปน็จำานวนเงนิทัง้ส้ิน 20,576,360 บาทคิดเปน็รอ้ยละ 88.11 ของกำาไรสุทธ ิคงเหลอืกำาไรสะสมทีย่งัไม่ไดจั้ดสรร 9,479,162 บาท 

  โดยบริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date ) และกำาหนดจ่ายเงินปันผล 

  ดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตัใิหจ้ดัสรรกำาไรสุทธปิระจำาป ี2560 เปน็ทนุสำารองตามกฎหมาย  

  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2560 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำาปี 2561

  รายละเอียดทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 18 กำาหนดให้กรรมการออก 

  จากตำาแหนง่ในการประชมุสามญัประจำาปทุีกครัง้ เปน็อตัรา 1 ใน 3 ถา้จำานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหเ้ปน็ 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อก 

  โดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ารับตำาแหน่งอีกก็ได้

  ดังนั้นในปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ/

        กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  2. นายธเนศพล มงคลรัตน์ กรรมการ

  3. นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการ 

  จงึจำาเปน็จะตอ้งพจิารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระ ท้ังนี ้กระบวนการคดัเลอืกผู้ดำารงตำาแหนง่ 

  กรรมการบรษัิทไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเรียบรอ้ยแลว้ โดยกระบวนการดงักลา่ว 

  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม

-ประธาน   ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน

-กรรมการ  ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท

- ประธาน    ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ   ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท

-*ค่าบำาเหน็จ รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท

-สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุม

- ประธาน    ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ   ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 500,000 บาท

- ประธาน    ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ   ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 500,000 บาท

- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม

- ประธาน    ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ   ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 150,000 บาท

- ประธาน    ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ   ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน

รวมทั้งคณะไม่เกินปีละ 150,000 บาท

- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี ไม่มี

  และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชพี รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงทีผ่า่นมา และได้นำาเสนอตอ่ 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ ในการเลอืกตัง้กรรมการครัง้นีจ้ะรวมถงึตำาแหนง่งานกรรมการสรรหาและกำาหนด 

  คา่ตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลดงักลา่วทีจ่ะดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน 

  จะสามารถให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

   สำาหรับประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ 

  ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฎตามเอกสาร 

  แนบ 3

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้สมควรเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ทา่น ใหก้ลับเข้าดำารงตำาแหนง่ 

  อีกหนึ่งวาระ ดังนี้

  1. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ/

        กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  2. นายธเนศพล มงคลรัตน์ กรรมการ

  3. นายขวัญชัย ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

  รายละเอียดท่ัวไป : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับ 

  กรรมการของบรษิทัไดแ้ก ่ผลประกอบการของบรษิทั ระดบัความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการเปรยีบเทยีบกบัธรุกจิ 

  ในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจสำาหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แล้วพิจารณากำาหนด 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ทั้งนี้ ค่าบำาเหน็จกรรมการให้อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร

  ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2560

ค่าสอบบัญชีบริษัท ( บริษัท ) 1,250,000 บาท 1,170,000 บาท

ค่าสอบบัญชี ( บริษัทย่อย ) 920,000 บาท 785,000 บาท

ค่าบริการอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2561

  รายละเอียดโดยทั่วไป : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 58 และ 59 กำาหนดให้ 

  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 

  และตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มี 

  การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกับ 

  ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทสำานักงาน 

  อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

  1.นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ

  2.นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ

  3.นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

  และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชี 

  รบัอนญุาตอ่ืนของสำานกังานทำาหนา้ทีต่รวจสอบบญัช ีและแสดงความคิดเหน็ตอ่งบการเงนิของบรษิทัแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้  

  เนื่องจากผลงานการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่ครบ 5 ปี โดยกำาหนดค่าตรวจสอบบัญชี  

  (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท

   *วันที่ 15 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ปิดบริษัทของบริษัทย่อย คือ บริษัท โพลี โพลีเมอร์ จำากัด เนื่องจากบัตรส่งเสริมการ 

  ลงทุนจาก BOI หมดอายุ

   อนึ่ง บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 ของบริษัท โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำากัด,  

  บริษัท คอมโพสทิ เอเชีย จำากดั ซ่ึงเปน็บริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย โดยทีผ่า่นมาบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดแ้ตง่ตัง้บรษิทัผูส้อบบญัช ี

  จากบริษัทเดียวกัน และทางบริษัทผู้สอบสามารถจัดทำางบการเงินได้ทันตามกำาหนดเวลามาโดยตลอด

   ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชตีามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ไมม่คีวามสัมพนัธห์รอืส่วนไดเ้สียกบับรษิทั/ บรษิทัยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผู้ถอืหุ้นใหญ ่ 

  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

  ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ 

  บริษัทย่อย ประจำาปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 2,300,000 บาท มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

   1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ

   2. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ

   3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

   ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัดจัดหาผู้สอบบัญชี 

   รับอนุญาตอื่นของสำานักงานทำาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี 

   ดังกล่าวได้ เนื่องจากผลงานการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่ครบ 5 ปี
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วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

  ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตกิำาหนดรายชือ่ผูมี้สทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำาป ี2561 ในวนัที ่12 มนีาคม 2561 

  (Record Date)

   จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน หากท่าน 

  ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์ม หนังสือมอบฉันทะเอกสารแนบ 6 

  และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำาหนดให้กรรมการที่เป็นอิสระ  

  ประกอบด้วย

   รายชื่อ      ตำาแหน่ง

  1. พลเอกสมทัต     อัตตะนันท์  ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

  2. พล ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ

  3. นางสาวสุวรรณี     ลิมปนวงศ์แสน   กรรมการตรวจสอบ

  โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทก่อน 

  วันที่ 19 มีนาคม 2561 ด้วยจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

   อนึ่ง บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

  การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัทีก่ำาหนดในเอกสารแนบ 4 และเพ่ือใหท้า่นไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุ  

  รวมทัง้เปน็การรกัษาสทิธปิระโยชนข์องทา่นอยา่งเต็มที ่หากท่านมีคำาถามทีต่อ้งการให้บรษิทัชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระ 

  ที่นำาเสนอในครั้งน้ี สามารถส่งคำาถามล่วงหน้าผ่านอีเมล์มาที่ mattana@saleecolour.com หรือโทรสารท่ีหมายเลข 

  02-3232610 ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำาและนำาส่งแผนที่บริษัท เอกสารแนบ 8 มาให้พร้อมกันนี้

       

       

                                                         ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ )

ประธานกรรมการ
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