
 

 

วนัท่ี  3  เมษายน  2557 
 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2556 
2. รายงานประจ าปี 2556 ( Annual Report 2013 ) ( แผน่ CD ) 
3. รายละเอียดประวติัของกรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. เอกสารสรุปรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปี 2556 
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4 ) 
6. เอกสารขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. แผนท่ีจดัประชุม 

 

     ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557  ลงทะเบียนเวลา 9.00 น. และประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  
 

วาระที ่1  ประธานช้ีแจงเร่ืองต่างๆ 
 
วาระที ่2  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 
 ความเห็นของกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมวสามญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมโดยครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
( ตามเอกสารแนบหมายเลข 1)  
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 



 

 
 

วาระที ่3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2556  
 ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั 
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2556 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2556 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5  พจิารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2556 
 ความเห็นของกรรมการ  เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้น  และไม่ตอ้งส ารองก าไรสุทธิตาม
กฏหมาย เน่ืองจากบริษทัขาดทุนเป็นจ านวน (29,195,226) บาท 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 ประจ าปี 2557 
ความเห็นของกรรมการ  เสนอรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ มีรายช่ือดงัน้ี 
( ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ) 

 หมายเหตุ   เสนอรายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ มีรายช่ือดงัน้ี 
( ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ) 

รายช่ือกรรมการบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) ท่ีหมดวาระปี 2557 

1. พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์  กรรมการตรวจสอบ 

2. นายชาญชยั อศัวกาญจน์   กรรมการ 

3. นายราชนั ควรหา    กรรมการ 



 

 

 เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดมี้คุณูปการต่อการพฒันาของบริษทั อีกทั้งยงัเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถท่ีช่วยส่งเสริมใหบ้ริษทัมีความเติบโตกา้วหนา้เสมอมา คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่ง อีกวาระหน่ึง ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. พลต ารวจโท ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์  กรรมการตรวจสอบ 
2. นายชาญชยั  อศัวกาญจน ์   กรรมการ 
3. นายราชนั  ควรหา    กรรมการ 

ความเห็นของกรรมการ  เน่ืองจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษทัขอเสนองดจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจ าปี 2557 รวม 6 ท่าน ยกเวน้กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2557  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดงัน้ี  
( ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ) 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังละ 30,000 บาท/ท่าน 
โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปีละ 
2 ลา้นบาท 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ 20,000 บาท/ท่าน 
โดยรวมทั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่เกินปีละ 500,000 บาท 

 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง บริษทั ส านกังานเอินส์ท
แอนด์ ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 โดยมีค่าตอบแทน ปีละไม่เกิน  980,000 บาท โดย
มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 
 

• นางสาววสิสุตา     จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3853 หรือ 
• นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970 หรือ 
• นางสาวทิพวลัย ์  นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459 

เปรียบเทียบเสนอราคาสอบบญัชี ปี 2556 และ  2557 

  2556 2557 

ไตรมาส 390,000.00 390,000.00 
รายปี 590,000.00 590,000.00 

Total 980,000.00 980,000.00 



 

 
 

กรรมการแจ้งเพ่ือทราบ   บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ  ากดั ไดท้  าการเปล่ียนเป็น บริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  8  พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 257,083,334 บาท เป็น 652.343,752 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนจ านวน 395,260,418 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือช าระคืนเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัท ( เอกสารแนบหมายเลข 5 ) 
(ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น) 
 ความเห็นของกรรมการ   เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ านวน 395,260,418 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 257,083,334 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 652,343,752 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จ านวน 395,260,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท ( เอกสารแนบหมายเลข 5 ) 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

จดทะเบียน (ทั้งนี ้ขึน้อยู่กบัการอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น) 
 ความเห็นของกรรมการ  เห็นสมควรใหอ้นุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  : 652,343,752  บาท    
 แบ่งออกเป็น   :  652,343,752  หุน้     
 มูลค่าหุน้ละ   : 1 บาท 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั   : 652,343,752  หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ   : -ไม่มี-   
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 



 

 

วาระที ่10  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิม่ทุนจดทะเบียน ( เอกสารแนบหมายเลข 5 ) 
 ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 395,260,418 หุน้ 
มูลค่า ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงัน้ี 

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 387,333,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ โดยเสนอใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) โดยจะเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎ
อยู่ในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน (ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ 
พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนั
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และก าหนดวนัจองซ้ือและรับช าระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนระหว่างวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 – 16.00 น. รวมทั้ ง
ก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนตามสิทธิ ดงัน้ี 

1.1. ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุ้น
เพิ่มทุนตามสิทธิขา้งตน้ ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวทิ้งทั้งจ  านวน 

1.2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นเดิมมีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิท่ี
ไดรั้บ ผูถื้อหุ้นเดิมสามารถท าไดแ้ต่ไม่สามารถจองซ้ือเกนิสิทธิได้เกนิกว่าจ านวนหุ้นทีไ่ด้สิทธิ
ในการจองซ้ือหุ้นใหม่ 

1.3. หากยงัคงมีหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเหลือจากการเสนอขายตามสิทธิในขอ้ 1.2 ให้น าหุ้นเพิ่มทุนท่ี
เหลือไปจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดย
บุคคลดงักล่าวไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือ
แบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่เห็นสมควร และมีอ านาจในการก าหนดราคา
เสนอขาย ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั และจะไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษทั ซ่ึงค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ของการซ้ือขายหุน้ของบริษทัในระหวา่ง 7 – 15 วนัท าการ 

1.4. ให้บริษทัสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากดัได้เป็นคราว ๆ ตามการช าระเงินของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือในแต่ละคราว โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือทุกรายช าระเงินใหค้รบถว้นก่อน 



 

 
 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน จะไดรั้บสิทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนก็ต่อเม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อนวนัก าหนดราคา
เสนอซ้ือ 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 6,052,084 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิในการใช้สิทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 ท่ีได้ออกและ
จดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 1,875,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิในการใชสิ้ทธิของกรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 
ท่ีไดอ้อกและจดัสรรไปแลว้เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2556 
 หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมัติวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน (Record Date) และวนัปิด 

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน 
ความเห็นของกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และวนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนเป็นวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
หมายเหตุ   วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่12  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - 

จึงขอเชิญทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนัดว้ย จกัไดรั้บ
ความขอบคุณยิง่ 

                   ขอแสดงความนบัถือ   
 
 

     ลงช่ือ                
                                              ( นายขวญัชยั  ณฏัฐ์เศรษฐ ์)    
          กรรมการผูจ้ดัการ 


