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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 

บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) 

 

 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559  บริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) หอ้งประชุม 301 

เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 10280 

เร่ิมประชุมเวลา 10.10 น. 

พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ เป็นประธานท่ีประชุม นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์เป็นเลขานุการท่ีประชุม 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองจ านวน 30  รายและรับมอบฉนัทะเขา้ร่วม

ประชุมจ านวน 21 ราย รวมจ านวนหุน้ท่ีมาประชุมทั้งส้ิน  351,890,579 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 60.41 ของจ านวน

หุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 582,537,368 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. พลเอกสมทตั     อตัตะนนัทน์  ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุชาติ   จิวะพรทิพย ์  รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

      ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน  

4. นางสาวสุวรรณี    ลิมปนวงศแ์สน       กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายรัช       ทองวานิช        กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
6. นายขวญัชยั    ณฏัฐเ์ศรษฐ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายธเนศพล     มงคลรัตน์  กรรมการ 
8. นายราชนั    ควรหา   กรรมการ 
9. นายชาญชยั   อศัวกาญจน์  กรรมการ 
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ผูส้อบบญัชี บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต 
2. นางสาวสวติา  โยธินประเสริฐ 

เลขานุการแจง้การลงคะแนนเสียงวา่  ในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง จะถือวา่

รับรองมติดงักล่าวเป็นเอกฉนัท ์ หากมีผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง ใหแ้สดงความประสงคใ์น  “บตัรลงคะแนน

เสียง”  ท่ีไดแ้จกใหแ้ลว้ และจะมีเจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัร เพื่อมานบัคะแนน หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียใน

วาระใด จะตอ้งงดออกเสียในวาระนั้น 

 เม่ือช้ีแจงถึงวธีิการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อย  เลขานุการเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1. ประธานแจง้เพื่อทราบ 

- ไม่มี 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

 เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ของ

บริษทั ซ่ึงไดถู้กจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่ง

มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,890,579

เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น

ดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัยอ่ยในรอบปี 2558 และอนุมติังบดุลและ

บญัชีก าไร ขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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รายการ ปี 2558 ปี 2557 % เปล่ียนแปลง 
รายไดสุ้ทธิ 869.44 806.98 เพิ่มข้ึน 7.7% 
ตน้ทุนขายและบริการ 699.91 682.79 เพิ่มข้ึน 2.5% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 62.36 59.28 เพิ่มข้ึน 5.2% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63.81 58.29 เพิ่มข้ึน 9.6%% 
ดอกเบ้ียจ่าย 10.85 22.43 ลดลง 51.6% 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 33.30 (15.04) เพิ่มข้ึน 321.5% 

 

 เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 “ตามท่ีผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2557 และ 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษทั สาล่ี 

คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สาล่ี คลัเล่อร์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบ

การเงินขา้งตน้  และไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ พิจารณา

อนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงด

ออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 4  พิจารณาไมจ่ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 

 เลขานุการไดน้ าเสนอ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจาก

ก าไรจากการด าเนินงานในปีน้ี หลงัหกัดว้ยขาดทุนสะสมแลว้ ท าใหเ้หลือก าไรสะสมอยูใ่นปริมาณจ ากดั 

ประกอบกบันโยบายการใชก้ าลงัการผลิตใหเ้ตม็ก าลงัเคร่ืองจกัร เพื่อรองรับส่วนขยายธุรกิจปีหนา้จ าเป็นตอ้ง

ส ารองเงินทุนหมุนเวยีน คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นวา่ควรงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน  

ปันผล  ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
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จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออก

เสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

 เลขานุการไดช้ี้แจงการลงคะแนนในวาระน้ี จะใชก้ารลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการท่ีมีส่วน

ไดเ้สียจะงดออกเสียงในวาระน้ี โดยกรรมการท่ีหมดวาระในปี 2559 มีดงัน้ี 

1.  พลเอกสมทตั       อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศแ์สน  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายรัช       ทองวานิช   กรรมการ 

 

เลขานุการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ ส าหรับปี 2559  จ  านวน 3 ท่านคือ  

1.  พลเอกสมทตั       อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวสุวรรณี   ลิมปนวงศแ์สน  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายรัช       ทองวานิช   กรรมการ 

เลขานุการท่ีประชุม เสนอแต่งตั้ง คุณสุชาติ  จิวะพรทิพย ์รองประธานกรรมการ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

ประธานแทน ในวาระน้ี 

โดยประธานท่ีประชุม ไดม้อบหมายให ้พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ ์ ประธานกรรมการสรรหา  

เป็นผูท้  าหนา้ท่ีแทน เน่ืองจากเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 

พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์ ปาละวงศ ์กล่าวถึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสม ทั้งดา้นคุณวุฒิ

และวยัวฒิุ  กอปรกบัผลการปฎิบติังานท่ีผา่นมาก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด จึงขอ

น าเสนอใหก้รรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเหมือนเดิม โดยมีผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็น

รายบุคคล ดงัน้ี 

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,890,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
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ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 

เสียง) 

2. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศแ์สน ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,846,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 

0.012 เสียง) 

3. นายรัช  ทองวานิช 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัเลือกตั้ง นายรัช  ทองวานิช ตามท่ีเลขานุการเสนอ

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 351,846,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0.012 เสียง) 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2559 

 เลขานุการเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ เบ้ียประชุม/คร้ัง/คน รวมทั้งคณะ/ปี 

คณะกรรมการบริษทั 30,000 บาท 2,000,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 500,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 

150,000 บาท 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ ทั้งน้ีให้อยูใ่นอ านาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาจดัสรร 

ไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท 

 

เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ท าใหจ้  านวนหุน้ท่ีมาประชุมเพิ่มข้ึนเป็น 394,390,579 หุน้ คิด

เป็นร้อยละ 67.70 ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด คือ 582,537,368 หุน้ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ี

เลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 394,390,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 

เสียง) 

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 

 เลขานุการเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้ง บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ประจ าปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,700,000 บาท และมีผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต ดงัน้ี  

 1.  นางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 2.  นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  3459  หรือ 

 3.  นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   เลขท่ี  5313 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือนางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 หรือ 

นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือ แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจ าปี 2559 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 

1,580,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทัส านกังาน อีวาย 

จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ตามท่ีเลขานุการเสนอดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน 

394,390,579 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง) 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

- ไม่มี 
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ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีประเด็นอ่ืน จะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือสอบถาม

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดเสนอประเด็นอ่ืนใดต่อท่ีประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.50 น. 

 

 

           ………………………………………………. ประธานท่ีประชุม 

 (พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ) 

 

          ….……………………………………………. เลขานุการบริษทั 

   (นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย ์) 


