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รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 

บริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) 

     ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2559  บริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) ห้องประชมุ 301 

เลขท่ี 858 หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1  นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ  

จังหวดัสมทุรปราการ 10280 

เร่ิมประชมุเวลา 10.10 น. 

     พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ เป็นประธานท่ีประชมุ นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองจ านวน 30  รายและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม

จ านวน 21 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุทัง้สิน้  351,890,579 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60.41 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระ

แล้วทัง้หมด 582,537,368 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกสมทตั     อตัตะนนัทน์  ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายสชุาต ิ   จิวะพรทิพย์  รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวสวุรรณี    ลมิปนวงศ์แสน       กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายรัช       ทองวานิช        กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

6. นายขวญัชัย    ณฏัฐ์เศรษฐ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

7. นายธเนศพล     มงคลรัตน์  กรรมการ 

8. นายราชัน    ควรหา   กรรมการ 

9. นายชาญชัย   อศัวกาญจน์  กรรมการ 

ผู้สอบบญัชี บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. นางสาวสมุาล ี  รีวราบณัฑิต 

2. นางสาวสวิตา  โยธินประเสริฐ 

เอกสารแนบ 1 
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เลขานกุารบริษัทแจ้งการลงคะแนนเสยีงว่า  ในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสยีง จะถือว่า

รับรองมตดิงักลา่วเป็นเอกฉนัท์  หากมีผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง ให้แสดงความประสงค์ใน  “บตัรลงคะแนนเสยีง”  

ท่ีได้แจกให้แล้ว และจะมีเจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัร เพือ่มานบัคะแนน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสยีในวาระใด จะต้อง

งดออกเสยีงในวาระนัน้ 

 เม่ือชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อย  เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาเร่ืองต่าง ๆ 

ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

 เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558   

ของบริษัท ซึง่ได้ถกูจัดขึน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุ ซึ่งได้จัดสง่

มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชมุเม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2558 ตามท่ีเลขานกุารบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง 

 เห็นด้วย            จ านวน             351,890,579      เสยีง     คดิเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  -  เสยีง 

วาระท่ี 3  รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2558 และอนมุัตงิบดลุและบญัชี

ก าไร ขาดทนุประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 % เปลีย่นแปลง 
รายได้สทุธิ 869.44 806.98 เพิม่ขึน้ 7.7% 
ต้นทนุขายและบริการ 699.91 682.79 เพิม่ขึน้ 2.5% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 62.36 59.28 เพิม่ขึน้ 5.2% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63.81 58.29 เพิม่ขึน้ 9.6%% 
ดอกเบีย้จ่าย 10.85 22.43 ลดลง 51.6% 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรับปี 33.30 (15.04) เพิม่ขึน้ 321.5% 
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เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

“ตามท่ีผู้สอบบญัชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558  

ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ บริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขตอ่งบการเงินข้างต้น  และได้ผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว พจิารณาอนมุัติงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ

ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ตามท่ีเลขานกุารบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง  

 เห็นด้วย จ านวน  351,890,579  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  -  เสยีง 

วาระท่ี 4  พิจารณาไม่จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 

 เลขานกุารบริษัทได้น าเสนอ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558 

เน่ืองจากก าไรจากการด าเนินงานในปีนี ้หลงัหกัด้วยขาดทนุสะสมแล้ว ท าให้เหลอืก าไรสะสมอยูใ่นปริมาณจ ากดั 

ประกอบกบันโยบายการใช้ก าลงัการผลติให้เตม็ก าลงัเคร่ืองจักร เพื่อรองรับสว่นขยายธุรกิจปีหน้าจ าเป็นต้องส ารอง

เงินทนุหมนุเวียน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าควรงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิไม่จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน 

ปันผล  ตามท่ีเลขานกุารบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง  

 เห็นด้วย จ านวน  351,890,579  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  -  เสยีง 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2559 

 เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนี ้จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบคุคล และกรรมการท่ีมีสว่น

ได้เสยีจะงดออกเสยีงในวาระนี ้โดยกรรมการท่ีหมดวาระในปี 2559 มีดงันี ้

1.  พลเอกสมทตั       อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวสวุรรณี   ลมิปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายรัช       ทองวานิช   กรรมการ 
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เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ ส าหรับปี 2559  จ านวน 3 ท่านคอื  

1.  พลเอกสมทตั       อตัตะนนัทน์   ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวสวุรรณี   ลมิปนวงศ์แสน  กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายรัช       ทองวานิช   กรรมการ 

เลขานกุารบริษัท เสนอแต่งตัง้ นายสชุาต ิ จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุแทนใน

วาระนี ้

โดยประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ดร.ระพีพฒัน์  ปาละวงศ์  ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน  เป็นผู้ท าหน้าท่ีแทน เน่ืองจากเป็นวาระเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ 

พล.ต.ท.ดร.ระพพีฒัน์ ปาละวงศ์ กลา่วถึงกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสม ทัง้ด้านคณุวฒิุและ

วยัวฒิุ  กอปรกบัผลการปฎิบตัิงานท่ีผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จึงขอน าเสนอให้

กรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเหมือนเดิม โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกตัง้ พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ตามท่ีเลขานกุาร

บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง  

 เห็นด้วย จ านวน  351,890,579  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  -  เสยีง 

2. นางสาวสวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกตัง้ นางสาวสวุรรณี  ลมิปนวงศ์แสน ตามท่ีเลขานกุาร
บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง  
 เห็นด้วย จ านวน  351,846,053 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.99  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน   44,526 เสยีง   “  00.01 

3. นายรัช  ทองวานิช 
มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกตัง้ นายรัช  ทองวานิช ตามท่ีเลขานกุารบริษัทเสนอ

ด้วยคะแนนเสยีง  

 เห็นด้วย จ านวน  351,846,053 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 99.99  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน   44,526 เสยีง   “  00.01 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2559 

 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ เบีย้ประชมุ/ครัง้/คน รวมทัง้คณะ/ปี 

คณะกรรมการบริษัท 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 ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นอ านาจของ
คณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร 

ไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท 

เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุเพิม่อีก 2 ราย ท าให้จ านวนหุ้นท่ีมาประชมุเพิม่ขึน้เป็น 394,390,579 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 67.70 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คือ 582,537,368 หุ้น 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ี
เลขานกุารบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสยีง  
 เห็นด้วย จ านวน  394,390,579  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100  
 ไม่เห็นด้วย จ านวน -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  - เสยีง 

วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 

 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,700,000 บาท และมีผู้สอบบญัชีได้รับอนญุาต ดงันี ้ 

 1.  นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3970  หรือ 

 2.  นางสาวทิพวลัย์  นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  3459  หรือ 

 3.  นางสาวมณ ี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   เลขท่ี  5313 

มติ : ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้ บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 1,700,000 บาท และมีผู้สอบบญัชี

ได้รับอนญุาตตามท่ีก าหนด ดงันี ้ 

 เห็นด้วย จ านวน 394,390,579  เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100  
  ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสยีง  
 งดออกเสยีง จ านวน  -  เสยีง 
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วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

ประธานสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่น จะเสนอขึน้พจิารณาและหรือสอบถามเพิม่เติม

อีกหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อท่ีประชมุ ประธานจึงกลา่วปิดการประชมุเวลา 10.50 น. 

 

 

                                                                         ประธานท่ีประชมุ 

 (พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ) 

                                                                     เลขานกุารบริษัท 

   (นายพีรพนัธ์  จิวะพรทิพย์ ) 

  




