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วนัท่ี  10  เมษายน  2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

เอกสารแนบ 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

  2.  รายงานประจ าปี 2559 (แผ่น CD) 

  3.  ประวตัิกรรมการท่ีเสนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  4.  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายในปี 2559 

  5.  ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  6.  ข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 

  7.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. 

  8.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

  9.  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) มีมตใิห้เรียกประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ในวนัจันทร์ท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุใหญ่บริษัท สาลี ่คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 858 

หมู่ท่ี 2 ซอย 1C/1 นิคมอตุสาหกรรมบางป ูต าบลบางปใูหม่ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จังหวดัสมทุรปราการ 10280 

เพื่อพจิารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ          

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทึกรายงานการประชมุ

โดยครบถ้วนถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว 

วาระท่ี 3 : รับรองรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559  
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วาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุัตงิบดลุและบญัชีก าไร ขาดทนุประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรให้ท่ีประชุมอนมุัติงบดลุ และบญัชีก าไร ขาดทนุ 

  ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

  ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระท่ี 5 : พิจารณาจัดสรรส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล  

ความเห็นของคณะกรรมการ  ได้มีมตเิห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้น ในเร่ือง

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากก าไรของปี 2559 และก าไรสะสมของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 

0.035 บาท โดยก าหนดให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date)  และ

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2560 

วาระท่ี 6 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  รายช่ือกรรมการท่ีออกตามวาระ มีดงันี ้

1. พลต ารวจโท ดร.ระพพีฒัน์  ปาละวงศ ์      ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชาญชัย อศัวกาญจน์    กรรมการ 

3. นายราชัน ควรหา     กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นอนมุัติ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดงันี ้

1. พลต ารวจโท ดร.ระพพีฒัน์   ปาละวงศ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชาญชัย อศัวกาญจน์    กรรมการ 

3. นายราชัน ควรหา     กรรมการ 
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วาระท่ี 7 : พิจารณาอนมุัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายค่าผลตอบแทนกบัคณะกรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จ านวนเงินรวมทัง้ปีไม่เกิน 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 

- ประธาน      ครัง้ละ 35,000 บาท/ท่าน 

- กรรมการ     ครัง้ละ 30,000 บาท/ท่าน 

2,000,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธาน      ครัง้ละ 25,000 บาท/ท่าน 

- กรรมการ     ครัง้ละ 20,000 บาท/ท่าน 

500,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธาน      ครัง้ละ 15,000 บาท/ท่าน 

- กรรมการ     ครัง้ละ 10,000 บาท/ท่าน 

150,000 บาท 

ค่าบ าเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทัง้นีใ้ห้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการในการพจิารณาจัดสรร 

วาระท่ี 8 : พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 

  ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ บริษัท ส านกังาน  

อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนปีละ 

ไม่เกิน 2,100,000 บาท โดยมีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ดงันี ้

1. นางสาวสมุาล ี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 หรือ 

2. นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 หรือ 

3. นางสาวมณ ี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 

เปรียบเทยีบเสนอราคาสอบบัญชีปี 2559 และ 2560 

งวด 2559 2560 
ไตรมาส     480,00.- 510,000.-     
รายปี 1,010,000.- 1,215,000.-  

Review annual report - 50,000.- 
BOI     90,000.- 180,000.-      
รวม 1,580,000.- 1,955,000.-  
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วาระท่ี 9 : เร่ืองอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

                     จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 9.00 น. จนกว่าจะถึงก าหนดเวลา

ประชมุ 

         บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2560 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วม

ประชมุ และออกเสยีงแทนในการประชมุครัง้นี ้ หรือหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการตรวจสอบท่านใด

ท่านหน่ึง ตามรายช่ือปรากฎด้านลา่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  

(เอกสารแนบ 8) ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ี

เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (เอกสารแนบ 6) และกรุณาสง่หนงัสอืมอบ

ฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง เลขานกุารบริษัท 

ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2560 จักขอบคณุย่ิง 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

            (พลเอกสมทตั  อตัตะนนัทน์ ) 

         ประธานกรรมการ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย 

1. พลเอกสมทตั        อตัตะนนัทน์          ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 

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

3. นางสาวสวุรรณี    ลมิปนวงศ์แสน      กรรมการตรวจสอบ 

  


