
บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี พ.ศ. 2561
Salee Colour Public Company Limited

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) ห้องประชุม 301 เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 

ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

 พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ เป็นประธานที่ประชุม นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม ประธานแจ้ง

ต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำานวน 35 รายและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำานวน 18 ราย รวม

จำานวนหุน้ทีม่าประชมุทัง้สิน้ 436,291,310 หุน้ (คดิเปน็รอ้ยละ 74.77 ของจำานวนหุน้ทีช่ำาระแลว้ทัง้หมด 583,511,702 หุน้) 

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1. พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์ ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

 2. นายสุชาติ  จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและ

        กำาหนดค่าตอบแทน

 3. พล.ต.ท.ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/

        ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 4. นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน กรรมการตรวจสอบและ

        กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 5. นายรัช    ทองวานิช  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 6. นายขวัญชัย    ณัฏฐ์เศรษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 7. นายธเนศพล    มงคลรัตน์ กรรมการ

 8. นายราชัน    ควรหา  กรรมการ

 9. นายชาญชัย   อัศวกาญจน์ กรรมการ

 

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด

 1. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต

 2. นางสาวสวิตา  โยธินประเสริฐ

 เลขานกุารแจง้การลงคะแนนเสยีงวา่ ในแตล่ะวาระ ถา้ไมม่ผีูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสยีง จะถอืวา่รับรองมติดงักลา่ว 

 เปน็เอกฉนัท ์หากมผีูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ใหแ้สดงความประสงคใ์น “บตัรลงคะแนนเสยีง” ทีไ่ดแ้จกใหแ้ล้ว และจะม ี

 เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระใด จะต้องงดออกเสียในวาระนั้น

 เมือ่ชีแ้จงถงึวธิกีารลงคะแนนเสยีงเสรจ็เรยีบรอ้ย เลขานกุารเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามระเบยีบวาระ 

 ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
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วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

 - ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

 เลขานุการได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ของบริษัท ซ่ึง 

 ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ปรากฎรายละเอียดตามสำาเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับ 

 หนังสือเชิญประชุมแล้ว

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

 วันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย จำานวน      436,291,310  เสียง    คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย จำานวน   -  เสียง

  งดออกเสียง จำานวน  -     เสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท  และบริษัทย่อยในรอบปี 2559

 เลขานกุารไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบรายงานผลการดำาเนนิงานของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในรอบป ี2559 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ตามที่ 

 เลขานุการเสนอด้วยคะแนเสียง

  เห็นด้วย  จำานวน   436,291,310  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน  -   เสียง

รายการ ปี 2559 ปี 2558 % เปลี่ยนแปลง

รายได้สุทธิ 950.75 869.44 เพิ่มขึ้น 9.35%

ต้นทุนขายและบริการ 774.60 699.91 เพิ่มขึ้น 10.59%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 71.74 62.36 เพิ่มขึ้น 14.60%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 71.56 63.81 เพิ่มขึ้น 12.14%

ดอกเบี้ยจ่าย 7.92 10.85 ลดลง 27.00%

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี 21.89 33.30 ลดลง 34.26%



บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี พ.ศ. 2561
Salee Colour Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไร ขาดทุนประจำาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  เลขานกุารไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชกีำาไร ขาดทนุสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 “ตามที ่

 ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 ผลการ 

 ดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) และ 

 บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลัก 

 การบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมไิดเ้ปน็การแสดงความเห็นอยา่งมเีงือ่นไขตอ่งบการเงนิขา้งต้น และไดผ่้านการพจิารณา 

 ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำาไร ขาดทุนประจำาปี 2559 สิ้นสุด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,291,310  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน  -   เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559

  เลขานุการได้นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ในเรื่องการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำาไรของ 

 ปี 2559 และกำาไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกำาหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวัน 

 ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 

 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินสำารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล 

 ตามที่เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,291,310  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน  -   เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 

  เลขานุการได้ช้ีแจงการลงคะแนนในวาระนี้ จะใช้การลงคะแนนเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

 จะงดออกเสียงในวาระนี้ โดยกรรมการที่หมดวาระในปี 2560 มีดังนี้

  1. พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์  ปาละวงศ์ ป ระธานกรรมการตรวจสอบ/

          ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  2. นายชาญชัย   อัศวกาญจน์  กรรมการ

  3. นายราชัน    ควรหา   กรรมการ

  ในวาระนี้ กรรมการที่หมดวาระ งดออกเสียง และออกจากที่ประชุม 

  พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ กรรมการสรรหาและ 

 กำาหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในวาระนี้แทน พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

  นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ ได้กล่าวถึงกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ  

 กอปรกับผลการปฎบิตังิานทีผ่า่นมากอ่ใหเ้กิดประโยชนต์อ่บรษิทัเปน็อยา่งดมีาโดยตลอด จงึขอนำาเสนอใหก้รรมการ 

 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำารงตำาแหน่งเหมือนเดิม โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

 



บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี พ.ศ. 2561
Salee Colour Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

 1. พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง พลตำารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ ตามที่ 

 เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,090,944  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน        200,366  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

 2. นายชาญชัย อัศวกาญจน์

  ทีป่ระชมุไดพิ้จารณาแลว้ และมมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตัแิตง่ตัง้ นายชาญชยั อศัวกาญจน ์ตามทีเ่ลขานกุารเสนอ 

 ด้วยคะแนนเสียง

  เห็นด้วย  จำานวน   436,246,784  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน         44,526  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

 3. นายราชัน ควรหา

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายราชัน ควรหา ตามที่เลขานุการเสนอด้วย 

 คะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,079,945  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -   เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน        211,365  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2560

  เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำานวนเงินรวมทั้งปีไม่เกิน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

• ประธาน  ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน

• กรรมการ  ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน
2,000,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธาน  ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน

• กรรมการ  ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน
500,000  บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

- ประธาน  ครั้งละ  15,000 บาท/ท่าน

- กรรมการ  ครั้งละ  10,000 บาท/ท่าน
150,000 บาท

ค่าบำาเหน็จกรรมการไม่เกินปีละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอำานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร



บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปี พ.ศ. 2561
Salee Colour Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ และมมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมัุตคิา่ตอบแทนกรรมการประจำาป ี2560 ตามทีเ่ลขานกุาร 

 เสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,291,310  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -         เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน  -         เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2560

  เลขานุการเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ประจำาปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 2,100,000 บาท และมีผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ดังนี้ 

  1.  นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  3970  หรือ

  2.  นางสาวทิพวัลย์  นานานุวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  3459  หรือ

  3.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เลขที่  5313

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 

 เลขที ่3970 หรือนางสาวทพิวัลย ์นานานวุฒัน ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่3459 หรอื นางสาวมณ ีรตันบรรณกจิ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ แห่งบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ประจำาปี 2560 และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 2,100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี 

 ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ 

 สำานักงานทำาหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ตามที่ 

 เลขานุการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

  เห็นด้วย  จำานวน   436,291,310  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นด้วย  จำานวน   -         เสียง

  งดออกเสียง  จำานวน  -         เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 - ไม่มี

 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มผีูถ้อืหุ้นทา่นใดมปีระเดน็อืน่ จะเสนอขึน้พจิารณาและหรอืสอบถามเพิม่เตมิอีกหรอืไม ่

 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 10.25 น.

                                      ประธานที่ประชุม

(พลเอกสมทัต  อัตตะนันทน์)

                                      เลขานุการบริษัท

(นายพีรพันธ์  จิวะพรทิพย์)




