ที่ AD 02/2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

การกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
และการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริ ษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ได้มีมติเห็นชอบในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 301
บริ ษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ที่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ โดยกาหนดให้วนั ที่ 13 มีนาคม 2563 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุ้น (Record Date) เข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
2. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรนาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี 2562
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในรอบปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ : ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน
2563 ในเรื่ องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นจากกาไรสุทธิของปี 2562 และกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ้นละ 0.04
บาท โดยกาหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันให้สิทธิผถู ้ ือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นรับทราบกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ คือ
1.

พลตารวจโท ดร.ระพีพฒั น์ ปาละวงศ์

2.

นายชาญชัย

อัศวกาญจน์

ประธานกรรมการการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ
กรรมการ

3.

นายราชัน

ควรหา

กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ กอปรกับผลการปฎิบตั ิงานที่ผ่าน
มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด จึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้จ่ายค่าผลตอบแทนกับคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม

วงเงิน

คณะกรรมการบริ ษทั
-

ประธาน

-

กรรมการ ครั้งละ 30,000 บาท/ท่าน

โดยรวมทั้งคณะกรรมการไม่เกินปี ละ

ครั้งละ 35,000 บาท/ท่าน

2,000,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
-

ประธาน

-

กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาท/ท่าน

โดยรวมทั้งคณะกรรมการ

ครั้งละ 25,000 บาท/ท่าน

ไม่เกินปี ละ 500,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
-

ประธาน

-

กรรมการ ครั้งละ 10,000 บาท/ท่าน

โดยรวมทั้งคณะไม่เกินปี ละ
150,000 บาท

ครั้งละ 15,000 บาท/ท่าน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการ
-

โดยรวมทั้งคณะไม่เกินปี ละ
60,000 บาท

ประธานและกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท/ท่าน

ค่าบาเหน็จกรรมการไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรร
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยมีรายชื่อผูบ้ ญั ชี ดังนี้
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• นายบุญเรื อง เลิศวิเศษวิทย์
• นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์
• นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริ ษทั ของบริ ษทั รวม
3 ข้อ ดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบนั

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

ข้อ 27. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการ

กรรมการหรื อผูซ้ ่ึงได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด

ประชุมด้วยตนเองหรื อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อ

ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้น

ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ

แต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิและประโยชน์ของ

กาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัด

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มี

ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

การเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการ

กาหนดวัดประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้อง เรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวัน
ขอเช่นว่านั้น

ประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น
ทั้งนี้ หากเป็ นการเรี ยกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
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ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุม
ด้วยตนเอง หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน

หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน

กรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่

รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่

สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้

ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้น

รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรอง

เป็ นประธานในที่ประชุม

ประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายหรื อประกาศที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การ

การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การ

ประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม

ประชุมสามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ นึ ภายในสี่ (4) เดือน

สามัญดังกล่าวให้จดั ให้มีข้ นึ ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน

ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษทั

สิ้นสุดรอบปี บญั ชีของบริ ษทั

การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุม
วิสามัญ”

การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุม
วิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุม

สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุ้นนับรวมกันได้ไม่

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่ง

น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้

หรื อหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ

ทั้งหมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิบห้า (25) คน

ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือ

ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ

ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุม

จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมดเข้าชื่อกันทาหนังสือใน

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่

ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้น ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยก

กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น

ประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัด

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือจากผูถ้ ือหุ้น

ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสือจาก
ผูถ้ ือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
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กัน หรื อผูถ้ อื หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับ
ไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่า
เป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดย
บริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นการเรี ยก
ประชุม เพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ
37 ผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
อนึ่งบริ ษทั สาลี่ คัลเล่อร์ จากัด (มหาชน) จะเปิ ดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563 และ
ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบน website www.saleecolour.com ทั้งนี้ กรณีที่มี
ข้อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริ ษทั ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-323-2601 ต่อ 2005 หรื อ 4020 โทรสาร
หมายเลข 02-323-2610
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพร่ ให้กบั บริ ษทั สมาชิก และนักลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( พลเอกสมทัต อัตตะนันท์ )
ประธานกรรมการ
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