หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2563
วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ที่ SLP011/2563
เรื่อง
ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย
1. รายงานประจาปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
6. คาชีแ้ จง ขัน้ ตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจาเป็ นทีต่ อ้ งใช้ในวันประชุม
7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
8. ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
9. ข้อบังคับของบริษทั ฯ เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
10. ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
11. แผนทีบ่ ริษทั
12. แบบขอรับสาเนาหนังสือรายงานประจาปี 2562
13. มาตรการและแนวปฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ด้วยคณะกรรมการบริษทั สาลี่ พริน้ ท์ต้งิ จากัด (มหาชน) ได้มมี ติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษทั สาลี่ พริ้นท์ต้งิ จากัด (มหาชน) ตัง้ อยู่เลขที่ 19 หมู่ 10 ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รายละเอี ยดทั ่วไป : บริษทั จัดการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยหมายเลข 2 ซึ่งต้องเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองความ
ถูกต้อง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 แล้ว
เห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามทีม่ กี ารลงมติไว้ จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรอง
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สาหรับรอบปี 2562
รายละเอี ยดทั ่วไป : บริษทั ขาดทุ นสุท ธิจากผลประกอบการประจาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน
42.99 ล้านบาท และมีสนิ ทรัพย์รวม 947.66 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ง
เกิดขึน้ ในรอบปี 2562 นัน้ ปรากฏอยูใ่ นหมวด “คาอธิบายฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ” รายงานประจาปี ซึง่ ได้จดั ส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : วาระนี้เป็ นเรื่องทีร่ ายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
พิ จารณาอนุ มตั ิ และรับรองงบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน และรายงานของผู้ส อบบัญชี ของบริ ษทั
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดทั ่วไป : พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตรา 112 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 กาหนดให้บริษทั ต้อง
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและเสนอ
วาระที่ 3
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ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิ ซึ่งสาหรับ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุ นประจาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ
บริษทั นัน้ ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และจัดให้มกี ารตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วและขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ
โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏอยู่โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงิน ประจาปี 2562
งบการเงินประจาปี 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพย์รวม
947.66
1,002.49
- หนี้สนิ รวม
38.41
36.96
- ส่วนของผูถ้ อื หุน้
909.25
965.53
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รายได้รวม
- กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
- กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
- กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

386.65
(42.99)
(44.29)
(0.04)

451.64
30.38
30.57
0.03

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิ งดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562
รายละเอียดทั ่วไป : นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิประจาปี และพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 49 กาหนดว่า บริษทั ต้อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ปี ที่เสนอ)
1. กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี (ล้านบาท)
(42.99)
30.38
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
1,200
1,200
3. จานวนเงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
0.025
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
0.015
3.2 เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
0.010
4. เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
30
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล
98.14%
วาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้น อนุ มตั งิ ดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2562 เนื่องจากผลการดาเนินงาน มีผลขาดทุน ตามทีเ่ สนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
รายละเอียดทั ่วไป : พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตราที่ 71 และข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 20 กาหนดให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ งในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนที่ใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เข้ามาใหม่ได้ ดังนัน้ ในปี 2562 มี
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
วาระที่ 5
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1. นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสาทิส ตัตวธร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายธนะชัย สันติชยั กูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
รายละเอียดเพิม่ เติมและประวัตขิ องกรรมการแต่ละคนดังปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยมีสทิ ธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริษทั ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้น
เสนอวาระเพิม่ เติมในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในวาระนี้ พิจารณาเสนอบุคคลทัง้ 3 คน ซึ่งผ่านกระบวนการกลั ่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ กลับมาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ 3 คน อีกทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อการบริหารงานของบริษทั ฯ และปฏิบตั หิ น้ าที่ในฐานะกรรมการที่
ดารงตาแหน่งถึงปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ เป็ นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย
สุชาติ จิวะพรทิพย์ นายสาทิส ตัตวธร และนายธนะชัย สันติชยั กูล โดยคณะกรรมการเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการรายเดิมที่ครบวาระ
ดังกล่าวกลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และให้แต่งตัง้ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ เป็ นรองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน นายสาทิส ตัตวธร เป็ นกรรมการและกรรมการบริหาร และนายธนะชัย สันติชยั กูล เป็ นกรรมการ กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ ด้วย
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563
รายละเอียดทั ่วไป : ข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 34 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา
ตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การ
กาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการของบริษทั ได้แก่ ผลประกอบการของบริษทั ระดับความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และการ
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ่เี หมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ดังนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุม
รายละเอียด

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

(1) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 35,000 บาท
กรรมการ ครัง้ ละ 30,000 บาท
(2) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 25,000 บาท
ตรวจสอบ
กรรมการ ครัง้ ละ 20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 15,000 บาท
กรรมการ ครัง้ ละ 10,000 บาท
***รวมค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการทุก
ชุดไม่เกินปี ละ 3,700,000.-บาท (สาม
ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
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ปี 2562
ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 35,000 บาท
กรรมการ ครัง้ ละ 30,000 บาท
ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 25,000 บาท
กรรมการ ครัง้ ละ 20,000 บาท
ประธานกรรมการ ครัง้ ละ 15,000 บาท
กรรมการ ครัง้ ละ 10,000 บาท
***รวมค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการทุกชุดไม่
เกินปี ละ 3,700,000.-บาท (สามล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2563
2. ค่าบาเหน็ จคณะกรรมการบริ ษทั รวมทัง้ คณะไม่เกินปี ละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทัง้ นี้ อยู่ในอานาจคณะกรรมการ
บริษทั จัดสรรต่อไป
3. ผลประโยชน์ อื่น: ไม่ม ี
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ตามทีเ่ สนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2563
รายละเอียดทั ่วไป : พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 43 กาหนดให้แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มี
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 ให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มกี ารหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี
โดยบริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ทส่ี งั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบ
บัญชีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสารสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 10
วาระที่ 7

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุ ศาสตร์ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563 ซึ่ง
เป็ นผู้สอบบัญชีบริษทั ปี แรก โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญ ชี
รับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
โดยกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี (รวมสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็ นจานวนเงิน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 1,120,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ในนามบริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1,070,000

ปี 2562
1,120,000

ค่าใช้จา่ ยอื่นตามทีจ่ า่ ยจริง

ค่าใช้จา่ ยอื่นตามทีจ่ า่ ยจริง

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ และหรือส่วนได้เสียกับบริษทั / ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิการแต่งตัง้ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นายสง่า โชคนิตสิ วัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปั ญญาธนานุศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8435 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2563
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั ปี แรก โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทา งบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2563
รายละเอี ยดทั ่วไป : เพื่อ ให้ส อดคล้อ งตามพระราชก าหนด ว่า ด้ว ยการประชุ ม ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563
โดยมีสาระสาคัญของการเสนอแก้ไขเพิม่ เติมข้องบังคับบริษทั ฯ ดังนี้
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ฉบับปัจจุบนั
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมทุกคราว ใน
กรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
แต่ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ใน
ทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะ
กาหนดให้กรรมการของบริษทั เข้าร่วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการ
ประชุมดังกล่าวผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ โดยทีก่ รรมการอย่างน้อยหนึ่ง
ในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการ
ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะทีม่ กี ารประชุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ โดยให้ม ีการบันทึกเสียงหรือ
ทัง้ เสีย งและภาพแล้ว แต่ กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอด
ระยะเวลาทีม่ กี ารประชุม รวมทัง้ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทเ่ี กิดจาก
บัน ทึกดังกล่ าว และมีร ะบบควบคุ มการประชุมเป็ น ไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรร มการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิธกี ารและเป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวมาข้างต้น ถือว่า
เป็ นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามวิธกี ารทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียใน
เรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 28. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ซึ่ ง เป็ นการ
ประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
จะต้ องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทสามารถกระท า
ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ โดยเป็ นไปตามเงื่ อ นไข
ขันตอน
้
และวิ ธีการที่กฎหมายกาหนด
ประธานกรรมการท าหน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่
ประชุมทุกคราว ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร อง
ประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการปฏิ บัติ
หน้ าที่ แทน แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
รองประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่
สามารถปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่ง มีส่ ว นได้เ สีย ในเรื่อ งใดไม่ ม ีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั อิ นุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ตามทีเ่ สนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้ผ่านมติ : เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ มาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะชัย สันติชยั กูล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พ.ศ. 2563
บริษทั ฯ ขอเรียนว่า
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติกาหนดรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563
(Record Date) ท่านผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรดกรอก
ข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้จดั ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผูถ้ อื หุน้
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้คสั โตเดียน {Custodian} ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น ) ได้จาก www.saleeprinting.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้
2. หากท่านไม่สามารถเข้าประชุ มด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รบั มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยหมายเลข 5 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการที่เป็ นอิสระของบริษทั จึงขอชีแ้ จง
นิยามของกรรมการอิสระที่บริษทั ฯ ยึดถือในการปฏิบตั ิและมีความสอดคล้องกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
บริษทั กาหนดให้กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ ประกอบด้วย
รายชื่อ
1) นายสุชาติ
บุญบรรเจิดศรี
2) นายสุพจน์
แก้วมณี
3) นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มายังบริษทั ฯ ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ถึง

นายประภุตว์ จิวะพรทิพย์ – เลขานุการบริษทั
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน)
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 19 หมู1่ 0 ตาบลคลองสี่
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-6000 โทรสาร 0-2529-6010-11

3. บริษทั ใคร่ขอเรียนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้โปรดรับทราบ คาชีแ้ จง ขัน้ ตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะและ เอกสารจาเป็ นที่ต้อง
ใช้ในวันประชุม ที่กาหนดในสิง่ ที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 และเพื่อให้ท่านได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ตอ้ งการให้บริษทั ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอครัง้ นี้ สามารถส่งคาถาม
ล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์มาที่ secretary@saleeprinting.com หรือทีโ่ ทรสารหมายเลข 02-529-6010-11 ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้จดั ทาและนาส่ง
แผนทีบ่ ริษทั ดังสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยหมายเลข 11 มาให้พร้อมกันนี้
4. ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซด์ของบริษทั www.saleeprinting.com และหากท่านผู้
ถือหุ้นประสงค์ขอรับสาเนาหนังสือ รายงานประจาปี 2562 ของบริษทั กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับสาเนาหนังสือรายงาน
ประจาปี 2562” ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 12 ส่งมายังบริษทั ฯ ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ : นางสาวณัฐวสา ชัยวุฒกิ ุล หรือ นางสาวปิ ยะนุช บุญยะบูรณ์
บริษทั สาลี่ พริน้ ท์ตง้ิ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-529-6000 ต่อ 251 หรือ 401 โทรสาร 02-529-6010-11
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