ที่ ศล.020/2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
รายงานประจําปี 2555
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กําหนด
8. แผนที่ตงบริ
ั ้ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22
เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่อง
นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น
ของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยที่ประชุมได้ พิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ บริษัทฯ ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
โดยบริษัท ฯ ได้ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.supalai.com) พร้ อมกับ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี ้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์
2556 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุน ประจําปี 2555 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2555 ปรากฏในรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 ทังนี
้ ้งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนประจําปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหมวด "งบการเงิน"
ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่ อย
2555
23,653
10,766
12,465
11,260
11,649
2,744
1.60

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

2554
20,495
9,362
10,750
12,466
12,809
2,568
1.50

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
3,158
1,404
1,715
(1,206)
(1,160)
176
0.10

2554
19,727
9,178
10,549
11,422
11,677
2,511
1.46

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
2,845
1,279
1,566
(929)
(981)
84
0.05

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ฯ
2555
22,572
10,457
12,115
10,493
10,696
2,595
1.51

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปี 2555 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ประมาณร้ อยละ 45
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทังนี
้ ้ตามที่ระบุไว้ ใน
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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อ
เห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2555 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 2,595 ล้ านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงินปั นผล
ทังสิ
้ ้น 1,115.76 ล้ านบาท อนึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2555 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จึงยังคงต้ องจ่าย
สําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
ทังนี
้ ้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลประจําปี 2555 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556
และให้ รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดย
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2. กําไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
3. จํานวนหุ้น
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)

ปี 2555 (ปี ที่เสนอ)
2,594,808,775
1.51
1,716,553,249
0.65
0.30
0.35
1,115,759,611
43%

ปี 2554 (ปี ที่ผ่านมา)
2,511,229,218
1.46
1,716,553,249
0.65
0.35
0.30
1,115,759,611
44 %

ความเห็นคณะกรรมการ:
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2555 สําหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ในอัตรา
หุ้นละ 0.65 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ 3 คนได้ แก่
1. นายประสพ
สนองชาติ
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
3. นายอธิป
พีชานนท์
ประวัติของบุคคล 3 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ า
เป็ นกรรมการได้ อีก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
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1. นายประสพ
2. ผศ.อัศวิน
3. นายอธิป

สนองชาติ
พิชญโยธิน
พีชานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 9 มกราคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ ดําเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถ
อุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ยังได้ คํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตัง้ นายประสพ
สนองชาติ , ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอธิป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึง่ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทัง้ 3 ท่าน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ กลับเข้ ารั บตําแหน่ งอีกวาระ
1. นายประสพ สนองชาติ
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้ อยละ1 ของจํานวนหุ้นที่
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
380,533
- จํานวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555)
0.02 %
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัท
ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
ได้ รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
2. เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2555/ทังหมด
้
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ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้ อยละ1 ของจํานวนหุ้นที่
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
- จํานวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555)
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัท
ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2555/ทังหมด
้

2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

-

ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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3. นายอธิป พีชานนท์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
- จํานวนหุ้น (ณ 31 ธันวาคม 2555)
5,334,140
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
0.31 %
บริษัทจดทะเบียน
- จํานวน
1
- ประเภทกรรมการ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมการบริหาร สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
- ประธานสมาคมการค้ ากลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์ สภา
หอการค้ าแห่งประเทศไทย
- นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2555/ทังหมด
้
12/12
ทังนี
้ ้ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกําหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ นายประสพ สนองชาติ และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริษัท ฯ กําหนดไว้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้ วของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คูส่ มรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. ไม่เป็ นผู้บริหาร ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง รวมทังไม่
้ เป็ น
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษา พนักงานที่ได้ รับเงินเดือนประจํา ทนายความ หรื อผู้สอบบัญชีที่รับค่าจ้ างจาก บริษัท ศุภาลัย
จํากัด(มหาชน) บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
3. พ้ นจากตําแหน่งที่กล่าวใน (2) มาแล้ วเกิน 2 ปี
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงิน หรื อ การบริหารงานของ บริษัท ศุภาลัย
จํากัด(มหาชน) บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะ
ดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการเลือกตัง้ ยกเว้ นคณะกรรมการได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระของ
กรรมการอิสระ
5. ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของผู้บริหาร / กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
6. ต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ ตามนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันในหลักการ
กํากับดูแลกิจการของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้ องเป็ นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และเป็ น
กรรมการเดิมที่ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออก
จากตําแหน่งตามวาระ 3 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5
พิจารณาการกําหนดค่ าบําเหน็จ ค่ าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
และกําหนดเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนและคณะกรรมการ
อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กําหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม "
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2556 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการรวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุด
ย่อย ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าบําเหน็จ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2556 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
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ปี 2555
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนของกรรมการชุดย่ อย : กําหนดจ่ ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุ
กรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
และ
แต่ งตัง้ )

1. ค่า เบี ย้ ประชุม (ไม่ ร วมกรรมการที่ เ ป็ น
ผู้บริ หาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ แล้ ว
ที่ประชุมเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการ
รวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 6
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ " ตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กําหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมีเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท
สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่าง
ดีตลอดมา
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ จํานวน 3 ราย จากบริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านการบัญชี และปริ ญญาโท
ด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น จากจุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย เป็ นผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตแห่ ง
ประเทศไทย มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบมากว่า 20 ปี ทังบริ
้ ษัทในประเทศ และ
บริ ษัทข้ ามชาติ ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต การค้ า และ
มี ประสบการณ์ ด้า นการตรวจสอบบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ นอกจากนี ้ มี
ประสบการณ์ ในการบริ หารงานตรวจสอบ และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due
diligence)
หรื อ
2. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์
ด้ านตรวจสอบมากว่า 22 ปี ในด้ านธุรกิจการผลิต การค้ า การก่อสร้ าง และการบริการ และ
เป็ นผู้ตรวจสอบแก่บริ ษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และบริ ษัทข้ า มชาติ หลาย
บริษัท
หรื อ
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3. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2552 - ปี 2555)
ประสบการณ์และความสามารถ : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้ านการบัญชี และปริญญาโท
ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมากว่า 27 ปี ทังบริ
้ ษัทใน
ประเทศ และบริษัทข้ ามชาติ ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้ าง การค้ า และบริการ และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทังยั
้ งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
วิเคราะห์สถานะ (due diligence) การบริหารงานที่ปรึกษา ตรวจสอบภาษี (Tax Audit)
และสอบทานระบบสารสนเทศ รวมทังได้
้ รับเชิญไปเป็ นผู้บรรยายแก่สภาวิชาชีพบัญชีและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 และขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ น
จํานวน 1,970,000 บาท ซึง่ สูงกว่าปี ก่อน 2 %
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท ฯ / บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ฯ
ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2555
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริษัท ฯ คือบริษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ ตี ้แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2556 เป็ นเงินจํานวน
1,970,000 บาท ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 1,200,000 บาท เป็ น 1,230,000 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 2.5 % สําหรับ
ค่าบริการอื่น (non audit fee) บริษัท ฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น

ปี 2556 (ปี ที่เสนอ)
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ปี 2555
1,930,000 บาท
1,200,000 บาท
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ดังนี ้
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ
2. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
3. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
-8-

และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริษัท ฯ 1,970,000 บาท สูงกว่าปี ก่อน 2 %
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556
เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ทังนี
้ ้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556
อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7 หรื อสามารถ
Download ได้ จาก www.supalai.com ซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ เท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านดังนี ้
1. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10320
2. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา อายุ 61 ปี
426 ซอย โปร่ งอุทศิ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
3. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 72 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่สง่ มาด้ วย โดยเลือก
เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ฯ ภายในศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2556 ด้ วยจักขอบคุณยิ่ง
ทังนี
้ ้ บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

( นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม )
ประธานกรรมการบริษัท

-9-

