ที ศล.033/2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง ทีสง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556
รายงานประจําปี 2556
ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คําชี ;แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระทีบริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กําหนด
8. แผนทีตงบริ
ั ; ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันอังคารที 22
เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน; 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ;
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผ้ ถู อื หุ้นประจําปี 2556 เมือวันที 22 เมษายน 2556

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมือวันที 22 เมษายน 2556 โดยทีประชุมได้ พิจารณา
เรื องต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด ซึง บริ ษัทฯ ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
; เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียดทีปรากฏใน
เอกสาร ตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง โดย
บริ ษัท ฯ ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ (www.supalai.com) พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี ; และเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
; วนั ที 27 กุมภาพันธ์
2557 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1
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วาระที 2
คณะกรรมการรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี ทีผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2556 สิน3 สุดวันที 31 ธันวาคม 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
; ; งบแสดงฐานะ
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง; นี ; ตามรายละเอียดทีปรากฏในเอกสาร ตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 2 ทังนี
การเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2556 สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด
"งบการเงิน" ของรายงานประจําปี ซึง ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง; นี ; รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ;
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่ อย
2556
30,675
15,967
14,252
12,322
12,742
2,882
1.68

สินทรัพย์รวม
หนี ;สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
; ;นฐาน (บาท/หุ้น)

2555
23,653
10,766
12,465
11,260
11,649
2,744
1.60

หน่วย : ล้ านบาท
เพิมขึน3 (ลดลง)
7,022
5,201
1,787
1,062
1,093
138
0.08

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

หน่วย : ล้ านบาท
เพิมขึน3 (ลดลง)
6,686
5,035
1,651
1,003
1,046
173
0.10

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ฯ
2556
29,258
15,492
13,766
11,496
11,742
2,768
1.61

สินทรัพย์รวม
หนี ;สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
; ;นฐาน (บาท/หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2556 สิ ;นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที 3

พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปี 2556 เพือจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผู้ถอื หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายทีจะเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ประมาณร้ อยละ 45
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีทีบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ทังนี
; ; ตามทีระบุไว้ ใน
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ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง; คราว เมือ
เห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนัน; และรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ 2,768 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของกําไรสุทธิ รวมเป็ น
เงินปั นผลทังสิ
; ;น 1,201.59 ล้ านบาท อนึง ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครัง; ที 8/2556 เมือวันที 13
สิงหาคม 2556 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จึงยังคง
ต้ องจ่ายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
ทังนี
; ; กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการรับเงินปั นผลประจําปี 2556 (Record Date) ในวันที 11 มีนาคม 2557
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 12 มีนาคม 2557
โดยกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที 6 พฤษภาคม 2557
ข้ อมลเปรี
ยบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ทีผ่านมา
ู
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 2556 (ปี ทีเสนอ)
2,768,305,663
1.61
1,716,553,249
0.70
0.30
0.40
1,201,587,274
43 %

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2556 สําหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิ และเมือรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลทีจ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
เพือสิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลวันที 11 มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 12 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 6 พฤษภาคม 2557 ทังนี
; ; สิทธิใน
การรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ ;นอยูก่ บั มติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
วาระที 4

พิจารณาการเลือกตัง3 กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการทีออกตามวาระ
กรรมการทีออกตามวาระ 3 คนได้ แก่
1. ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง
2. นายอนันต์
เกตุพิทยา
3. นางอัจฉรา
ตังมติ
; ธรรม
ประวัติของบุคคล 3 ท่านทีได้ รับการเสนอชือปรากฏ ตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง; ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตังให้
; กลับเข้ า
เป็ นกรรมการได้ อีก โดยในปี นี ;มีกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
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1. ดร.วิรัช
2. นายอนันต์
3. นางอัจฉรา

อภิเมธีธํารง
เกตุพิทยา
ตังมติ
; ธรรม

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึงปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคล เข้ ามายังบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ ดําเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัติการทํางานทีดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
; คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทีดีต่อองค์กร สามารถ
อุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ; ยังได้ คํานึงถึงคุณสมบัติทีเหมาะสม
และสอดคล้ องกับองค์ ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิ จของบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตัง;
ดร.วิรัช อภิเมธี ธํารง , นายอนันต์ เกตุพิทยา และนางอัจฉรา ตังมติ
; ธรรม ทีต้องออกตามวาระ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทัง; 3 ท่าน ตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3)
รายละเอียดกรรมการทีเสนอให้ กลับเข้ ารับตําแหน่ งอีกวาระ
1. ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ1 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
;
ษัท)
- จํานวนหุ้น
2,461,466 หุ้น (รวมคูส่ มรส)
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียง
0.14 %
ทังหมด
;
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ;กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการทีสว่ นร่วมในการ
ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาที ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จํานวนครัง; ทีเข้ าร่วมประชุมในปี 2556 / ทังหมด
;
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2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
;
ษัท)
- จํานวนหุ้น
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
;
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ;กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการทีสว่ นร่วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาที
ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จํานวนครัง; ทีเข้ าร่วมประชุมในปี 2556/ทังหมด
;

- หุ้น (รวมคูส่ มรส)
-%

ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที
ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
12/12
3. นางอัจฉรา ตัง3 มติธรรม
ผ้ ูได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการผ้ ูมีอาํ นาจลงนาม
484,004,244 (รวมคูส่ มรส)
28.20 %

ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ
จํานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
;
บริ ษัทจดทะเบียน
- จํานวน
- ประเภทกรรมการ
กิจการอืน(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)






1
กรรมการ
กรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ; แมเนจเม้ นท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
กรรมการ บริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จํากัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
จํานวนครัง; ทีเข้ าร่วมประชุมในปี 2556/ทังหมด
;
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ทังนี
; ; บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกําหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง และนายอนันต์ เกตุพิทยา มีคณ
ุ สมบัติตามทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ ดงั นี ;
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้ วของ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที
เกียวข้ อง ทังนี
; ; นับรวมหุ้นทีถือโดยผู้เกียวข้ อง ได้ แก่ คูส่ มรส บุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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2. ไม่เป็ นผู้บริ หาร ของบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัททีเกียวข้ อง รวมทังไม่
; เป็ น
ลูกจ้ าง หรื อทีปรึ กษา พนักงานทีได้ รับเงินเดือนประจํา ทนายความ หรื อผู้สอบบัญชีทีรับค่าจ้ างจาก บริ ษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน) บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบริ ษัททีเกียวข้ อง
3. พ้ นจากตําแหน่งทีกล่าวใน (2) มาแล้ วเกิน 2 ปี
4. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
; านการเงิน หรื อ การบริ หารงานของ บริ ษัท ศุภาลัย
จํ ากัด(มหาชน) บริ ษัทในเครื อ บริ ษัท ร่ วม หรื อ บริ ษัททีเ กี ยวข้ อง และรวมถึ งไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียใน
ลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้ รับการเลือกตัง; ยกเว้ นคณะกรรมการได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่า การ
เคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียนันจะไม่
;
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที และการให้ ความเห็นทีเป็ นอิสระของ
กรรมการอิสระ
5. ไม่ใช่เป็ นผู้ทีเกียวข้ อง หรื อญาติสนิทของผู้บริ หาร / กรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
6. ต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ อืนทีอาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ ตามนโยบายเกียวกับผลประโยชน์ทีขดั กันในหลักการ
กํากับดูแลกิจการของ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ กล่าวคือต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีพื ;นฐานและความเชียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ
ทํางานทีโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม หรื อเป็ นกรรมการ
เดิมทีปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาทีผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื อกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ 3 คน ซึง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตังเป็
; นกรรมการของบริ ษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
วาระที 5

พิจารณาเพิมจํานวนกรรมการและแต่ งตัง3 กรรมการทีเพิม

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ปั จจุบนั คณะกรรมการมีจํานวน 10 คน ส่วนใหญ่มีความรู้ ทางการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถาปั ตย์
ฯลฯ ยังไม่มีกรรมการท่านใดทีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอทีประชุมพิจารณาการเพิมจํ านวน
กรรมการอีก 1 ตําแหน่งรวมจํานวนกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ น 11 ท่าน และแต่งตังกรรมการใหม่
;
ทีมีความรู้ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมายเพือจะสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะด้ านกฎหมายให้ แก่คณะกรรมการ รายละเอียดมีดงั นี ; (ประวัติของ
กรรมการใหม่ทีได้ รับการเสนอชือปรากฏ ตามตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับ 3 )
ผ้ ไู ด้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ
นายกริช จันทร์ เจริญสุข
จํานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
;
บริ ษัทจดทะเบียน
- จํานวน
- ประเภทกรรมการ
กิจการอืน(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษัท
ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง;

กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการอีก 1 ตําแหน่ง
รวมจํ านวนกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ น 11 ท่าน และแต่งตัง; กรรมการใหม่ทีมีความรู้ และประสบการณ์ ด้านกฏหมายเพือจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะด้ านกฎหมายให้ แก่คณะกรรมการ
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วาระที 6
พิจารณาการกําหนดค่ าบําเหน็ จ ค่ าตอบแทน ของคณะกรรมการและทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบีย3 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนและคณะกรรมการ
อืนๆ ทีคณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง3 ประจําปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 90 กําหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํ านวนเสียงทังหมดของผู
;
้ ถือหุ้นซึงมาประชุม"
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ ว ทีประชุมเห็นควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 พิจารณาปรับเพิมเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและทีปรึ กษาคณะกรรมการ ทังนี
; ; เนืองจากเป็ นอัตรา
ทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมทีประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
; ปี 2549 ซึง ไม่ได้ ปรับเพิมมาเป็ นเวลาหลายปี รายละเอียดดังนี ;
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าบําเหน็จ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ปี 2556
ประธานกรรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

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

ค่ าตอบแทนของกรรมการชุดย่ อย : กําหนดจ่ ายค่ าเบีย3 ประชุมเป็ นรายครั ง3 เฉพาะครั ง3 ทีมาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดแลกิ
กรรมการอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัท
ู จการ คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะอนุ
และ
แต่ งตัง3 )

1. ค่าเบี ;ยประชุม
(ไม่รวมกรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลัน กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ แล้ ว ที
ประชุมเห็นควรนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการ
รวมทังค่
; าเบี ;ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที 7

พิจารณาแต่ งตัง3 ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2557 และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดว่า " ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู
; ้ สอบ
บัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้ "
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี เพือให้ การควบคุมภายในมี
เสถียรภาพมากยิงขึ ;นและให้ มนั ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 จากบริ ษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตังแต่
; ปี 2552 – 2556 ซึงครบ 5 ปี แล้ ว และได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
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ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ จํานวน 3 ราย จากบริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ;
1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4579 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ด้ านบั ญ ชี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ ง และปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มีประสบการณ์การทํางานเป็ นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริ ษัทฯ มาเป็ นเวลา 20 ปี ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังบริ
; ษัททีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทจํากัดอืนทังในและต่
;
างประเทศ
• ปั จจุบันดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนทีควบคุมงานทัง; ทางด้ านการเป็ นทีปรึ กษาในการเปลียนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทํา
งบการเงินตาม IFRS ของบริ ษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ และเป็ นผู้ควบคุมงานด้ านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขา
มุ่ง เน้ น ไปยัง บริ ษั ท ที จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร ธุ ร กิ จ การเงิ น และหลัก ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภค
• เป็ นหนึงในทีมงานหลักจากบริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปล
และจัดทําร่างมาตรฐานการบัญชีไทยให้ เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
• เป็ นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง ทัว โลก และเป็ นผู้บรรยาย
หลักในการฝึ กอบรมหลักสูตรทีเกียวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
• เป็ นผู้อํานวยการในโครงการทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS)ให้ แก่บริ ษัททีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เป็ นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินทีใช้ มาตรฐานการการบัญชีสากล (IFRS) ให้ แก่บริ ษัทต่างๆ
• เป็ นผู้สอบบัญชีในการสอบทานยอดยกมาของงบการเงินทีใช้ มาตรฐานการบัญชีสากลของบริ ษัทข้ ามชาติหลายแห่งเพือ
วัตถุประสงค์ในการทํางบการเงินรวม
หรื อ
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• มีประสบการณ์ ด้านตรวจสอบมากว่า 22 ปี ในด้ านธุรกิ จการผลิต การค้ า การก่อสร้ าง และการบริ การ และเป็ นผู้
ตรวจสอบแก่บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทข้ ามชาติ หลายบริ ษัท
หรื อ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4498 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• สําเร็ จการศึกษาบัญชีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริ หารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงและระดับ
ปริ ญญาโทสาขาวิชาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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• เข้ าร่วมงานกับบริ ษัทสํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ในปี 2535 และทํางานในฝ่ ายตรวจสอบบัญชีตลอดมา โดยเป็ นผู้
ควบคุมงานสอบบัญชีของบริ ษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้ บริ การครอบคลุมธุรกิจหลากหลาย
ประเภท มีความเชียวชาญในธุรกิจการผลิตและการจัดจําหน่าย การโรงแรม การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ การก่อสร้ างและ
ธุรกิจเช่าซื ;อ
• มีประสบการณ์ ในการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษาด้ านการบริ หารและทําการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษแก่หลายบริ ษัทเพือ
วัตถุประสงค์ของการซื ;อขายกิจการหรื อการเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557 เป็ นจํานวน 1,970,000 บาท ซึง
เท่ากับปี ก่อน
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
; มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้น
ใหญ่หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ
ทังนี
; ; ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2556 นาย
ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง; 4 แห่งของบริ ษัทฯ คือ 1)บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ; แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2)บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด 3)บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และ 4)บริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จํากัด
สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทีจะขออนุมตั ิในครัง; นี ; คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 เป็ นเงินจํานวน
1,970,000 บาท ซึงเท่ากับปี 2557 และค่าสอบบัญชี ของบริ ษัทย่อยเท่ากับปี 2556 คือ 1,230,000 บาท สําหรั บค่าบริ การอื น
(Non-Audit Fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผ้ ูสอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีทีผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผ้ ูสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอืน

ปี 2557 (ปี ทีเสนอ)
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ปี 2556
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
เป็ นสํานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
; ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึงต่อไปนี ; เป็ น
ผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ ดังนี ;
1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4579 หรื อ
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4523 หรื อ
3. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4498
และเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ 1,970,000 บาท เท่ากับปี ก่อน
วาระที 8

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นก้ ู

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามทีบริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมือวันที 28 เมษายน 2554 ให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทได้ ใช้ วงเงินทังหมดแล้
;
ว โดย ณ วันที 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ
ได้ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทังสิ
; ;น 2,700 ล้ านบาท และในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มี
ประกันหลักในวงเงินทีเหลือทังหมด
;
2,300 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง และเพือเป็ นการลด
-9-

ต้ นทุนเงิ นกู้ยืมของบริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ (ยกเลิกวงเงิ นเดิม) รวมทัง; สิ ;นไม่เกิ น
6,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ;
วัตถุประสงค์

:

ประเภทของหุ้นก้ ู
มลค่
ู ารวมของหุ้นก้ ู

:
:

สกุลเงิน
รายละเอียดอืน ๆ

:
:

ซื ;อทีดินเพือรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นแหล่งเงินทุนเพือการดําเนินการของบริ ษัทฯ
รวมทังเพื
; อลดต้ นทุนทางการเงิน
หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ทังมี
; หลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
ไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอืน โดยคณะกรรมการบริ ษัท สามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง; เดียวหรื อเป็ นคราวๆ
บาท และ / หรื อสกุลเงินอืน
คณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกียวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จํานวนเงิน
เงิน อายุ มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ;ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชําระคืนเงิน
ต้ น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ อง ตามที
สภาวการณ์ จะเอื ;ออํานวยและตามระยะเวลาทีเห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
รู ปแบบต่างๆ กัน ครัง; เดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้ และมีอํานาจแต่งตังผู
; ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ /
หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ / หรื อผู้จดั จําหน่าย และ / หรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อที
ปรึ กษาและผู้ทีเกียวข้ องต่างๆ รวมทังการตกลงทํ
;
าสัญญา แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อเอกสาร
อืนใดกับผู้ทีเกียวข้ อง การจัดเตรี ยม ติดต่อ ให้ ข้อมูล การยืนคําขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดรองซือ; ขายตราสารหนี ;
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ และ / หรื อหน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์เงือนไขและรายละเอียดทีเกียวข้ องและการดําเนิน การ
ใดๆ ทีเกียวข้ อง เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวภายใต้ ข้อกําหนดของประกาศ ข้ อบังคับ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ทีเกียวเนืองตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
ในวงเงินใหม่รวมทังสิ
; ;นไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท เพือรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง และเพือเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของ
บริ ษัทฯ ตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลข้ างต้ น
วาระที 9

พิจารณาการแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ 2 และ 3

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้ สอดคล้ องกับวาระ 5 จึงขอแก้ ไขหนังสือรับรองข้ อ 2, 3 ดังนี ;
เดิม 2. กรรมการของบริ ษัทมี 10 คน ตามรายชือดังต่อไปนี ;
1. นายประทีป ตังมติ
; ธรรม
2. นางอัจฉรา
ตังมติ
; ธรรม
3. นายอธิป พีชานนท์
4. นายประศาสน์ ตังมติ
; ธรรม
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
6. นายประสพ
สนองชาติ
7. นายวิรัช
อภิเมธีธํารง 8. นายประกิต
ประทีปะเสน
9. นายอัศวิน พิชญโยธิน
10. นายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม
3. อํานาจกรรมการและข้ อจํากัดกรรมการ
3.1 ชือและจํานวนกรรมการซึง มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
; ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
; ธรรม
หรื อ นายอธิป พีชานนท์ หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม กรรมการสองในสีท่านนี ;ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท
- 10 -

3.2 นายประทีป ตัง; มติธรรม หรื อนางอัจฉรา ตัง; มติธรรม หรื อนายอธิ ป พีชานนท์ หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม
กรรมการท่านใดท่านหนึง ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชือพร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพือ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
;
ดสรรทีดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกันการ
ใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ;าประปาชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ;าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้
นํ ;าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจําหน่ายนํ ;าประปาทั ;งภายในและภายนอกโครงกา
จัดสรรทีดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, การเลิกใช้ นํ ;าประปา, การขอโอนการ
ใช้ นํ ;าประปาชัว คราวเป็ นถาวร
3.2.3 ยืนคําร้ องทัว ไปเกียวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยืนคําร้ องทัว ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด เพือให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพือสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน
,สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลียนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ; ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
; ้ าย, การเชือม
ทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ;าทิ ;ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและ
รับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพือดําเนินการใดๆ กับกรมทีดินหรื อหน่วยงานราชการอืนใดเกียวกับ, การจัดสรรทีดิน,การ
แก้ ไขผังจัดสรรทีดินและโครงการและวิธีจดั สรรทีดิน, การรังวัดทีดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี ;
แนวเขตและรับรองแนวเขตทีดิน,การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินคํ ;าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค,
เอกสารเกียวกับการจัดตังนิ
; ติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ า
ร่ วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพือการขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการ
บันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิq สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร/ทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคํ าร้ องทุกข์ ,หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา,
หนังสือชี ;แจงกับหน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ;อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ;อห้ องชุด,สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร, สัญญาจะซื ;อ
จะขายทีดินจัดสรร(มีสงิ ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าทีดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ;อขาย
ชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้ องและติดตังเฟอร์
;
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมา
ก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง ซื ;อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้ อม, การยืนแบบภาษี บํารุ งท้ องที/ภาษี ป้าย / ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย /
แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/
ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ทีทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
3.2.9 การซื ;อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวs สัญญาใช้ เงิน ตัวs แลกเงิน ตัวs อาวัล และตราสารการเงินอืนใดที
ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชือ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงือนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตังวงเงิ
; นทุน
หมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
; งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัวs สัญญาใช้ เงิน, ตัวs แลกเงิน, ตัวs อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร รวมทังการต่
;
อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน, คําขอใช้ บริ การ/การเปลียนแปลงข้ อมูล บริ การ
Internet Banking คํ าขอออกหนังสือคํ า; ประกัน/ขอต่อ อายุห นัง สือ คํา; ประกัน รวมทั ;งการลงทุน ในตราสารทางการเงิน แล
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หลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพือการตรวจสอบบัญชี ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที
เกียวข้ อง
3.2.10 ลงนามเพือรับเอกสิทธิ เช่น โฉนดทีดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากธนาคาร,สถาบันการเงิน, บุคคล
หรื อนิติบคุ คล
3.2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดําเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ ไม่มี
แก้ ไขใหม่ 2. กรรมการของบริ ษัทมี 11 คน ตามรายชือดังต่อไปนี ;
1. นายประทีป ตังมติ
; ธรรม
2. นางอัจฉรา
ตังมติ
; ธรรม
3. นายอธิป พีชานนท์
4. นายประศาสน์ ตังมติ
; ธรรม
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
6. นายประสพ
สนองชาติ
7. นายวิรัช อภิเมธีธํารง
8. นายประกิต ประทีปะเสน
9. นายอัศวิน พิชญโยธิน
10. นายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม
11. นายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข
3. อํานาจกรรมการและข้ อจํากัดกรรมการ
3.1 ชือและจํานวนกรรมการซึง มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
; ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
; ธรรม
หรื อ นายอธิป พีชานนท์ หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในห้ าท่านนี ;ลงลายมือชือร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
3.2 นายประทีป ตังมติ
; ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
; ธรรม หรื อนายอธิป พีชานนท์ หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
; ธรรม หรื อ
นายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึงใน 5 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชือพร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทน
บริ ษัทเพือ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
;
ดสรรทีดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกันการ
ใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า
3.2.2. ขออนุญาตใช้ นํ ;าประปาชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ;าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้
นํ ;าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจําหน่ายนํ ;าประปาทั ;งภายในและภายนอกโครงกา
จัดสรรทีดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, การเลิกใช้ นํ ;าประปา, การขอโอนการ
ใช้ นํ ;าประปาชัว คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ นํ ;าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ;าบาดาล
3.2.3 ยืนคําร้ องทัว ไปเกียวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยืนคําร้ องทัว ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด เพือให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพือสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน
,สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลียนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ; ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
; ้ าย, การเชือม
ทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ;าทิ ;ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและ
รับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพือดําเนินการใดๆ กับกรมทีดินหรื อหน่วยงานราชการอืนใดเกี ยวกับ, การจัดสรรทีดิน,
การแก้ ไขผังจัดสรรทีดินและโครงการและวิธีจัดสรรทีดิน, การรังวัดทีดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ ,
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การชี ;แนวเขตและรับรองแนวเขตทีดิน,การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินคํ ;าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค,
เอกสารเกียวกับการจัดตังนิ
; ติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ า
ร่วมประชุมนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพือทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจน
การบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิq สัญญาซื ;อขายทีดินจัดสรร/ทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
;
มอบอํานาจฟ้ องคดี, ให้ การ
และต่อ สู้ค ดี , เจรจาไกล่เ กลีย ข้ อ พิ พาท, ทํ าบัน ทึก ข้ อ ตกลง, หนัง สือบอกกล่า วทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนัง สือชี แ; จงกับ
หน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ;อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ;อห้ องชุด,สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร, สัญญาจะซื ;อ
จะขายทีดินจัดสรร(มีสงิ ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าทีดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ;อขาย
ชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อืนๆทีเกียวข้ องและติดตังเฟอร์
;
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมา
ก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง ซื ;อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้ อม, การยืนแบบภาษี บํารุ งท้ องที/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย /
แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/
ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ทีทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
3.2.9 การซื ;อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวs สัญญาใช้ เงิน ตัวs แลกเงิน ตัวs อาวัล และตราสารการเงินอืนใดที
ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชือ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงือนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตังวงเงิ
; นทุน
หมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
; งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัวs สัญญาใช้ เงิน, ตัวs แลกเงิน, ตัวs อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร รวมทังการต่
;
อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน, คําขอใช้ บริ การ/การเปลียนแปลงข้ อมูล บริ การ
Internet Banking คํ าขอออกหนังสือคํ า; ประกัน/ขอต่อ อายุห นัง สือ คํา; ประกัน รวมทั ;งการลงทุน ในตราสารทางการเงิน แล
หลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพือการตรวจสอบบัญชี ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที
เกียวข้ อง,หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารทีเกียวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท
3.2.10 ลงนามเพือรับเอกสิทธิ เช่น โฉนดทีดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากธนาคาร,สถาบันการเงิน, บุคคล
หรื อนิติบคุ คล
3.2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดําเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ -ไม่มีความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 2, 3
เพือให้ สอดคล้ องกับวาระ 5
วาระที 10 พิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทหมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้ สอดคล้ องกับวาระ 5 จึงขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12 ดังนี ;
เดิม หมวดที 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้
;
อง
มีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชือพร้ อมทังประทั
;
บตราสําคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง ท่านลงลายมือชือพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท สามารถกระทําการแทนบริ ษัทเพือ
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2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัวคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้ า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
;
ดสรรทีดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและ
รับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ;าประปาชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ;าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
นํ ;าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบ จําหน่ายนํ ;าประปาทั ;งภายใ
และภายนอกโครงการจัดสรรทีดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้
นํ ;าประปา,การเลิกใช้ นํ ;าประปา,การขอโอนการใช้ นํ ;าประปาชัว คราวเป็ นถาวร,การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ นํ ;
บาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ;าบาดาล
2.3 ยืนคําร้ องทัว ไปเกียวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยืนคําร้ องทัว ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด เพือให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
2.4 ลงนามในหนังสือเพือสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลียนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ; ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาต
ติดตังป
; ้ าย, การเชือมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ;าทิ ;ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ าง
อาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื อดําเนิ นการใดๆ กับกรมทีดินหรื อหน่ว ยงานราชการอื นใดเกี ย วกับ, การจัดสรรทีดิน ,
การแก้ ไขผังจัดสรรทีดินและโครงการและวิธีจดั สรรทีดิน, การรังวัดทีดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด
สอบเขต ฯลฯ, การชี ;แนวเขตและรับรองแนวเขตทีดิน, การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินคํ ;าประกันสาธารณูปโภ
และ/หรื อบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกียวกับการจัดตังนิ
; ติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติ
บุคคลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพือการขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอน
กรรมสิทธิq สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร/ทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์,แต่งตังทนายความ,มอบอํ
;
านาจฟ้ องคดี, หนังสือบอก
กล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ;แจงกับหน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ;อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ;อห้ องชุด,สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร, สัญญาจะซื ;อ
จะขายทีดินจัดสรร(มีสิงปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าทีดิน , สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ;อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อืนๆทีเกียวข้ องและติดตังเฟอร์
;
นิเจอร์ ,สัญญาเช่า
โครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การ
สินค้ า, ใบสัง ซื ;อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม,การยืนแบบ
ภาษี บํารุ งท้ องที/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงาน
รับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม /
ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ทีทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
2.9 การซื ;อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวs สัญญาใช้ เงิน ตัวs แลกเงิน ตัวs อาวัล และตราสารการเงินอืนใดที
ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชือ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงือนไขการกู้ยืมเงินและ /
หรื อการตังวงเงิ
; นทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
; งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัวs สัญญาใช้ เงิน, ตัวs แลกเงิน,
ตัวs อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
;
อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการ
เงิน, คําขอใช้ บริ การ/การเปลียนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คําขอออกหนังสือคํ ;าประกัน/ขอต่อ
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อายุหนังสือคํ ;าประกัน รวมทั ;งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพือการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารทีเกียวข้ อง
2.10 ลงนามเพือรับเอกสิทธิ เช่น โฉนดทีดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากธนาคาร,สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อ
นิติบคุ คล
2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ดําเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.10
คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท
แก้ ไขใหม่
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้
;
อง
มีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชือพร้ อมทังประทั
;
บตราสําคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง ท่านลงลายมือชือพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท สามารถกระทําการแทนบริ ษัทเพือ
2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัวคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้ า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
;
ดสรรทีดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและ
รับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ;าประปาชัว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ;าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
นํ ;าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จําหน่ายนํ ;าประปาทั ;งภายใ
และภายนอกโครงการจัดสรรทีดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ;าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้
นํ ;าประปา, การเลิกใช้ นํ ;าประปา, การขอโอนการใช้ นํา; ประปาชัว คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล,
ขอใช้ นํ ;าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ;าบาดาล
2.3 ยืนคําร้ องทัว ไปเกียวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยืนคําร้ องทัว ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด เพือให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
2.4 ลงนามในหนังสือเพือสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลียนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ; ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาต
ติดตังป
; ้ าย, การเชือมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ;าทิ ;ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ าง
อาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพือดําเนินการใดๆ กับกรมทีดินหรื อหน่วยงานราชการอืนใดเกียวกับ, การจัดสรรทีดิน,การ
แก้ ไขผังจัดสรรทีดินและโครงการและวิธีจัดสรรทีดิน, การรังวัดทีดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด
สอบเขต ฯลฯ, การชี ;แนวเขตและรับรองแนวเขตทีดิน, การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินคํ ;าประกันสาธารณูปโภ
และ/หรื อบํารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกียวกับการจัดตังนิ
; ติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คล
อาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบุคคล
อาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพือทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอน
กรรมสิทธิq สัญญาซื ;อขายทีดินจัดสรร/ทีดินพร้ อมสิง ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์,แต่งตังทนายความ,มอบอํ
;
านาจฟ้ องคดี, ให้ การและต่อสู้
คดี, เจรจาไกล่เกลียข้ อพิพาท, ทําบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ;แจงกับ
หน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
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2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ;อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ;อห้ องชุด,สัญญาจะซื ;อจะขายทีดินจัดสรร, สัญญาจะซื ;อ
จะขายทีดินจัดสรร(มีสิงปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าทีดิน , สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ;อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อืนๆทีเกียวข้ องและติดตังเฟอร์
;
นิเจอร์ ,สัญญาเช่า
โครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การ
สินค้ า, ใบสัง ซื ;อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม,การยืนแบบ
ภาษี บํารุ งท้ องที/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงาน
รับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม /
ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ทีทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
2.9 การซื ;อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัวs สัญญาใช้ เงิน ตัวs แลกเงิน ตัวs อาวัล และตราสารการเงินอืนใดที
ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชือ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงือนไขการกู้ยืมเงินและ/
หรื อการตังวงเงิ
; นทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
; งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัวs สัญญาใช้ เงิน, ตัวs แลก
เงิน, ตัsวอาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
;
อสมุดเงิ นฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรม
ทางการเงิน, คําขอใช้ บริ การ/การเปลียนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คําขอออกหนังสือคํ ;าประกัน/
ขอต่ออายุหนังสือคํ ;าประกัน รวมทั ;งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพือ
การตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารทีเกียวข้ อง, หนังสือ
ให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารทีเกียวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท
2.10 ลงนามเพือรั บเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดทีดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร
,สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ดําเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.10
คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวด 4
ข้ อ 12 เพือให้ สอดคล้ องกับวาระ 5
วาระที 11

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันอังคารที 22 เมษายน 2557
เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน; 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยเริ มลงทะเบียนตังแต่
; เวลา 12.30 น. ทังนี
; ; กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ า
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในวันที 11 มีนาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชือตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 12 มีนาคม 2557
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
; คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง; นี ; โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 7 หรื อสามารถ
Download ได้ จาก www.supalai.com ซึง มีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึงเท่านัน; และหากท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านดังนี ;
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 63 ปี
426 ซอย โปร่ งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาํ เพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 74 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 72 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10320
- 16 -

โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที และลายมือชือของผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะทีสง่ มาด้ วย โดยเลือก
เพียงแบบใดแบบหนึงเท่ านัน3 และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัท ฯ ภายในวันศุกร์ ที 11 เมษายน 2557 ด้ วยจักขอบคุณยิง
ทังนี
; ; บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง; นี ;ด้ วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ตังมติ
; ธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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