ที่ ศล.037/2558
10 มีนาคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
CD รายงานประจําปี 2557 งบการเงิน ประจําปี 2557 และ รายงานความยัง่ ยืนปี 2557
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจํานวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กําหนด
8. แผนที่ตั ้งบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จํากัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันพุธที่ 22เมษายน
2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชั ้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของ
คณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมได้ พิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ บริษัทฯ ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทั ้งได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง โดย
บริ ษัท ฯ ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ในเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ฯ (www.supalai.com) พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี ้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั ้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาไรขาดทุน ประจาปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั ้งนี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 ทั ้งนี ้ งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจําปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั ้งนี ้ รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่ อย
2557
38,031
20,053
17,426
18,270
18,671
4,478
2.61

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

2556
30,675
15,967
14,252
12,322
12,742
2,882
1.68

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
7,356
4,086
3,174
5,948
5,929
1,596
0.93

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท ฯ
หน่วย : ล้ านบาท
2557
2556
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
สินทรัพย์รวม
36,079
29,258
6,821
หนี ้สินรวม
19,265
15,492
3,773
ส่วนของผู้ถือหุ้น
16,814
13,766
3,048
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
17,160
11,496
5,664
รายได้ รวม
17,384
11,742
5,642
กําไรสุทธิ
4,335
2,768
1,567
กําไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน (บาท/หุ้น)
2.53
1.61
0.92
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และได้ ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2557 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้ นในแต่ละปี ประมาณร้ อยละ 45
ของกํ าไรสุทธิ ห ลังหักภาษี แต่ใ นกรณี ที่บริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทฯ ไม่ สามารถจ่า ยเงิ นปั นผลได้ ตามที่ระบุไว้ ใ น
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อ
เห็นว่าบริษัทฯ มีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั ้น และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ 4,335.31ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน
ปั นผลทั ้งสิ ้น 1,716.55 ล้ านบาท อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2557 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงยังคง
ต้ องจ่ายสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ทั ้งนี ้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจําปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
โดยกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2556 (ปี ที่ผ่านมา)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
4,335,314,372
2,768,305,663
2. กําไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
2.53
1.61
3. จํานวนหุ้น
1,716,553,249
1,716,553,249
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
1.00
0.70
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.35
0.30
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.65
0.40
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้น (บาท)
1,716,553,249
1,201,587,274
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
40 %
43 %
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2557 สําหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลงวด 6
เดือนแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1
บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิ ใน
การรับเงินปั นผลวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทั ้งนี ้ สิทธิ ในการรับเงินปั นผลยังมี
ความไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่กบั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ 4 คนได้ แก่
1. นายประทีป
ตั ้งมติธรรม
2. นายประกิต
ประทีปะเสน
3. นายประศาสน์ ตั ้งมติธรรม
4. นายไตรเตชะ
ตั ้งมติธรรม
ประวัติของบุคคล 4 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
หลักการและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 14 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ ง
1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตั ้งให้ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการได้ อีก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

-3-

1.
2.
3.
4.

นายประทีป
นายประกิต
นายประศาสน์
นายไตรเตชะ

ตั ้งมติธรรม
ประทีปะเสน
ตั ้งมติธรรม
ตั ้งมติธรรม

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ ามายังบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ ดําเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
ประวัติการทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกลรวมทั ้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์ กร สามารถ
อุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ยังได้ คํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตั ้ง นายประทีป
ตั ้งมติธรรม, นายประกิต ประทีปะเสน, นายประศาสน์ ตั ้งมติธรรม และ นายไตรเตชะ ตั ้งมติธรรม ที่ต้องออกตามวาระ ให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั ้ง 4 ท่าน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ กลับเข้ ารั บตาแหน่ งอีกวาระ
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
จํานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
บริษัทจดทะเบียน
- จํานวนบริษัท
- ประเภทกรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายประทีป ตัง้ มติธรรม
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
484,004,244 หุ้น (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
28.20 % (รวมคู่สมรส)
1
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย
จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated
ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
กรรมการ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

-ไม่ม-ี

จํานวนครั ้งที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั ้งหมด
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ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย

2. นายประกิต ประทีปะเสน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท)
- จํานวนหุ้น
-ไม่ม-ี
สัดส่วนของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่าน
มา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่
หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
กฎหมาย)
มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
จํานวนครั ้งที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั ้งหมด
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3. นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
-ไม่ม-ี

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จํานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
บริษัทจดทะเบียน
- - จํานวนบริษัท
3. - ประเภทกรรมการ
กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
-ไม่ม-ี
ธุรกิจของบริษัท
จํานวนครั ้งที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2557 / ทั ้งหมด
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ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จํานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมด
บริษัทจดทะเบียน
- จํานวนบริษัท
- ประเภทกรรมการ

4. นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
-ไม่ม-ี

1
กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
-ไม่ม-ี

กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
จํานวนครั ้งที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2557/ทั ้งหมด
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ทั ้งนี ้ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกําหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ นายประกิต ประทีปะเสน มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนดไว้ ดงั นี ้
1. ได้ รับแต่งตั ้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้นๆ ด้ วย ซึง่ เข้ มกว่าเกณฑ์ขั ้นตํ่า
ที่ กลต. กําหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 1
3. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษั ทฯ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม หรื อ นิติบุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ ง เว้ นแต่ จะได้ พ้ นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงานคณะกรรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษั ทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ นิติบุคคลที่อ าจมี ความขัดแย้ งสัง กัดอยู่ เว้ นแต่จ ะได้ พ้น จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้
ในกรณีที่ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นกรรมการอิสระ
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8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม ข้ อ 1 - 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กล่าวคือต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี
พื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ
ทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้ อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม หรือเป็ นกรรมการเดิม
ที่ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระ 4 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5
พิจารณาการกาหนดค่ าบาเหน็จ ค่ าตอบแทน ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนด
เบี ย้ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ งตั ง้
ประจาปี 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 90 กําหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่า สองในสามของจํา นวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม "
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2558 พิจารณาปรับเพิ่มเฉพาะค่าบําเหน็จของกรรมการ ทั ้งนี ้ เนื่องจากเป็ นอัตราที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถิอหุ้น
ตั ้งแต่ปี 2553 ซึง่ ไม่ได้ ปรับเพิ่มมาเป็ นเวลาหลายปี รายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าบําเหน็จ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ
700,000 บาท/คน/ปี
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ปี 2557
ประธานกรรรมการ กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

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

ค่ าตอบแทนของกรรมการชุดย่ อย : กาหนดจ่ ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครั ง้ เฉพาะครั ง้ ที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะอนุ
กรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัท
และ
แต่ งตัง้ )

1. ค่าเบี ้ยประชุม
(ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริหาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

-7-

25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ แล้ ว ที่ประชุม
เห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่า บําเหน็จของกรรมการรวมทั ้งค่า
เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ ย่อมได้ "
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 จากบริษัท
สํานักงานอีวาย จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม ผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ จํานวน 3 ราย จากบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บัติงาน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเห็นควรให้ เพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4579 (เป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงิน ของบริ ษัทฯ ประจํา ปี
2557)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ด้ านบั ญ ชี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง แ ละปริ ญญาโทสาข าบริ หารธุ ร กิ จ จา ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มีประสบการณ์การทํางานเป็ นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริ ษัทฯ มาเป็ นเวลา 20 ปี ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทั ้งบริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจํากัดอื่นทั ้งในและต่างประเทศ
 ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทั ้งทางด้ านการเป็ นที่ปรึกษาในการเปลีย่ นแปลงไปใช้ IFRS และจัดทํา
งบ
การเงินตาม IFRS ของบริษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ และเป็ นผู้ควบคุมงานด้ านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขา มุ่งเน้ น
ไปยังบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริโภค
 เป็ นหนึง่ ในทีมงานหลักจากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทําร่ าง
มาตรฐานการบัญชีไทยให้ เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
 เป็ นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสํานักงานอีวาย ทั่วโลก และเป็ นผู้บรรยายหลักในการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
 เป็ นผู้อํานวยการในโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS)ให้ แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เป็ นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้ มาตรฐานการการบัญชีสากล (IFRS) ให้ แก่บริษัทต่างๆ
 เป็ นผู้สอบบัญชีในการสอบทานยอดยกมาของงบการเงินที่ใช้ มาตรฐานการบัญชีสากลของบริ ษัทข้ ามชาติ หลายแห่งเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการทํางบการเงินรวม
หรือ
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2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้ านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบมากว่า 23 ปี ในด้ านธุรกิจการผลิต การค้ า การก่อสร้ าง และการบริ การ และเป็ นผู้ตรวจสอบ
แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทข้ ามชาติ หลายบริษัท
หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 สําเร็จการศึกษาบัญชีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริ หารธุรกิ จบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงและระดับ
ปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 เข้ าร่ วมงานกับบริ ษัทสํานักงานอี วาย จํา กัด ในปี 2535 และทํางานในฝ่ ายตรวจสอบบัญชีตลอดมา โดยเป็ นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก และมีประสบการณ์ในการให้ บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิตและการจัดจําหน่าย การโรงแรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้ างและธุรกิจเช่าซือ้
 มีป ระสบการณ์ ใ นการให้ บ ริ การเป็ นที่ ปรึ กษาด้ า นการบริ ห ารและทํา การตรวจสอบเป็ นกรณีพิ เศษแก่ หลายบริ ษั ทเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการซื ้อขายกิจการหรือการเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั ้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้น
ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2557
นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั ้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ 1)บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์
จํากัด 2)บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด 3)บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และ 4) บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบั ญชีงบการเงินบริ ษัท ฯ ประจําปี 2558 เป็ นเงินจํานวน
2,050,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 80,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ย่อยเท่ากับปี 2557 คือ 1,230,000
บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 สําหรับค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสํานักงานสอบ
บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผ่าน
มา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
2,050,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ปี 2557
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นสํานักงาน
สอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ดังนี ้
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1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 2,050,000 บาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 80,000 บาท
วาระที่ 7
พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามที่บริษัท ฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ฯ ได้ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทั ้งสิ ้น 5,500
ล้ านบาท คงเหลือวงเงิน 500 ล้ านบาท วงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริ ษัท ฯ และเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงิน
กู้ยืม จึงเห็นควรยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ 500 ล้ านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินใหม่รวม
ทั ้งสิ ้นไม่เกิน 6,000ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
ประเภทของหุ้นกู้
มูลค่ ารวมของหุ้นกู้
สกุลเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ

: ซื ้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการดําเนินกิจการของบริ ษัท
ฯ รวมทั ้งเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน
: หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ทั ้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
: ไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าในสุกลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั ้งเดียวหรือเป็ นคราวๆ
: บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
: คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทหลักประกัน จํานวน
เงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชําระคื นเงินต้ น
วิธี การเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่ นๆ ที่เ กี่ยวข้ อง ตามที่
สภาวะการณ์ จ ะเอื อ้ อํา นวยและตามระยะเวลาที่ เห็น สมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใ น
รูปแบบต่างๆ กัน ครั ้งเดียวหรือแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้ และมีอํานาจแต่งตั ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมทั ้งการตกลงทําสัญญา แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่
เกี่ยวข้ อง การจัดเตรี ยม ติ ดต่ อ ให้ ข้อ มูล การยื่น คําขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื ้อขายตราสารหนี ้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ นใดที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ดัง กล่า ว
ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้ อง และการดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวภายใต้ ข้อกําหนดของประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2558 อนุมัติให้ ยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ
500 ล้ านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินใหม่รวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท เพื่อ รองรับการ
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ตามข้ อเท็จจริงและเหตุผลข้ างต้ น
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วาระที่ 8

พิจารณาการแก้ ไขหนังสือรั บรองบริ ษัทข้ อ 3

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจําเป็ นต้ องใช้ เอกสารสําคัญที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการผู้มี อํานาจในการลงนาม เนื่องจากข้ อ ความในหนังสือรับ รองบริ ษัทบ างข้ อ ระบุข้ อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้ หน่ วยงาน
ราชการและ/หรือสถาบันการเงินบางแห่งกําหนดให้ เอกสารสําคัญจะต้ องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอํานาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติม
ถ้ อยคําของข้ อความเพื่อให้ ผ้ มู ีอํานาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ 3 ดังนี ้
เดิม
3. อํานาจกรรมการและข้ อจํากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป
ตั ง้ มติ ธ รรม หรื อ นาง
อัจฉรา ตั ้งมติธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั ้งมติธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
3.2 นายประทีป ตั ้งมติธรรม หรื อนางอัจฉรา ตั ้งมติธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตั ้งมติธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์
เจริญสุข กรรมการท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้าชัว่ คราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้า
, ขอขยายเขตระบบจําหน่ายทั ้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ้าประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ
การใช้ นํ ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจําหน่ายนํ ้าประปาทั ้งภายในและภายนอก
โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นํ ้าประปา, การเลิกใช้ นํ ้าประปา, การขอ
โอนการใช้ นํ ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ นํ ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ้าบาดาล
3.2.3 ยื่นคําร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ , การเช่าสิทธิ การใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , ยื่นคําร้ องทั่วไปกับบริ ษัท
ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
3.2.4 ลงนามในหนังสือ เพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อ มูลใด ๆ กับหน่ว ยงานราชการ,รั ฐวิสาหกิจ ,
บริษัทเอกชน,สมาคม,บุคคลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อ ใบอนุญาต/แก้ ไ ขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่ วยงาน
ราชการ หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื ้อถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั ้งป้าย
, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ้าทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงิน
ประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนิ นการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่น ใดเกี่ยวกับ, การจัดสรร
ที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต
ฯลฯ , การชี แ้ นวเขตและรั บ รองแนวเขตที่ดิน ,การลดวงเงิ นหรื อ ยกเลิกวงเงิ นคํ า้ ประกัน สาธารณูปโภคและ/หรื อ บํ า รุ ง รั กษา
สาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั ้งนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลง
นามในการเข้ าร่วมประชุมนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบุคคลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อ ทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอด
จํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์ , แต่งตั ้งทนายความ, มอบอํานาจฟ้องคดี,
ให้ การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทําบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบคุ คล
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3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื อ้ จะขายห้ อ งชุด,สัญญาจองซื อ้ ห้ อ งชุด,สัญญาจะซื อ้ จะขายที่ดิ น จัดสรร,
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสงิ่ ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์
,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและติดตั ้งเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา
,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริการสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงาน
การวิเ คราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, การยื่นแบบภาษี บํา รุ งท้ อ งที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การ
ซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงิน
อื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรือการตั ้งวงเงิน
ทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั ้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร รวมทั ้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน, คําขอใช้ บริการ/การเปลีย่ นแปลงข้ อมูล บริการ Internet
Banking คําขอออกหนังสือคํ ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือคํ ้าประกัน รวมทั ้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ , การขอ
ยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง,หนังสือให้ ความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากธนาคาร,สถาบันการเงิน ,
บุคคล หรือนิติบคุ คล
3.2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรือนิติบคุ คลใดๆ ดําเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ ไม่มี/
แก้ ไขใหม่ และเพิ่มเติม
3. อํานาจกรรมการและข้ อจํากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจํานวนกรรมการซึง่ มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั ้งมติธ รรม หรื อนางอัจ ฉรา ตัง้
มติธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั ้งมติธรรม หรือนายกริช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
3.2 นายประทีป ตั ้งมติธรรม หรือนางอัจฉรา ตั ้งมติธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั ้งมติธรรม หรือนายกริช จันทร์ เจริ ญสุข
กรรมการท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้าชัว่ คราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้า, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้า,
ขอขยายเขตระบบจําหน่ายทั ้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระค่าไฟฟ้า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ้าประปาชัว่ คราวหรือถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การ
ใช้ นํ ้าประปา, ขอให้ อ อกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจํา หน่ ายนํ ้าประปาทั ้งภายในและภายนอก
โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นํ ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นํ ้าประปา, การเลิกใช้ นํ ้าประปา, การขอ
โอนการใช้ นํ ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ นํ ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ้าบาดาล, การขอหัก
บัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระค่านํ ้าประปา
3.2.3 ยื่นคําร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์,อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิ การใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชี
หรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระค่าโทรศัพท์, ยื่นคําร้ องทัว่ ไปกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อให้ ดําเนินการใด ๆ, การ
ขอหมายเลขประจําบ้ าน, ยื่นคําร้ องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
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3.2.4 ลงนามในหนัง สือ เพื่อ สอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อ มูลใด ๆ กับ หน่ว ยงานราชการ,รั ฐวิ สาหกิ จ ,
บริษัทเอกชน,สมาคม,บุคคลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ
หรือองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื ้อถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั ้งป้าย, การ
เชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ้าทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกัน
และรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ การจดทะเบียน
จํานองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจํานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน,
การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี ้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน,การลดวงเงินหรื อยกเลิก
วงเงินคํ ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั ้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,จดทะเบียน
โอนสาธารณูปโภคให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วม
ประชุมนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการ
บันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์, แต่งตั ้งทนายความ, มอบอํานาจฟ้องคดี, ให้
การและต่ อสู้คดี , เจรจาไกล่เกลี่ ยข้ อพิ พาท, ทํ าบันทึกข้ อ ตกลง, หนังสือบอกกล่า วทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญา
จะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสงิ่ ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อ
ขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตั ้งเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริการโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมา
ก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม, การยื่นแบบภาษี บํารุงท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรือน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน
/ พนักงานรับ -ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์ สิน (เช่าสโมสร), บันทึ กข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุ ง
สาธารณูปโภค) ที่ทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญญา
ว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ด
เครดิตการเติมเชื ้อเพลิง, สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทที่ดําเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงาน
สาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริการหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตั ้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื ้อขายงาน
วัสดุอปุ กรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื ้อขายดิน , สัญญา
จ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมารื ้อถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่น
ใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตั ้งวงเงิน
ทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั ้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล
3.2.10 การลงนามแต่ง ตั ้งที่ ปรึ กษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ และ/หรื อสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงิน
3.2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
และ/หรือ ตัว๋ แลกเงิน รวมถึงการนําหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย ตลอดจนให้ มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงิน
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3.2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั ้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน ,
คําขอใช้ บริการ/การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบริการ Internet Banking คําขอออกหนังสือคํ ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือคํ ้าประกัน รวมทั ้ง
การลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลง
นามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัด
อันดับเครดิตบริษัท, การลงนามคําขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิตกับบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. การลงนามเอกสารการทําสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
3.2.13 ลงนามเพื่อ รั บ เอกสารสิทธิ เช่ น โฉนดที่ ดิน ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากหน่ วยงานราชการ,
ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือนิติบคุ คล
3.2.14 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรือนิติบคุ คลใดๆ ดําเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.13
ข้ อจํากัดอํานาจของกรรมการ ไม่มี/
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ3
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระ 8 จึงขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12 ดังนี ้
เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 12. ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั ้งหมดต้ องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทั ้งประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท สามารถกระทําการแทนบริษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้าชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้า, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทั ้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, โอนและ
รับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้า
2.2 ขออนุญาตใช้ นํ ้าประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นํ า้ ประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
นํ ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จําหน่ายนํ ้าประปาทั ้งภายใน
และภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคื นเงินประกัน การใช้ นํ ้าประปา, โอนและรับ โอนเงินประกัน การใช้
นํ ้าประปา, การเลิกใช้ นํ ้าประปา, การขอโอนการใช้ นํ ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอ
ใช้ นํ ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ้าบาดาล
2.3 ยื่นคําร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , ยื่นคําร้ องทั่วไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์
ไทย จํากัด เพื่อให้ ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื ้อถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาต
ติดตั ้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ้าทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ าง
อาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน,การ
แก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบ
เขต ฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินคํ ้าประกันสาธารณูปโภคและ/
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หรื อ บํา รุ งรั กษาสาธารณูป โภค,เอกสารเกี่ ยวกับการจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้ านจัดสรร, จดทะเบี ยนนิ ติบุคคล
อาคารชุด, การจดทะเบี ยนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ ว มประชุมนิติบุค คลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิ ติบุคคล
อาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่ อ ทํานิติกรรมขาย จํ านอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอน
กรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์ ,แต่งตัง้ ทนายความ,มอบอํานาจฟ้องคดี, ให้ การและ
ต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ทําบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจง
กับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะ
ขายที่ ดิน จั ดสรร (มี สิ่ง ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่ า ที่ ดิน , สัญ ญาเช่ า อาคาร, สัญญาเช่ า ห้ อ งชุด,สัญญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและติดตั ้งเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครง
ป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า ,
ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม,การยื่นแบบภาษี บํารุ ง
ท้ อ งที่ /ภาษี ป้าย/ภาษี โ รงเรื อน,สัญญาว่า จ้ า งเจ้ า หน้ าที่ รักษาความปลอดภั ย / แม่ บ้า น / พนักงานรับ -ส่ง
เอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม /ปรับปรุ ง
สาธารณูปโภค) ที่ทําไว้ ให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร
2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออก
โดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการ
ตั ้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั ้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตั๋วสัญญาใช้ เงิน , ตั๋วแลกเงิน, ตั๋ว
อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั ้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน , คํา
ขอใช้ บริการ/การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คําขอออกหนังสือคํ ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือ
คํ ้าประกัน รวมทั ้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์ , การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี
ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร,สถาบัน
การเงิน, บุคคล หรือนิติบคุ คล
2.11 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ดําเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.10
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท
แก้ ไขใหม่
ข้ อ 12. ให้ บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั ้งหมดต้ องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทั ้งประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท สามารถกระทําการแทนบริษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้าชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้า, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้า, ขอ
ขยายเขตระบบจําหน่ายทั ้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, โอนและ
รับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรือยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระ
ค่าไฟฟ้า
2.2 ขออนุญาตใช้ นํ า้ ประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่อ อายุการใช้ นํ ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
นํ ้าประปา,ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขต ระบบจําหน่ายนํ ้าประปาทั ้งภายใน
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และภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคื นเงินประกัน การใช้ นํ ้าประปา, โอนและรับ โอนเงินประกัน การใช้
นํ ้าประปา,การเลิกใช้ นํ ้าประปา,การขอโอนการใช้ นํ ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร,การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ นํ ้า
บาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานนํ ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระ
ค่านํ ้าประปา
2.3 ยื่นคําร้ องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิ การใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชีหรื อ
ยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชําระค่าโทรศัพท์ , ยื่นคําร้ องทั่วไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เพื่อให้
ดําเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจําบ้ าน, ยื่นคําร้ องขอจดทะบียนรถใหม่, การโอนรถ
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื ้อถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาต
ติดตั ้งป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนํ ้าทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ าง
อาคารฯลฯตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจํานองทุก
ประเภท, การไถ่ถอนจากจํานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธี
จัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรองแนว
เขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินคํ ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดตั ้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จด
ทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
หรือนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิด
นัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคําร้ องทุกข์,แต่งตั ้งทนายความ,มอบอํานาจฟ้องคดี, ให้ การและต่อสู้
คดี, เจรจาไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ทําบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะ
ขายที่ ดิน จัด สรร(มี สิ่ ง ปลูก สร้ าง),สัญ ญาเช่ า ที่ ดิน , สัญ ญาเช่ า อาคาร, สัญ ญาเช่ า ห้ องชุด ,สัญญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตั ้งเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครง
ป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า ,
ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม,การยื่นแบบภาษี บํารุ ง
ท้ อ งที่ /ภาษี ป้าย/ภาษี โ รงเรื อน,สัญญาว่า จ้ า งเจ้ า หน้ าที่ รักษาความปลอดภั ย / แม่ บ้า น / พนักงานรับ -ส่ง
เอกสาร, สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สนิ (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุ ง
สาธารณูปโภค) ที่ทําไว้ ให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญา
ว่าจ้ างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมู่บ้าน,
สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง , สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การหรื อรับ
บริการต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตั ้งงานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื ้อขายงานวัสดุอุปกรณ์ งานระบบ
ต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึกษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื ้อขายดิน , สัญญา
จ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมารื ้อถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
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2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออก
โดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อ
การตั ้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทั ้งหนังสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตั๋วสัญญาใช้ เงิน , ตั๋วแลกเงิน,
ตัว๋ อาวัล
2.10 การลงนามแต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงิน
2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ
ตัว๋ แลกเงิน รวมถึงการนําหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทย ตลอดจนให้ มีอํานาจดําเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอํานาจในการดําเนินการ
ใดๆ ตามที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือ ตัว๋ แลกเงิน
2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั ้งการต่อสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน , คําขอใช้
บริการ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คําขอออกหนังสือคํ ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือคํ ้า
ประกัน รวมทั ้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของ
ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิ ตบริ ษัท , การลงนามคํา ขอตรวจสอบ
ข้ อมูลเครดิตกับบริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน,การลงนามเอกสารการทําสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร,สถาบัน
การเงิน, บุคคล หรือนิติบคุ คล
2.14 ลงนามมอบอํานาจให้ บคุ คลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ดําเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.13
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 อนุมตั ิการข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 ข้ อ
ที่ 12
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา
14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชั ้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่มลงทะเบียนตั ้งแต่เวลา 12.30 น. ทั ้งนี ้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี 2558 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558
อนึง่ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั ้งบุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
การประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 7 หรื อสามารถ
Download ได้ จาก www.supalai.com ซึง่ มีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านั ้น และหากท่านประสงค์ จะมอบ
ฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านดังนี ้
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 63 ปี
426 ซอย โปร่ งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 74 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
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3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 72 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10320
โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้ วย โดยเลือก
เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ด้ วยจักขอบคุณยิ่ง
ทั ้งนี ้ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั ้งนี ้ด้ วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป ตั ้งมติธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท
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