ที่ ศล.023/2559
10 มีนาคม 2559
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
CD รายงานประจาปี 2558 งบการเงิน ประจาปี 2558 และ รายงานความยัง่ ยืนปี 2558
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กาหนด
8. แผนที่ตงบริ
ั ้ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

บริ ษั ท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) (SPALI) ใคร่ ขอเชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2559 ในวัน ศุกร์ ที่ 22
เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อ ง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุ ภ าลัย แกรนด์ ท าวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้ พิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง โดย
บริ ษัท ฯ ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2558 ในเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ฯ (www.supalai.com) พร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี ้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2559
โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุมในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 ทัง้ นี ้ งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจาปี ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ฯ ใน
ครัง้ นี ้ รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
2558
47,287
26,837
19,831
20,999
21,523
4,349
2.53

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

2557
38,031
20,053
17,426
18,270
18,671
4,478
2.61

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
9,256
6,784
2,405
2,729
2,852
(129)
(0.08)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ฯ
2558
45,105
25,916
19,188
19,403
19,810
4,353
2.54

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

2557
36,079
19,265
16,814
17,160
17,384
4,335
2.53

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
9,026
6,651
2,374
2,243
2,426
18
0.01

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ประมาณร้ อยละ 35
ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี แต่ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อ
เห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ 4,353.32 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้น ละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ รวมเป็ น
เงินปั นผลทังสิ
้ ้น 1,716.55 ล้ านบาท ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2558 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559
โดยกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ข้ อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (บาท)
2. กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
3. จานวนหุ้น
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 2558 (ปี ที่เสนอ)
4,353,316,646
2.54
1,716,553,249
1.00
0.50
0.50
1,716,553,249
40 %

ปี 2557 (ปี ที่ผ่านมา)
4,335,314,372
2.53
1,716,553,249
1.00
0.35
0.65
1,716,553,249
40 %

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2558 สาหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรจากกาไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ในอัตรา
หุ้นละ 1 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลวัน ที่ 9 มี น าคม 2559 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้ สิทธิใน
การรับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านได้ แก่
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
3. นายอธิป
พีชานนท์
ประวัติของบุคคล 3 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
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หลักการและเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคี ยง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการได้ อีก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
3. นายอธิป
พีชานนท์
ในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 7 มกราคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ดาเนินการสรรหากรรมการ โดย
พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
้
คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ
ของบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ ยังได้ คานึงถึงคุณ สมบัติที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตาม
กลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้ เสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า มี คุณ สมบัติ เหมาะสม และได้ มี ก ารน ารายชื่ อ ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอมา พิ จารณาแล้ ว จึ งเห็ น ควรเสนอให้ เลือ กตัง้
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์ , ผศ.อัศวิน พิชญโยธิ น และนายอธิ ป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทัง้ 3 ท่านตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ กลับเข้ ารับตาแหน่ งอีกวาระ
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ น
มา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2558 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒน์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

-ไม่มี-ไม่มี-

ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
6 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
2/2
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2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ น
มา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2558 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ

-ไม่มี-ไม่มี-

ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
4 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
11/12
11/12
3. นายอธิป พีชานนท์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
5,334,140 หุ้น
0.31%

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จานวนหุ้น
สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
บริ ษัทจดทะเบียน
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

1
กรรมการบริ ษัท, กรรมการกากับดูแลกิจการ และ กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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Supalai Greenvale Development PTY.LTD
Supalai Officer Development PTY.LTD
Supalai Rippleside Development PTY.LTD
Supalai Australia Holdings PTY.LTD
Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
Supalai Philippines Incorporated

3. นายอธิป พีชานนท์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
-ไม่มี-

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2558/ ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

24 ปี (นับถึงวันที่ 22 เมษายน 2559)
10/12
1/1
1/1

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกาหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ และผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย ซึ่งเข้ มกว่ าเกณฑ์ขนั ้
ต่าที่ กลต. กาหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 1
3. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
5. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะ
ที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงานคณะกรรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม ข้ อ 1 - 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ฯ กล่าวคือต้ องเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศ น์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ
ทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม หรื อ เป็ นกรรมการเดิมที่ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เป็ น
อย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5
พิ จ ารณาเสนอก าหนดค่ า บ าเหน็ จ และเบี ย้ ประชุ ม ประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริ ษั ท และที่
ปรึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 90 กาหนดว่า " การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม "
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาค่าบาเหน็จของกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
3. ค่าบาเหน็จ

4. ผลประโยชน์อื่น
(ไม่รวม สวัสดิการที่ให้ แก่พนักงานทัว่ ไป)

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/ครัง้
ประธานกรรมการ กรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
600,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ปี 2558
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
-ไม่มีประธานกรรมการ และกรรมการ
700,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

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

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

ค่ าตอบแทนของคณะอนุ ก รรมการอื่ นๆ : ก าหนดจ่ ายค่ าเบี ย้ ประชุ มเป็ นรายครั ้ง เฉพาะครั ้งที่ มาประชุ ม (คณะกรรมการชุ ด ย่ อยประกอบด้ วย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะอนุ กรรมการ อื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ )

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ และเปรี ย บเที ยบอ้ างอิงจากธุรกิ จประเภทเดี ย วกัน รวมถึงการพิ จารณาจากการขยายตัว ทางธุ รกิ จของบริ ษั ทฯ แล้ ว
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ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่า บาเหน็จของกรรมการ
รวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 120 กาหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ ย่อมได้ "
ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญ ชีทุก 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 จากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2558 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาเลือ กผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ จ านวน 3 ราย จากบริ ษั ท สานัก งาน อีว าย จ ากัด โดยพิ จารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5874 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นบัญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ รกิ จ จาก
มหาวิ ท ยาลัย อัส สัม ชัญ เป็ นผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 มี ป ระสบการณ์ ด้ า นตรวจสอบมากว่า 20 ปี ในด้ า นธุ ร กิ จ การผลิต การค้ า การก่ อ สร้ าง และการบริ ก าร และเป็ น
ผู้ตรวจสอบแก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทข้ ามชาติหลายบริ ษัท
หรื อ
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 มี ป ระสบการณ์ ด้ า นตรวจสอบมากว่า 20 ปี ในด้ า นธุ ร กิ จ การผลิต การค้ า การก่ อ สร้ าง และการบริ ก าร และเป็ น
ผู้ตรวจสอบแก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทข้ ามชาติหลายบริ ษัท
หรื อ
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4579 (เป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 - 2558)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ด้ านบั ญ ชี เ กี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง และปริ ญ ญ าโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มีประสบการณ์การทางานเป็ นผู้สอบบัญชีร่วมกับบริ ษัทฯ มาเป็ นมากว่า 20 ปี ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังบริ
้ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทจากัดอื่นทังในและต่
้
างประเทศ
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 ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทังทางด้
้
านการเป็ นที่ปรึ กษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทางบ
การเงินตาม IFRS ของบริ ษัทต่างๆในหลายหลายธุ รกิจ และเป็ นผู้ควบคุมงานด้ านการสอบบัญชีในหลากหลายสาขา
มุ่งเน้ น ไปยัง บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร ธุ รกิ จ การเงิ น และหลัก ทรั พ ย์ ธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภค
 เป็ นหนึ่งในทีมงานหลักจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทา
ร่างมาตรฐานการบัญชีไทยให้ เทียบเคียงกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS)
 เป็ นสมาชิกของ Accounting Subject matter Group (ASG) ของสานักงาน อีวาย ทัว่ โลก และเป็ นผู้บรรยายหลักในการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการบัญชีสากล (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย
 เป็ นผู้อานวยการในโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีสากล(IFRS)ให้ แก่บริ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เป็ นผู้สอบทานอิสระในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้ มาตรฐานการการบัญชีสากล (IFRS) ให้ แก่บริ ษัทต่างๆ
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2558
นางสาววราพร ประภาศิริกุล เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริ ษัทฯ คือ 1)บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจ
เม้ นท์ จากัด 2)บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด 3)บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จากัด และ 4) บริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จากัด โดยทางผู้สอบ
บัญชีสามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน
2,050,000 บาท ซึ่งเท่ากับ ปี 2558 และค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษัท ย่อยเท่ากับ ปี 2558 คือ 1,230,000 บาท สาหรั บค่าบริ การอื่ น
(Non-Audit Fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอื่น

ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
2,050,000 บาท
1,230,000 บาท
- ไม่มี -

ปี 2558
2,050,000 บาท
1,230,000 บาท
- ไม่มี -

ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษั ท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(เป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 - 2558)
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ 2,050,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี ก่อน
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วาระที่ 7

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่าการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ จึงขอออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อนาไปขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
ประเภทของหุ้นกู้
มูลค่ ารวมของหุ้นกู้
สกุลเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ

: ซื ้อที่ดินเพื่อรองรับ การขยายธุรกิ จของบริ ษัทฯ และเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการดาเนินกิ จการของ
บริ ษัทฯ รวมทังเพื
้ ่อลดต้ นทุนทางการเงิน
: หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ทังมี
้ หลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
: ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ
: บาท และ / หรื อสกุลเงินอื่น
: คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทหลักประกัน จานวน
เงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาระคืนเงินต้ น
วิ ธี ก ารเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามที่
สภาวการณ์ จ ะเอือ้ อานวยและตามระยะเวลาที่เห็ น สมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้น กู้ใน
รูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้ และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ
นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึ กษา
และผู้ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมทังการตกลงท
้
าสัญญา แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดกับผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การจัด เตรี ย ม ติ ด ต่ อ ให้ ข้ อ มูล การยื่ น ค าขอเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื ้อขายตราสารหนี ้ สถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อ ถื อ และ/หรื อ หน่ วยงานอื่ น ใดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ดังกล่า ว
ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง และการดาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ
ในวงเงินใหม่รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของ
บริ ษัทฯ ตามข้ อเท็จจริ งและเหตุผลข้ างต้ น
วาระที่ 8

พิจารณาการแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ 3

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจาเป็ นต้ องใช้ เ อกสารสาคัญที่ลงลายมือชื่อโดย
กรรมการผู้มีอานาจในการลงนาม เนื่องจากข้ อความในหนังสือรับรองบริ ษัทบางข้ อระบุข้อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้ หน่วยงาน
ราชการและ/หรื อสถาบันการเงินบางแห่งกาหนดให้ เอกสารสาคัญจะต้ องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอานาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติม
ถ้ อยคาของข้ อความเพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3 ดังนี ้
เดิม
3. อานาจกรรมการและข้ อจากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม
หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท
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3.2 นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข
กรรมการท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า,
ขอขยายเขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรั บโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าไฟฟ้ า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการ
ใช้ น ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจาหน่ายนา้ ประปาทังภายในและภายนอก
้
โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอ
โอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอ
หักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าน ้าประปา
3.2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชี
หรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใด ๆ,
การขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิ จ,
บริ ษัทเอกชน,สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญ าต/ต่อใบอนุญ าต/แก้ ไขใบอนุญ าต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญ าตใด ๆ กับ หน่วยงาน
ราชการ หรื อองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร, รื อ้ ถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตัง้
ป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า, ระบายน ้าทิ ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการ
วางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับ กรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
จานองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน,
การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชีแ้ นวเขตและรับรองแนวเขต ที่ดิน,การลดวงเงินหรื อ
ยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุ งรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,
จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามใน
การเข้ าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง
ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี,
ให้ การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญ ญาจะซื อ้ จะขายห้ องชุด ,สัญ ญาจองซื อ้ ห้ อ งชุด ,สัญ ญาจะซื อ้ จะขายที่ ดิ น จัด สรร,
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,
สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,
สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, การยื่นแบบภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร), บันทึกข้ อตกลง
(การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้ าง
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ดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บ
ขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชือ้ เพลิง , สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญา
ว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตังงานระบบต่
้
างๆภายในอาคาร,
สัญญาซื ้อขายงานวัสดุอปุ กรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึกษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญา
ซื ้อขายดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงิน
อื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการ
ตังวงเงิ
้ นทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล
3.2.10 การลงนามแต่งตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้จัด จ าหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
3.2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน รวมถึงการนาหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
3.2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการ
เงิน, คาขอใช้ บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน
รวมทังการลงทุ
้
น ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี ,
การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดอันดับเครดิตบริ ษัท, การลงนามคาขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสาร
เพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน. การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
3.2.13 ลงนามเพื่ อรั บเอกสารสิท ธิ เช่ น โฉนดที่ ดิ น ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ,
ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
3.2.14 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.13
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี/
แก้ ไขใหม่ และเพิ่มเติม
3. อานาจกรรมการและข้ อจากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม
หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสี่ท่านนี ้ลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญ
ของบริ ษัท
3.2 นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข
กรรมการท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า,
ขอขยายเขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าไฟฟ้ า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการ
ใช้ น ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจาหน่ายนา้ ประปาทังภายในและภายนอก
้
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โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอ
โอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอ
หักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าน ้าประปา
3.2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชี
หรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใด ๆ,
การขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิ จ,
บริ ษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญ าต/ต่อใบอนุญ าต/แก้ ไขใบอนุญ าต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญ าตใด ๆ กับ หน่วยงาน
ราชการ หรื อองค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร, รื อ้ ถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตัง้
ป้าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า, ระบายน ้าทิ ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการ
วางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียน
จานองทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน,
การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชีแ้ นวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน,การลดวงเงินหรื อ
ยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุ งรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร,
จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามใน
การเข้ าร่วมประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง
ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี,
ให้ การและต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจาหน่ายสิทธิค่คู วาม เช่น การยอมรับตามที่คคู่ วามอีกฝ่ าย
หนึ่งเรี ยกร้ อง การถอนฟ้ อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ในการอุทธรณ์ หรื อฎีกา หรื อขอให้ พิจารณา
คดีใหม่
3.2.8 ลงนามในสัญ ญาจะซื อ้ จะขายห้ องชุด ,สัญ ญาจองซื อ้ ห้ อ งชุด ,สั ญ ญาจะซื อ้ จะขายที่ ดิ น จัด สรร,
สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์
,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ กา รโฆษณา
,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, การยื่นแบบภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร), บันทึกข้ อตกลง
(การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้ าง
ดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บ
ขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชือ้ เพลิง , สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญา
ว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตัง้ งานระบบต่างๆภายในอาคาร,
สัญญาซื ้อขายงานวัสดุอปุ กรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึกษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญา
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ซื ้อขายดิน,สัญญาจ้ างขนส่งดิน, สัญญาจ้ างเหมาถมดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลี่ยปาดหน้ าดิน , สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอน
อาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงิน
อื่นใดที่ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตัง้
วงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน , ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, ปิ ดวงเงินสินเชื่อ,
ไถ่ถอนหลักประกัน
3.2.10 การลงนามแต่งตัง้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และ/หรื อ ผู้จัด จ าหน่ ายหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ สถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
3.2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่า งๆที่เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขาย
หลักทรัพ ย์ รวมถึ งการน าหลักทรั พ ย์ ไปจดทะเบี ยนกับ ตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย
ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
3.2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน, คาขอใช้ บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอ
ออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน , คาขอให้ ธนาคารอาวัลตัว๋ สัญญาใช้ เงิน รวมทังการลงทุ
้
น ในตราสารทาง
การเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ต รวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามในงบการเงินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท ,
การลงนามค าขอตรวจสอบข้ อ มูลเครดิ ต กับ บริ ษั ท ข้ อ มูลเครดิ ต แห่ ง ชาติ จ ากัด , การลงนามเอกสารเพื่ อ ยื่ น ต่ อ สา นัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน. การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
3.2.13 ลงนามเพื่ อรั บเอกสารสิท ธิ เช่ น โฉนดที่ ดิ น ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ,
ธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
3.2.14 ลงนามคาขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คารับรองในการส่ง
เงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรื อให้ ก้ ูยืม , หนังสือชี แ้ จงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศ
3.2.15 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.14
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี/
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระ 8 จึงขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12 ดังนี ้
เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
อง
มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท สามารถกระทาการแทนบริ ษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญ าตใช้ ไฟฟ้ าชั่ว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุก ารใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิท ธิ และรั บ โอนสิท ธิ ก ารใช้ ไฟฟ้ า,
ขอขยายเขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอน
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และรับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการ
ชาระค่าไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นา้ ประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
น ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขต ระบบจาหน่ายน ้าประปาทังภายใน
้
และภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้
น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอโอนการใช้ นา้ ประปาชั่วคราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล,
ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารใน
การชาระค่าน ้าประปา
2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชีหรื อ
ยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้
ดาเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะบียนรถใหม่, การโอนรถ
2.4 ลงนามในหนั ง สื อ เพื่ อ สอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมู ล ใด ๆ กั บ หน่ ว ยงานราชการ, รั ฐ วิ ส าหกิ จ ,
บริ ษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์ ก รใด ๆ ของรั ฐ เช่ น ปลูก สร้ างอาคาร, รื อ้ ถอนอาคาร, ดัด แปลงอาคารทุ ก ประเภท, การถมดิ น ,
ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า, ระบายน ้าทิ ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
การก่อสร้ างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอง
ทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธี
จัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรอง
แนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุ งรักษาสาธารณูปโภค,
เอกสารเกี่ ยวกับการจัดตัง้ นิ ติบุค คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบี ยนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติ บุคคลหมู่บ้ าน
จัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบุคคล
หมูบ่ ้ านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจน
การบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและ
ต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชีแ้ จง
กับหน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อ
จะขายที่ดิ นจัดสรร(มี สิ่งปลูกสร้ าง),สัญ ญาเช่าที่ดิ น, สัญ ญาเช่าอาคาร, สัญ ญาเช่าห้ องชุด,สัญ ญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่า
โครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญ ญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญ ญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การ
สินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม,การยื่นแบบ
ภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รัก ษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงาน
รับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/
ปรับปรุ งสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ,
สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการ
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หมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง , สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับ
บริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การ
หรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตัง้ งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซือ้ ขายงานวัสดุอุปกรณ์ งาน
ระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญ ญาจ้ างวิ ศวกรที่ปรึ กษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื อ้ ขายดิ น,
สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่
ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/
หรื อ การตัง้ วงเงิ น ทุน หมุน เวี ย นใหม่ (O/D) รวมทัง้ หนัง สื อ เบิ ก เงิ น กู้ , การกู้ เงิ น ในรู ป ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ,
ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล
2.10 การลงนามแต่งตัง้ ที่ ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรั พย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ
ตัว๋ แลกเงิน รวมถึงการนาหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาด
ตราสารหนี ไ้ ทย ตลอดจนให้ มี อ านาจด าเนิ น การขออนุ ญ าตกับ หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยมี อ านาจในการ
ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน , คาขอ
ใช้ บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือ
ค ้าประกัน รวมทังการลงทุ
้
นในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี
ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยิ นยอมใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท, การลงนามคาขอตรวจสอบ
ข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน,การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
2.13 ลงนามเพื่อรับ เอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร,
สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.14 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ดาเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.13
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
แก้ ไขใหม่
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
อง
มีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท สามารถกระทาการแทนบริ ษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญ าตใช้ ไฟฟ้ าชั่ว คราวหรื อถาวร, ต่ออายุก ารใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิท ธิ และรั บ โอนสิท ธิ ก ารใช้ ไฟฟ้ า,
ขอขยายเขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอน
และรับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการ
ชาระค่าไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ นา้ ประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
น ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขต ระบบจาหน่ายน ้าประปาทังภายใน
้
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และภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้
น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอโอนการใช้ นา้ ประปาชั่วคราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล,
ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารใน
การชาระค่าน ้าประปา
2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชีหรื อ
ยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์ , ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้
ดาเนินการใด ๆ, การขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะบียนรถใหม่, การโอนรถ
2.4 ลงนามในหนั ง สื อ เพื่ อ สอบถามและหรื อ ตรวจสอบข้ อมู ล ใด ๆ กั บ หน่ ว ยงานราชการ, รั ฐ วิ ส าหกิ จ ,
บริ ษัทเอกชน, สมาคม, บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อ
องค์ กรใด ๆ ของรั ฐ เช่น ปลูก สร้ างอาคาร, รื อ้ ถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิ น , ขอ
อนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่ อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า, ระบายน ้าทิ ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง
การก่อสร้ างอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอง
ทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและ
วิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรอง
แนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุ งรักษาสาธารณูปโภค,
เอกสารเกี่ ยวกับการจัดตัง้ นิ ติบุค คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบี ยนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติ บุคคลหมู่บ้ าน
จัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบุคคล
หมูบ่ ้ านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจน
การบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและต่อ
สู้คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับ
หน่วยงานราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจาหน่ายสิทธิค่คู วาม เช่น การยอมรับตามที่คคู่ วามอีกฝ่ าย
หนึ่งเรี ยกร้ อง การถอนฟ้ อง การประนี ประนอมยอมความ การสละสิทธิหรื อใช้ สิทธิ ในการอุทธรณ์ หรื อฎีกา
หรื อขอให้ พิจารณาคดีใหม่
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อ
จะขายที่ดิ นจัดสรร(มี สิ่งปลูกสร้ าง),สัญ ญาเช่าที่ดิ น, สัญ ญาเช่าอาคาร, สัญ ญาเช่ าห้ องชุด,สัญ ญาเช่ า
เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่า
โครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญ ญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญ ญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การ
สินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม,การยื่นแบบ
ภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงาน
รับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/
ปรับปรุ งสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ,
สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการ
หมู่บ้าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง , สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับ
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บริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การ
หรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตัง้ งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซือ้ ขายงานวัสดุอุปกรณ์ งาน
ระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญ ญาจ้ างวิ ศวกรที่ปรึ กษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื อ้ ขายดิ น,
สัญญาจ้ างขนส่งดิน, สัญญาจ้ างเหมาถมดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลี่ยปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมา
รื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่
ออกโดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/
หรื อ การตัง้ วงเงิ น ทุน หมุน เวี ย นใหม่ (O/D) รวมทัง้ หนัง สื อ เบิ ก เงิ น กู้ , การกู้ เงิ น ในรู ป ตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ,
ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, ปิ ดวงเงินสินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน
2.10 การลงนามแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ างๆที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์
รวมถึงการนาหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร รวมทัง้ การต่อสมุดเงินฝาก, แจ้ งเปลี่ยนแปลงข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
บัญ ชีเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน , คาขอใช้ บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet
Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน, คาขอให้ ธนาคารอาวัลตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
รวมทัง้ การลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี ของผู้
ตรวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการ
เปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เ กี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท , การลงนามคาขอตรวจสอบ
ข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน. การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
2.13 ลงนามเพื่อรับ เอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร,
สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.14 ลงนามคาขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คารับรองในการส่งเงินตรา
ต่างประเทศออกไปลงทุนหรื อให้ ก้ ูยืม , หนังสือชี ้แจงรายละเอียดการโอนเงิ นตราต่างประเทศ รวมถึงลงนาม
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการโอนเงินไปต่างประเทศ หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศ
2.15 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.14
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ:เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 อนุมตั ิการข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่4ข้ อที1่ 2
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา
14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยเริ่ มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุม
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สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 หรื อสามารถ
Download ได้ จาก www.supalai.com ซึ่งมีให้ เลือก 3 แบบ โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระจานวน 3 ท่านดังนี ้
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 64 ปี
426 ซอย โปร่ งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 75 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 73 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่สง่ มาด้ วย โดยเลือก
เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 ด้ วยจักขอบคุณยิ่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับ
มอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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