ที่ ศล.021/2560
8 มีนาคม 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
CD รายงานประจาปี 2559 งบการเงิน ประจาปี 2559 และ รายงานความยัง่ ยืนปี 2559
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 2560 ในวัน ศุกร์ ที่ 21
เมษายน 2560 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 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

วัต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล บริ ษั ทฯ ได้ จัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นประจาปี 2559 เมื่ อวัน ที่ 22 เมษายน 2559 โดยที่ป ระชุมได้
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษัท : เห็น สมควรรับ รองรายงานการประชุม ดัง กล่า ว โดยเห็น ว่า ได้ มีก ารบัน ทึก รายงานไว้
อย่า งถูก ต้ อ ง โดยบริ ษ ัท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุม สามัญ ผู้ ถ ือ หุ้ น ประจ าปี 2559 ในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
(www.supalai.com) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี ้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ และเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งให้ กับ
ผู้ถือ หุ้น พร้ อมกับ หนัง สือ เชิญ ประชุม ในครั ง้ นี ้ ตามรายละเอีย ดที่ป รากฏในเอกสาร ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้ ว ยลาดับ ที่ 2 ทั ้งนี ้ งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ น สด ส าหรับ ปี สิ ้นสุด วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2559 ของบริ ษ ัท ฯ ได้ ผ ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญ ชีได้ แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ว่ามีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจาปี ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ฯ ใน
ครัง้ นี ้ รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกาไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
2559
51,680
28,068
22,946
22,902
23,492
4,887
2.85

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

2558
47,287
26,837
19,831
20,999
21,523
4,349
2.53

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
4,393
1,231
3,115
1,903
1,969
538
0.32

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ฯ
2559
49,439
27,220
22,219
21,565
21,950
4,747
2.77

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

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

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
4,334
1,304
3,031
2,162
2,140
394
0.23

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และงบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท

วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
35 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี ของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ แต่ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 4,746.94 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ1.05 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของกาไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน
ปั นผลทังสิ
้ ้น 1,802.38 ล้ านบาท ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท
ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2559 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560
โดยกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
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 2559 (ปี ที่เสนอ)
4,746,936,210
2.77
1,716,553,249
1.05
0.50
0.55
1,802,380,911
38 %

ปี 2558 (ปี ที่ผ่านมา)
4,353,316,646
2.54
1,716,553,249
1.00
0.50
0.50
1,716,553,249
40 %

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2559 สาหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยจัดสรรจากกาไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 1.05 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผลวัน ที่ 7 มี น าคม 2560 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้ สิทธิในการ
รับเงินปั นผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านได้ แก่
1. รศ.ดร.วิรัช
อภิเมธีธารง
2. นายอนันต์
เกตุพิทยา
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3. นางอัจฉรา
ตังมติ
้ ธรรม
4. นายกริ ช
จันทร์ เจริ ญสุข
ประวัติของบุคคล 4 ท่านที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ า
เป็ นกรรมการได้ อีก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.วิรัช
อภิเมธีธารง
2. นายอนันต์
เกตุพิทยา
3. นางอัจฉรา
ตังมติ
้ ธรรม
4. นายกริ ช
จันทร์ เจริ ญสุข
ในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ ดาเนินการสรรหากรรมการ โดย
พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
้
คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังได้ คานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตาม กลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้ เสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มีการนารายชื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
มาพิจารณาแล้ ว ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตัง้ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารง,
นายอนันต์ เกตุพิทยา, นางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม และนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข ทีต่ ้ องออกตามวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทัง้ 4 ท่าน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ กลับเข้ ารับตาแหน่ งอีกวาระ
1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

2,431,466 หุ้น
0.14%

ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารง
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
24 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2559 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

11/12
2/2
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริ ษัท (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท)
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
การมีสว่ นได้ เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/บริ ษัท
ใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เป็ นกรรมการที่สว่ นร่วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2559 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-ไม่มี-ไม่มี-

ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
16 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
12/12
12/12
1/1
3. นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
90,188,200 หุ้น
5.25%

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
บริ ษัทจดทะเบียน
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

1
กรรมการบริ ษัท, รองประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
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3. นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การด ารงต าแหน่ ง ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2559 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5
บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด
บริ ษัท หาดใหญ่ นคริ นทร์ จากัด
บริ ษัท ภูเก็ต เอสเตท จากัด
บริ ษัท มัน่ คงเอสเตท จากัด
-ไม่มีการดารงตาแหน่ง-

27 ปี 10 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
11/12
2/2
4. นายกริช จันทร์ เจริญสุข
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
-ไม่มี-ไม่มี-

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
จานวนหุ้น
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
บริ ษัทจดทะเบียน
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

1
กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ
การด ารงต าแหน่ ง ในกิ จ การอื่ น ที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2559 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-ไม่มี-ไม่มีการดารงตาแหน่ง-ไม่มีการดารงตาแหน่ง-

3 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)
11/12
1/1

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกาหนดของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธารง และนายอนันต์ เกตุพิทยา มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ดงั นี ้
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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 ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
5. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ 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 นผู้ถือ
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 อผู้ถือหุ้ นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม ข้ อ 1 - 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ กล่าวคือต้ องเป็ นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และบุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม หรื อเป็ นกรรมการเดิมที่ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่าน
มาได้ เป็ นอย่างดี จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควร
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
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วาระที่ 5
พิ จ ารณาเสนอก าหนดค่ าบ าเหน็ จ และเบี ย้ ประชุ ม ประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจาปี 2560
วัตถุประสงค์ และเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 90 กาหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม "
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาค่าบาเหน็จของกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
3. ค่าบาเหน็จ

4. ผลประโยชน์อื่น
(ไม่รวม สวัสดิการที่ให้ แก่พนักงานทัว่ ไป)

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
40,000 บาท/คน/เดือน
40,000 บาท/คน/ครัง้
ประธานกรรมการ กรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
700,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ปี 2559
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/ครัง้
ประธานกรรมการ กรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
600,000 บาท/คน/ปี
-ไม่มี-

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 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 คณะกรรมการกากั บดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะอนุ กรรมการอื่นๆ 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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว
ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เสนอจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่า บาเหน็จของกรรมการ
รวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560

วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 120 กาหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ ยอ่ ม
ได้ " ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมี
เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คือ นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 จากบริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2559 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
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ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาเลือ กผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ทฯ จ านวน 3 ราย จากบริ ษั ท สานัก งาน อีว าย จ ากัด โดยพิ จารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ านบัญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิ ท ยาลัย อัส สัม ชั ญ เป็ นผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 มี ป ระสบการณ์ ด้ านตรวจสอบมากว่า 21 ปี ในด้ า นธุ รกิ จ การผลิต การค้ า การก่ อ สร้ าง และการบริ ก าร และเป็ นผู้
ตรวจสอบแก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทข้ ามชาติ หลายบริ ษัท
หรื อ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 (เคยเป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 – 2558)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึ ก ษ าระดั 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 นเวลา 24 ปี ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทังบริ
้ ษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และบริ ษัทจากัดอื่นทังในและต่
้
างประเทศ
 ปั จจุบันดารงตาแหน่งหุ้นส่วนที่ควบคุมงานทังทางด้
้
านการเป็ นที่ปรึ กษาในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ IFRS และจัดทางบ
การเงินตาม IFRS ของบริ ษัทต่างๆในหลายหลายธุรกิจ และเป็ นผู้ควบคุมงานด้ านการสอบบัญ ชี ในหลากหลายสาขา
มุ่ง เน้ น ไปยัง บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะกลุ่ม ธนาคาร ธุ ร กิ จ การเงิ น และหลัก ทรั พ ย์ ธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภค
 เป็ นหนึง่ ในทีมงานหลักจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในโครงการสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีในการแปลและจัดทาร่าง
มาตรฐานการบัญชีไทยให้ 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
หรื อ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางด้ านบัญชีจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 มี ป ระสบการณ์ ด้ านตรวจสอบมากว่า 24 ปี ในด้ า นธุ รกิ จ การผลิต การค้ า การก่ อ สร้ าง และการบริ ก าร และเป็ นผู้
ตรวจสอบแก่บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริ ษัทข้ ามชาติ หลายบริ ษัท
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ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ ถือหุ้น
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2559 นางสาว
กรองแก้ ว ลิมป์กิตติกุล เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริ ษัทฯ คือ 1)บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
2)บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด 3)บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จากัด และ 4)บริ ษัท หาดใหญ่ นคริ นทร์ จากัด โดยผู้สอบบัญชีสามารถจัดทา
งบการเงินได้ ทนั ตามกาหนดเวลา
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 เป็ นเงินจานวน
2,450,000 บาท ซึ่งเพิ่มจากปี 2559 เป็ นจานวนเงิ น 400,000 บาท เนื่องจากจานวนโครงการเพิ่มขึ ้น และมีจานวนบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ ้น ส่วนค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเฉพาะในประเทศเท่ากับปี 2559 คือ 1,230,000 บาท สาหรับค่าบริ การอื่น
(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 2560 (ปี ที่เสนอ)
2,450,000 บาท
1,230,000 บาท
- ไม่มี -

ปี 2559
2,050,000 บาท
1,230,000 บาท
- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรื อ
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 - 2558)
3. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ 2,450,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเริ่ มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ ในการเข้ าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560
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 ้
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1. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
426 ซอยโปร่ งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
3. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โปรดกรอกข้ อความ ลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่สง่ มาด้ วย โดยเลือก
เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่ านัน้ และส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริ ษัทฯ ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 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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