ที่ ศล.024/2562
22 มีนาคม 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบฟอร์ มลงทะเบียนซึง่ พิมพ์บาร์ โค้ ด
2. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
3. รายงานประจาปี 2561 งบการเงินประจาปี 2561 และ รายงานความยัง่ ยืนปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์
(QR Code)
4. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่ วมประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์กาหนด
9. แผนที่ตงบริ
ั ้ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
10. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี และ/หรื อ รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2561
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด(มหาชน) (SPALI) ใคร่ ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2725-8888 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล บริ ษัทฯ ได้ จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ ได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) แล้ ว ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสาร ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเห็นว่าได้ มีการบันทึก
รายงานไว้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง โดยบริ ษัท ฯ ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้ น ประจาปี 2561 ในเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท ฯ
(www.supalai.com) พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฉบับนี ้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
การลงมติ
วาระนี ้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
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วาระที่ 2 คณะกรรมการบริ ษัทรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบการเงิน สาหรั บปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 ทังนี
้ ้ งบการเงิน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ และได้ รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยว่ามีความถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน"
ของรายงานประจาปี ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครัง้ นี ้ รายละเอียดโดยย่อมีดงั นี ้
งบการเงินรวมอย่ างย่ อ
หน่วย : ล้ านบาท
2560
2561
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่ )
สินทรัพย์รวม
57,704
55,746
1,958
หนี ้สินรวม
22,982
27,335
(4,353)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
34,722
28,411
6,311
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
25,203
24,401
802
รายได้ รวม
25,810
25,573
237
กาไรสุทธิ
5,770
5,814
(44)
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)
2.92
3.39
(0.47)
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ อย่ างย่ อ
หน่วย : ล้ านบาท
2560
2561
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ปรับปรุ งใหม่ )
สินทรัพย์รวม
55,292
53,207
2,085
หนี ้สินรวม
22,596
26,893
(4,297)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,696
26,314
6,382
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
23,876
23,289
587
รายได้ รวม
24,420
23,709
711
กาไรสุทธิ
5,514
5,032
482
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)
2.79
2.93
(0.14)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษั ท เห็นสมควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงิ น สาหรั บ ปี สิ ้นสุดวัน ที่
31 ธั น วาคม 2561 ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี ข อง บริ ษั ท ส านัก งาน อี ว าย จ ากัด และได้ ผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
การลงมติ
มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2561 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 35 ของ
กาไรสุท ธิ ห ลัง หัก ภาษี ข องงบการเงิน เฉพาะของบริ ษัท ฯ แต่ใ นกรณี ที่บ ริ ษั ท ฯ ยัง มีผ ลขาดทุน สะสมอยู่บ ริ ษัท ฯ ไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษัท อาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 5,514 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 39 ของกาไรสุทธิ รวมเป็ นเงินปั นผล
ทั ้งสิ ้น 2,143 ล้ า นบาท ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ นโยบายการจ่า ยเงิน ปั น ผลของบริ ษัท ฯ อนึ่ง ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
9/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
โดยกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ข้ อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
1. กาไรสุทธิ (บาท)
5,513,705,150
2. กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
2.79
3. จานวนหุ้น
2,143,079,330
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)
ไม่มีการจ่ายปั นผล
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.40
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.60
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
2,143,079,330
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
39
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2561 สาหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจัดสรรจากกาไรสุทธิ และเมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาล
งวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ
1 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มี สิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิใน
การรับเงินปั นผลวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ สิทธิ ในการรับเงินปั นผลยังมี
ความไม่แน่นอน ขึ ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
การลงมติ
มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่
1. รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
3. นายอธิป
พีชานนท์

วัตถุประสงค์ และเหตุ ผล ตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก แต่อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการได้ อีก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
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1. รศ.ดร.สมชาย
ภคภาสน์วิวฒ
ั น์
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
3. นายอธิป
พีชานนท์
ในการสรรหากรรมการ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทฯ ซึ ่ง ปรากฏว่า ไม่ม ีผู้ ถือ หุ้ น รายใดเสนอชื ่อ บุค คลเข้ า มายัง บริ ษ ัท ฯ ดังนัน้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ ดาเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
้ คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อ
องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ ยังได้ คานึงถึงคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ บุคคลที่ได้ เสนอชื่อในครัง้ นี ้
ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ มีการนารายชื่อที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตัง้
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์, ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และ นายอธิป พีชานนท์ ที่ต้องออกตามวาระให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อ
อีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทัง้ 3 ท่าน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ กลับเข้ ารับตาแหน่ งอีกวาระ
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ ววิ ัฒน์
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริ ษัทฯ (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
-ไม่มีออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ)
- จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
การมี ส่ว นได้ เ สีย ในลัก ษณะดัง ต่อ ไปนี ก้ ับ บริ ษั ท ฯ/บริ ษั ท
ใหญ่ / บริ ษั ท ย่อ ย/บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่เ ป็ น กรรมการที่ ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน 1. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชีที่ 2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษา
ปรึกษากฎหมาย)
กฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ
3 ปี 6 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
หากได้ รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบ
วาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 6 ปี 6 เดือน
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2561 / ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
12/13 (คิดเป็ น 92.31%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ*
1/1 (คิดเป็ น 100%)*
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน*
1/1 (คิดเป็ น 100%)*
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1/1 (คิดเป็ น 100%)
(*) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
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2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
-ไม่มี-

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ (ไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ)
- จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
การมี ส่ว นได้ เ สีย ในลัก ษณะดัง ต่อ ไปนี ก้ ับ บริ ษั ท ฯ/บริ ษั ท
ใหญ่ / บริ ษั ท ย่อ ย/บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ น / ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน 1. ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนัก งาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี 2. ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษา
ที่ปรึกษากฎหมาย)
กฎหมาย)
3. มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ
7 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
หากได้ รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบ
วาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 10 ปี 11 เดือน
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2561 ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
13/13 (คิดเป็ น 100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ

12/12 (คิดเป็ น 100%)
3. นายอธิป พีชานนท์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
6,667,675 หุ้น
0.31%

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
จานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
บริ ษัทจดทะเบียน
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
- จานวนบริ ษัท
- ประเภทกรรมการ

1
กรรมการบริษัท, กรรมการกากับดูแลกิจการ,
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ศุภาลัย จากัด
(มหาชน)

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

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษัทฯ
-5-

6
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
-ไม่มี-

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

3. นายอธิป พีชานนท์
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
27 ปี (นับถึงวันที่ 23 เมษายน 2562)
หากได้ รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่งอีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบ
วาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 30 ปี

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมในปี 2561/ ทังหมด
้
- คณะกรรมการบริ ษัท
- คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง*

13/13 (คิดเป็ น 100%)
1/1 (คิดเป็ น 100%)
2/2 (คิดเป็ น 100%)*
(*) ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เมื่ อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2561

ทังนี
้ ้ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ตามข้ อกาหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึง่ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ และ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ดงั นี ้
1. ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ
2. ถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ ง ทั ้งนี ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้น ๆ ด้ วย ซึ่งเข้ มกว่าเกณฑ์
ขันต
้ ่าที่ กลต. กาหนดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 1
3. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษา ที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจา กการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
5. ไม่มีห รื อ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุร กิจ กับ บริ ษัท ฯ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว มหรื อ นิติบ ุค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง ใน
ลัก ษณะที่อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อ
นิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีล ักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ง
ได้ รั บ ค่า บริ ก ารเกิ น กว่า 2 ล้ า นบาทต่อ ปี จากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 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. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้ อ 1 - 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะได้
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ง ไม่ร วมกรรมการผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษัทฯ กล่าวคือต้ อง
เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา วิสั ยทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและ
จริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย รวมทังเป็
้ นกรรมการที่นาประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และบุคคล
ที่เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม หรื อ
เป็ นกรรมการเดิมที่ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่า
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ และ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นชอบได้ อย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิกรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
การลงมติ
มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าบาเหน็จ ค่ าตอบแทน และเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์ และเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 90 กาหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติ
ของที่ ป ระชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม "
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ของบริ ษัทฯ แล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาการกาหนดค่าบาเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี ้ยประชุมของกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าบาเหน็จ

3. ผลประโยชน์อื่น
(ไม่รวม สวัสดิการที่ให้ แก่พนักงานทัว่ ไป)

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
40,000 บาท/คน/เดือน
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
800,000 บาท/คน/ปี

ปี 2561
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
40,000 บาท/คน/เดือน
ประธานคณะกรรรมการบริษัท
และกรรมการบริษัท
700,000 บาท/คน/ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่นๆ : กาหนดจ่ ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครั ง้ เฉพาะครั ง้ ที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ )

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

30,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
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25,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ วที่
ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนรายเดือนและ ค่าบาเหน็จ
ของกรรมการรวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามอัตราที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ
มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

วัตถุประสงค์ และเหตุผล พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน มาตรา 120 กาหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้ "
ตามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษัท ฯ ก าหนดให้ มี ก ารหมุน เวีย นผู้สอบบัญ ชี ทุก 5 ปี เพื่ อ ให้ ก ารควบคุม ภายใน
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จ จุ บัน ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ คื อ นายศุภ ชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 3930 จากบริ ษั ท
สานักงาน อีวาย จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2561 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จานวน 3 ราย จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. นายศุ ภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3930 (เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี
2552-2556, 2561)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้ านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 35 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทังที
้ ่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่ง มวลชน การผลิต
การบริ การ อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้ ยังมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึ กษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซื ้อขาย
กิจการ หรือ
2. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ประจาปี 2559-2560)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นบัญ ชี จ ากมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิ ท ยาลัย อัส สัม ชั ญ เป็ นผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 23 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ทังที
้ ่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต การบริ การ การโรงแรม และ
อสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี ้ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อการซื ้อขายกิจการ และการเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
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3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
ประสบการณ์และความสามารถ :
• จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• มีประสบการณ์การทางานร่วมกันกับสานักงานฯ มาเป็ นเวลามากกว่า 22 ปี ปฏิบตั ิงานด้ านการสอบบัญชีธุรกิจต่างๆ เช่น
การผลิตและการจัดจาหน่าย การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้ าง
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้น
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย ได้ ใช้ ผ้ สู อบบัญชีของกลุ่มสานักงาน อีวาย
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 2,550,000 บาท
ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท เนื่องจากจานวนโครงการเพิ่มขึ ้น และสาหรับค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
2,550,000 บาท
2,450,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย-ในประเทศ
1,230,000 บาท
1,230,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย-ต่างประเทศ
1,750,000*บาท
1,580,000*บาท
ค่าบริ การอื่น
-ไม่มี-ไม่มีรวมค่ าสอบบัญชีทงั ้ หมด
5,530,000 บาท
5,260,000 บาท
หมายเหตุ :
- ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ ขึ ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ และบริ ษัทย่อยที่อยูใ่ นต่างประเทศเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ดังนี ้
1. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2552-2556,2561) หรื อ
2. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
(เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2559-2560) หรื อ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริษัทฯ 2,550,000 บาท
การลงมติ
มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ ห้ อง Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุ งเทพมหานคร 10120 โดยเริ่ มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เ ป็ น ผู้ ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ ถ ื อ หุ้ น ส าหรับ การประชุม สามัญ ผู้ ถ ื อ หุ้ น ครั ง้ นี เ้ ป็ น ผู้ ร ั บ มอบฉัน ทะเข้ า ร่ ว มประชุม แทน
ประกอบด้ ว ย 1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ 2) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 3) นายอนันต์ เกตุพิทยา (คาชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะการ
ลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้ าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น) โดยขอให้ ทา่ นกรอกข้ อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบพร้ อมกันนี ้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ เลขานุการบริ ษัท ก่อนเริ่ มการ
ประชุมหรื อ ภายในวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562
ทั ้งนี ้ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ า ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย และได้ จดั ทารายงานประจาปี 2561 จัดส่งในรู ปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ QR Code และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ
รายงานประจาปี และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถกรอกข้ อมูล ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10
และส่งมายัง E-mail : ir_spali@supalai.com

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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