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ที่ ศล.052/2565 

                     18 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว  

(e-Shareholder Meeting) 

เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย 
 

1. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 และงบการเงินประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ 
(QR Code) ที่ปรากฏอยูบ่นเอกสารหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
3. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. แผนภาพขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ (e-Shareholder 

Meeting)  
5. ค าชีแ้จงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์ 
6. แบบฟอร์ม แสดงความประสงค ์เ ข้ า ร่วม ประช ุมสาม ัญผู้ ถ ือหุ้นประจ า ปี  2565 ในรูปแบบผ ่านสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ (e-Shareholder Meeting)   
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) 
8. ข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
9. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

  บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) (SPALI) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 โดยวิ ธีประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ (e-Shareholder Meeting)  ในวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. สถานที่จัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Convention ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทร. 0-2725-8820  

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผ่านการประชุมแบบ  e-Shareholder 
Meeting ของบริษัทจดทะเบียน  บริษัทฯ จึงใช้ระบบท่ีพฒันาโดย บริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั หรือ (DAP : Digital Access 
Platform Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) จดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจที่
เป็นโครงสร้างพืน้ฐานและธุรกิจอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นด้านการให้บริการที่จะรองรับธุรกรรมดิจิทัล  โดยโปรแกรมมีช่ือว่า DAP e-Shareholders 
Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนดไว้ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี  ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 ทัง้นี ้งบการเงินส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
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แล้ว โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่ามีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด "งบการเงิน" ของแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1 
One Report) ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ ในครัง้นี ้รายละเอียดโดยยอ่มีดงันี ้

งบการเงนิรวมอย่างย่อ 

หนว่ย : ล้านบาท  
 2564 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

สนิทรัพย์รวม                                                 71,432 68,207 3,225 
หนีส้นิรวม                           28,506 30,811 (2,305) 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 49,926 37,396 12,530 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 28,938 20,336 8,602 
รายได้รวม 29,647 20,969 8,678 
ก าไรสทุธิ     7,070 4,251 2,819 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 3.63 2.13 1.50 

งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ อย่างย่อ  
หนว่ย : ล้านบาท  

 2564 2563 เพิ่มขึน้(ลดลง) 
สนิทรัพย์รวม                                                 66,686 64,568 2,118 
หนีส้นิรวม                           27,469 30,120 (2,651) 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 39,217 34,448 4,769 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 26,974 19,071 7,903 
รายได้รวม 27,661 19,469 8,192 
ก าไรสทุธิ     6,613 4,017 2,596 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 3.39 2.02 1.37 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
ที่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
การลงมติ 
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 35 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสมอยูบ่ริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
ตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว 
เมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป  

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้  6,613 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.25  บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของก าไรสทุธิ รวมเป็นเงินปันผล ทัง้สิน้ 
2,435 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  8/2564 เมื่อวนัที่ 
10 สิงหาคม 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยงัคงต้อง
จ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 อีกในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท  
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ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 โดยก าหนดวนั
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

ข้อมูลเปรียบเทียบกบัอัตราการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563  
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 6,612,647,042 4,016,736,149 
2. ก าไรสทุธิ/หุ้น (บาท) 3.39 2.02 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท: หุ้น)   
    3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก 0.50 0.50 
    3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั 0.75 0.50 
    รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) 1.25 1.00 
4. อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 37 49 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 ส าหรับงวด 6 เดือนหลงั ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท โดยจดัสรรจากก าไรสทุธิ และเมื่อรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 
เดือนแรกของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาทแล้ว จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท 
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล
วนัท่ี 28 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565  
การลงมติ 
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     กรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ทา่น ได้แก ่

1. รศ.ดร.สมชาย     ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการอิสระ 
2. ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน กรรมการอิสระ 
3. นายอธิป พีชานนท์   กรรมการ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 14 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 
ใน 4  (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 
โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น คือ 

1. รศ.ดร.สมชาย     ภคภาสน์วิวฒัน์ กรรมการอิสระ 
2. ผศ.อศัวิน  พิชญโยธิน กรรมการอิสระ 
3. นายอธิป  พีชานนท์  กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  ในช่วงระหว่างวนัที ่ 1 ตลุาคม 2564 -  4 มกราคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง                    
ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ามายงับริษัทฯ ดงันัน้ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร สามารถอทุิศเวลาให้
ได้อยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

 



- 4 - 

 นอกจากนี ้ยงัได้ค านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึง่บคุคลที่ได้เสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ววา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการน ารายช่ือที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอมาพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตัง้ รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสน์วิวฒัน์, ผศ.อศัวิน  พิชญโยธิน และนายอธิป พีชานนท์ ที่ต้อง
ออกตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ (รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของทัง้ 3 ทา่น ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้กลบัเข้ารับต าแหน่งอกีวาระ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท (ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ) 

- จ านวนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2564 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

-ไมม่ี - 

การมีสว่นได้เสยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1.เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

2.เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

3.มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

 
 
 
1.ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

2.ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

3.ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 6 ปี 6 เดือน  (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 

หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 9 ปี 6 เดือน   

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2564 / ทัง้หมด  
- คณะกรรมการบริษัท 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- คณะกรรมการอิสระ 

                                12/12 (คดิเป็น 100%) 
                                11/12 (คดิเป็น   92%) 
                                  2/2   (คิดเป็น 100%) 
                                  1/1   (คิดเป็น 100%) 

1/1   (คิดเป็น 100%) 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท (ไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ) 

- จ านวนหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2564 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

-ไมม่ี - 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 
การมีสว่นได้เสยีในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทใหญ่/บริษัท
ยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1.เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

3.มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

 
 
 
1.ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

2.ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

3.ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 10 ปี 11 เดือน  (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 

หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 
จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 13 ปี 11 เดือน   

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2564 / ทัง้หมด  
- คณะกรรมการบริษัท 12/12 (คดิเป็น 100%) 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการอิสระ 

12/12 (คดิเป็น 100%) 
                                  1/1    (คิดเป็น 100%) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
3. นายอธิป พีชานนท์ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
จ านวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,693,875 หุ้น 
         คิดเป็น % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 0.36 % 
บริษัทจดทะเบียน  

- จ านวนบริษัท 1 
- ประเภทกรรมการ กรรมการบริษัท, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ และประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีน)  
- จ านวนบริษัท 6 
- ประเภทกรรมการ 1. กรรมการ Supalai Greenvale Development Pty Ltd. 

2. กรรมการ Supalai Officer Development Pty Ltd. 
3. กรรมการ Supalai Rippleside Development Pty Ltd. 
4. กรรมการ Supalai Australia Holdings Pty Ltd. 
5. กรรมการ Supalai Singapore Holdings Pte Ltd. 
6. กรรมการ Supalai Philippines Incorporate 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั/เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ -ไมม่ี- 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 30 ปี (นบัถงึวนัท่ี 20 เมษายน 2565) 
หากได้รับเลอืกเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระ 

จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 33 ปี    
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
3. นายอธิป พีชานนท์ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2564 / ทัง้หมด  

- คณะกรรมการบริษัท 12/12  (คิดเป็น 100%) 
- คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  1/1     (คิดเป็น 100%) 
  2/2     (คิดเป็น 100%) 

         

 ทัง้นี ้บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย ซึง่ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ และผศ.อศัวิน พิชญโยธิน มีคณุสมบตัิตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ดงันี ้

1. ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ 
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้ นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ขัน้ต ่าที่ กลต. 
ก าหนดไว้ไมเ่กินร้อยละ 1 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา  คู่สมรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีค วามขดัแย้งในลกัษณะที่
อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังานคณะกรร
รมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น                
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะได้ 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว และพิจารณาจากการเสนอช่ือกรรมการจากผู้ ถือหุ้น ในช่วงตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 4 
มกราคม 2565 ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือมายงัคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการเลอืกตัง้ในครัง้นี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณากลัน่กรองด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจว่าบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ กลา่วคือต้องเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์
กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไมด่า่งพร้อย รวมทัง้เป็นกรรมการที่น าประสบการณ์ ความรู้ และความ
เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

นอกจากนี ้บคุคลที่เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
มีคุณสมบตัิเหมาะสม หรือเป็นกรรมการเดิมที่ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในระยะเวลาที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี  ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ และผศ.อศัวิน พิชญโยธิน มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความ
เห็นชอบได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือกรรมการตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
3 ทา่น ซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
การลงมติ 
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าบ าเหน็จ ค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน มาตรา 90 ก าหนดวา่  "การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ " คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่า ง ๆ และ
เปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว 
รายละเอียดดงันี ้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน ประธานคณะกรรรมการบริษัท                         
และกรรมการบริษัท 

45,000 บาท/คน/เดือน 

ประธานคณะกรรรมการบริษัท                         
และกรรมการบริษัท 

40,000 บาท/คน/เดือน 
2. คา่บ าเหน็จ 
     

ประธานคณะกรรรมการบริษัท                              
และกรรมการบริษัท 
 850,000 บาท/คน/ปี 

ประธานคณะกรรรมการบริษัท                              
และกรรมการบริษัท 
 600,000 บาท/คน/ปี 

3. ผลประโยชน์อื่น 
(ไมร่วมสวสัดิการท่ีให้แก่พนกังานทัว่ไป) 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
    - กรรมการตรวจสอบ 

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

 
30,000 บาท/คน/เดือน 
25,000 บาท/คน/เดือน 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ เฉพาะครัง้ที่มาประชุม  

(คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้) 

1. คา่เบีย้ประชมุ  
(ไมร่วมกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
    - ประธานคณะกรรมการ 
    - กรรมการ 

 
 

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

 
 

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคา่ตอบแทนกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการ
ต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชมุเห็นควร
น าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่บ าเหน็จ คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุของกรรมการ ตามอตัรา
ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ   
การลงมติ 
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน มาตรา 120 ก าหนดวา่ "ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้" ตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ก าหนดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีทกุ 7 ปี เพื่อให้การควบคมุภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้และให้
มัน่ใจวา่ผู้สอบบญัชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930 จากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา  

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จ านวน 3 ราย จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ดงันี ้ 

1.  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2552-2556, 
2561-2564 รวมทัง้หมด 9 ปี, 4 ปีตอ่เนื่อง) 

 ประสบการณ์และความสามารถ :  

• จบการศึกษาระดบัปริญญาโทด้านการจดัการจากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)   

• เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 30 ปี ตรวจสอบครอบคลมุธุรกิจหลายประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจการเงิน ระบบขนส่งมวลชน การผลิต การบริการ 
อสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนี ้ยงัมีประสบการณ์ด้านงานที่ปรึกษาการตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการซือ้ขายกิจการ หรือ 
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2.    นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 
2559-2560 รวมทัง้หมด 2 ปี) 

 ประสบการณ์และความสามารถ :   

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาบริหารธุร กิจจาก
มหาวิทยาลยัอสัสมัชัญ เป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

• เ ป็นผู้ สอบบ ัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี  ตรวจสอบครอบคล ุมธุรกิจหลายประเภท ทัง้ที ่เ ป็นบริษัท              
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจการผลิต การบริการ                          
การโรงแรม และอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชีเพื่อการซือ้ขายกิจการ และการเข้า                 
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ 

3.   นายณัฐวุฒ ิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 
 ประสบการณ์และความสามารถ :   

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง                 
ประเทศไทยและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

• มีประสบการณ์การท างานร่วมกนักบัส านกังานฯ มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี ปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การ
ผลติและการจดัจ าหนา่ย การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 

ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 ในปี 2564 ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้ใช้ผู้ สอบบัญชีของกลุ่มส านักงาน อีวาย ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีที่จะขออนมุตัิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 2,650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2564 
และส าหรับคา่บริการอื่น (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมม่ีการรับบริการอื่นจากส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 2,650,000 บาท 2,550,000 บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย-ในประเทศ 1,330,000 บาท 1,330,000 บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย-ตา่งประเทศ  3,600,000 บาท* 3,643,000 บาท 
คา่บริการอื่น -ไมม่ี- -ไมม่ี- 
รวมค่าสอบบัญชีทัง้หมด 7,580,000 บาท 7,523,000 บาท 
หมายเหต ุ: 
* ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อยในต่างประเทศประจ าปี 2565 ประมาณการจากค่าสอบบญัชีปี 2564 ทัง้นี ้อาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัท
ย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึน้จริงระหว่างปี รวมทัง้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ โดยบริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท   เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท ส านกังาน อีวาย  จ ากัด เป็น
ส านักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ดงันี ้
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1.  นายศภุชยั   ปัญญาวฒัโน   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3930     
       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2552-2556,2561-2564 รวมทัง้หมด 9 ปี, 4 ปีตอ่เนื่อง) หรือ  
2.    นางสาวกรองแก้ว   ลมิป์กิตติกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5874  
 (เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559-2560 รวมทัง้หมด 2 ปี) หรือ 
3. นายณฐัวฒุิ   สนัติเพ็ชร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5730  
 (ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

      และเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ส าหรับบริษัทฯ จ านวน 2,650,000 บาท  
การลงมติ 
มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.supalai.com 

และเร่ิมเปิดให้ลงทะเบียนลว่งหน้า ตัง้แตว่นัที่ 18 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
Convention ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
ภายใต้พระราชก าหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ที่มีสทิธิในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที ่9 มีนาคม 2565 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาศึกษา สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4 แผนภาพขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุฯ, 
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5  ค าชีแ้จงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) และสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 คู่มือการใช้งานระบบการประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)  หรือ Scan QR Code ด้านลา่งข้อมลูประกอบด้วย 5 หวัข้อ 

 
คูม่ือการใช้งานระบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) 

1) เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นอิเลก็ทรอนิกส์ 
 (DAP e-Shareholder Meeting) 

2) ขัน้ตอนการลงทะเบียนผา่นระบบ (e-Registration) 
3) ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุ 
4) การใช้งานฟังก์ชัน่ถามค าถาม (e-Question) และฟังก์ชัน่ลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 
5) การตัง้คา่รหสัผา่นใหม ่(reset password) 

และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ จัดส่งแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมปฏิบตัิตามค าแนะน าใน
เอกสาร ตามสิง่ที่สง่มาด้วย ล าดบัที่ 6 สง่กลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที่ 11 เมษายน 2565 มาทีง่านเลขานกุารบริษัท ผา่นช่องทาง 

• สง่ e-mail: secretary@supalai.com หรือ 

• สง่ไปรษณีย์: งานเลขานกุารบริษัท  บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)                                                              
   เลขที่ 1011 อาคารศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ ชัน้ 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ล าดับที่  9 
ประกอบด้วย 1) นายอนนัต์ เกตพุิทยา 2) ผศ.อศัวิน พิชญโยธิน 3) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์  ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูกรรมการอิสระ 
ตามสิ่งที่สง่มาด้วย ล าดบัท่ี 8 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามที่แนบพร้อมกนันี ้และสง่หนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่วให้เลขานกุารบริษัทภายในวนัที่ 11 เมษายน 2565 

http://www.supalai.com/
http://www.supalai.com/
mailto:secretary@supalai.com
mailto:secretary@supalai.com
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ส าหรับกรณีมอบฉนัทะให้แก่บคุคลที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปยงัอีเมลผู้ รับมอบฉันทะที่ได้ส่งมาแจ้ง
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงช่ือเข้าใช้ระบบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)  

ทัง้นี ้บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะทีม่า
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย และได้จดัท าเอกสารประกอบการประชุม จดัสง่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
รูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น   

ในการจดัประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล
ของผู้ ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล (Privacy Policy) หรือค าประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั 
(Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                                                               (ดร.ประทีป   ตัง้มติธรรม) 
                       ประธานคณะกรรมการบริษัท 


