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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ล่วงหน้า 

1. เจตนารมณ์ 
บริษัท ศุภาลยั จ ากัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เป็น

ส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกัน  นอกจากนี ้เพื่อให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส  บริษัทฯ ได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

2. นิยาม 
“บริษัทฯ”  หมายความวา่  บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
“วาระการประชมุ” หมายความวา่  วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 

3. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
3.1   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได้  
3.2   สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ  
3.3   ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
3.4   ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัที่ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ในปีนัน้    
อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวนัที่ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นในปีนัน้ (ตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไมพ่บช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้น ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในข้อ 3.2 แตว่าระการประชมุที่เสนอของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 3.1 ได้ถกูบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแล้วนัน้  บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิไมพ่ิจารณาวาระการประชมุที่เสนอให้ที่ประชมุพิจารณา 

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
4.1 ขัน้ตอนการน าเสนอ 

4.1.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลกัเกณฑ์นี ้ สามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น  โดยกรอก “แบบขอเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ บริษัท ศภุาลยั (จ ากดั) มหาชน” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ เ กี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทฯ ภายใน
วนัท่ี 4 มกราคม 2564 ตามที่อยูด่งันี ้

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์  เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 

4.1.2 บริษัทฯ จะพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุ  พร้อมเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องที
ครบถ้วน ถกูต้อง 
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4.2 เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่บรรจุเร่ือง
ดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 
4.2.1 เร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุ

อนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 
4.2.2 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
4.2.3 เร่ืองที่ขดัตอ่กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการตา่งๆ  หรือไมเ่ป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
4.2.4 เร่ืองที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนบัสนุนด้วย

คะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  โดยที่ข้อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงั
ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

4.2.5 เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และเร่ืองอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบาย
ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 

4.2.6 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.2.7 เร่ืองที่เป็นผลประโยชน์สว่นบคุคล หรือกลุม่บคุคลโดยเฉพาะ 
4.2.8 เร่ืองที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหุ้นโดยสว่นใหญ่ 
4.2.9 เร่ืองที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
4.2.10 เร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว 

4.3 การพิจารณา 
4.3.1 เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้น ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท  ซึง่หากผู้ ถือหุ้น

ให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้น ภายในวนัที่ 11 มกราคม 2564  โดย
หากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 18 มกราคม 2564 (หากตรง
กับวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้)  เลขานุการบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ
การปิดเร่ือง ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2564 

4.3.2 เร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม  บริษัทฯ จะก าหนดในหนังสือ
นดัประชมุ และระบวุา่เป็นเร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้น 

4.3.3 เร่ืองที่ไมผ่า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

4.3.4 บริษัทฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมระบเุหตผุล 


