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หลักเกณฑก์ารใหส้ิทธิผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ประจ าปี 2564 ล่วงหน้า 

1. เจตนารมณ ์ 
บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  ตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท ฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  นอกจากนี ้เพื่อให้
มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ  ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ล่วงหนา้ขึน้ ซึ่งจะช่วยคดัสรรบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท ฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

2. นิยาม  
“บรษิัทฯ”    หมายความวา่ บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการบรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
“กรรมการ”   หมายความวา่ กรรมการบรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   

3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุน้ทีจ่ะเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอช่ือกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
3.1  เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรอืหลายรายรวมกนัได ้ 
3.2  สดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ 
3.3  ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนที่ก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.4   ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนที่ก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่ก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้    

อนึ่ง หากบรษิัทฯ ตรวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ในวนัที่ก  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปีนั้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ  3.4) แล้วไม่พบช่ือผู้ถือหุ้นตามขอ้ 3.1 ถือหุน้ครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 3.2 
แตช่ื่อบคุคลที่เสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 ไดถ้กูบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแลว้นัน้  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
น าเสนอช่ือบคุคลที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

4. การเสนอช่ือกรรมการ 

4.1 คุณสมบัตแิละลักษณะต้องหา้มของกรรมการ  
   บคุคลที่ไดร้บัเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 

4.1.1 มีคณุสมบตัิถกูตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั, พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทฯ 

4.1.2 มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงัดว้ยความซื่อสตัย ์สามารถ
ทุ่มเทอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ มีอายทุี่เหมาะสม มีสขุภาพรา่งกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบรูณ ์สามารถเขา้ประชมุ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุเป็นอย่างดี มีส่วนรว่มในการประชมุ 
สามารถแสดงความคิดเหน็ในที่ประชมุ ประวตัิการท างาน มีจรยิธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  
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4.1.3 มีความรูค้วามสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 1) ความรูด้า้นธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ 2) ดา้นวิศวกรรม 

3) ดา้นงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ดา้นกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ดา้นบัญชีการเงินและการ
ธนาคาร 6) ดา้นเศรษฐศาสตร ์7) ดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 8) ดา้นการบรหิารความเสี่ยง 9) ดา้นการตลาด
ระหวา่งประเทศ 10) ดา้นการจดัการในภาวะวิกฤต 11) ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 12) IT Governance 

4.2  ขั้นตอนในการน าเสนอและการพจิารณา  
4.2.1   ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ของหลกัเกณฑนี์ ้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการได ้  โดยกรอก  “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2564 ของ บริษัท ศภุาลยั (จ ากดั) มหาชน” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท้ี่
ไดร้บัการเสนอช่ือกรอก “แบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของ บริษัท ศุภาลยั (จ ากัด) มหาชน” พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างครบถว้นและสมบูรณ์ ส่งถึงบรษิัทฯ  ภายในวนัที่ 4 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ดงันี ้

เลขานุการบริษัท 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 
อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120            

บรษิัทฯ จะพิจารณารายช่ือบคุคลที่มีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถกูตอ้งและมีขอ้มลู
เพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบรษิัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ บรษิัทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ตอ่ไป 

4.2.2   เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย  
4.2.2.1  หากผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรอืไม่ถกูตอ้ง เลขานกุารบรษิัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ภายในวนัที่ 11 มกราคม 2564 

โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งตน้ฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่  18 มกราคม 2564 
(หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อ
ทราบการปิดเรื่อง  

4.2.2.2  หากบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 4.1 หรือผูถื้อ
หุน้ที่เสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อ
ทราบการปิดเรื่องภายในวนัที่ 25 มกราคม 2564 

4.2.2.3  กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 4.2.2.1 หรือขอ้ 4.2.2.2 เลขานกุารบรษิัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน  

4.2.3   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

4.2.4   บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู ้ถือหุน้พรอ้ม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนหรอืคณะกรรมการบรษิัทหรอืในวนัท าการถดัไปของการประชมุ  
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