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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ประจ าปี 2565 ล่วงหน้า 

1. เจตนารมณ์  
บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการลว่งหน้าเป็นสว่นหนึง่ของการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท ฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  นอกจากนี ้เพื่อให้
มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใสบริษัทฯ  ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ลว่งหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วยคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท ฯ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

2. นิยาม  
“บริษัทฯ”    หมายความวา่ บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
“กรรมการ”   หมายความวา่ กรรมการบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   

3. คุณสมบัตขิองผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
3.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได้  
3.2  สดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ 
3.3  ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัท่ีเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
3.4   ต้องถือหุ้นตามสดัสว่นที่ก าหนดในข้อ 3.2 ในวนัทีก่ าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีนัน้    

อนึง่ หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดสทิธิในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ในปีนัน้ (ตามคุณสมบัติของผู้ ถือหุ้ นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบช่ือผู้ ถือหุ้ นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อ 3.2 
แตช่ื่อบคุคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถกูบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุแล้วนัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่
น าเสนอช่ือบคุคลทีเ่สนอโดยผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ให้ที่ประชมุพิจารณา 

4. การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  
   บคุคลที่ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดงันี ้ 

4.1.1 มีคณุสมบตัิถกูต้องและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั, พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการด้วยความระมดัระวงัด้วยความซื่อสตัย์ สามารถ
ทุม่เทอทุิศเวลาได้อยา่งเตม็ที่ มีอายทุี่เหมาะสม มีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบรูณ์ สามารถเข้าประชมุ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีการเตรียมตวัเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นอยา่งดี มีสว่นร่วมในการประชมุ 
สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุ ประวตัิการท างาน มีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ได้รับการยอมรับจากสงัคม  

4.1.3 มีความรู้ความสามารถที่ส าคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  2) ด้านวิศวกรรม 
3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ด้านบัญชีการเงินและการ



2/2 
ธนาคาร 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 8) ด้านการบริหารความเสี่ยง 9) ด้านการตลาด
ระหวา่งประเทศ 10) ด้านการจดัการในภาวะวิกฤต 11) ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 12) IT Governance 

4.2  ขัน้ตอนในการน าเสนอและการพิจารณา  
4.2.1   ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลกัเกณฑ์นี ้สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการได้   โดยกรอก  “แบบขอเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ของ บริษัท ศภุาลยั (จ ากดั) มหาชน” พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวข้อง และขอให้ผู้ที่
ได้รับการเสนอช่ือกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษัท ศุภาลยั (จ ากัด) มหาชน” พร้อมเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์  ส ่งถึง เลขานุการบริษัท  ที ่  E-mail address : secretary@supalai.com  
หรือ ส่งถึงบริษัทฯ  ภายในวนัท่ี 4 มกราคม 2565 ตามที่อยูด่งันี ้

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

บริษัทฯ จะพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องที่ครบถ้วน ถกูต้องและมีข้อมลู
เพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ กลัน่กรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 ตอ่ไป 

4.2.2   เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย  
4.2.2.1  หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัที่ 11 มกราคม 2565 

โดยหากผู้ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัที่  18 มกราคม 2565 
(หากตรงกบัวนัหยดุให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเร่ือง  

4.2.2.2  หากบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  4.1 หรือผู้ ถือหุ้นที่
เสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบ
การปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2565 

4.2.2.3  กรณีที่ไมเ่ข้าขา่ยตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานกุารบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน  

4.2.3   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

4.2.4   บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมเหตผุลหลงัการประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท  
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