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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

ประจ าปี 2566 ล่วงหน้า 

1. เจตนารมณ ์ 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  ตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  นอกจากนี ้เพื่อใหม้ี
ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ไดก้ าหนดหลักเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ล่วงหนา้ขึน้ ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิัท และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

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

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุน้ทีจ่ะเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอชื่อกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

3.1. เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียว หรือหลายรายรวมกนัได ้ 
3.2. สดัส่วนการถือหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ ณ วนัที่มีการเสนอกรรมการบรษิัท 
3.3. ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนที่ก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัท่ีเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
3.4. ตอ้งถือหุน้ตามสดัส่วนที่ก าหนดในขอ้ 3.2 ในวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อก าหนดสิทธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปีนัน้    

อนึ่ง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ในวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น 
(ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.4) แล้วไม่พบชื่อผู ้ถือหุ้นตามขอ้ 3.1 ถือหุน้ครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 3.2 แต่ชื่อบุคคลที่
เสนอเป็นกรรมการของผูถื้อหุน้ตามขอ้ 3.1 ไดถู้กบรรจุในระเบียบวาระการประชมุแลว้นัน้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่น าเสนอชื่อบคุคลที่
เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่านนัน้ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

4. การเสนอชื่อกรรมการ 

4.1 คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ  
   บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อเป็นกรรมการตอ้งมคีณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 

4.1.1 มีคุณสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

4.1.2 มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมัดระวงัดว้ยความซื่อสัตย ์สามารถทุ่มเท
อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่  มีอายุที่ เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุม
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการประชุม 
สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุ ประวตัิการท างาน มีจรยิธรรมที่ดีงาม รวมทัง้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม  
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4.1.3 มีความรูค้วามสามารถที่ส  าคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรูธุ้รกิจอสงัหาริมทรพัย ์ 2) ดา้นวิศวกรรม 

3) ดา้นงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ดา้นกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ดา้นบัญชีการเงินและการ
ธนาคาร 6) ดา้นเศรษฐศาสตร ์7) ดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 8) ดา้นการบรหิารความเส่ียง 9) ดา้นการตลาด
ระหว่างประเทศ 10) ดา้นการจัดการในภาวะวิกฤต 11) ดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดี 12) ดา้น IT Governance 
13) ดา้นการจดัการดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 14) ดา้นการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

4.2 ขั้นตอนในการน าเสนอและการพิจารณา  
4.2.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ของหลกัเกณฑน์ี ้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการได ้  โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญ
ผูถื้อหุน้  ประจ าปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลยั (จ ากัด) มหาชน” พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง และขอใหผู้ท้ี่
ไดร้บัการเสนอชื่อกรอก “แบบขอ้มูลบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ของ บริษัท ศุภาลัย (จ ากัด) มหาชน” พรอ้มเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่  E-mail Address: secretary@supalai.com  หรือ 
ส่งถึงบรษิัทฯ  ภายในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 ตามที่อยู่ดงันี ้

เลขานุการบริษทั 
บริษัท ศุภาลัย จ ากดั (มหาชน) 
อาคารศุภาลัย แกรนด ์ทาวเวอร ์เลขที ่1011 ถนนพระราม 3 
แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120            

บรษิัทฯ จะพิจารณารายชื่อบคุคลท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งที่ครบถว้น ถกูตอ้งและมีขอ้มลู
เพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ บริษัทฯ จะแจง้ผลการพิจารณาใหท้ราบภายหลงัการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2566 ต่อไป 

4.2.2 เลขานกุารบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท โดย  
4.2.2.1. หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู ้ถือหุ้นภายในวันที่  

21 พฤศจิกายน 2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัทฯ ภายในวนัที่ 
28 พฤศจิกายน 2565 (หากตรงกับวนัหยดุใหเ้ล่ือนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบริษัทจะส่ง
หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง  

4.2.2.2. หากบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 4.1 หรือผูถื้อหุน้ที่เสนอ
ชื่อกรรมการมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานกุารบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรื่อง
ภายในวนัที่  20 ธันวาคม 2565 

4.2.2.3. กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 4.2.2.1 หรือขอ้ 4.2.2.2 เลขานกุารบรษิัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  

4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุน้พรอ้ม

ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มเหตผุลหลงัการประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบรษิัท  
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