หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้นเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง! เป็ นกรรมการประจําปี 2559
1. เจตนารมณ์
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื0อบุคคลเพื0อเป็ นกรรมการล่วงหน้ า
เป็ นส่วนหนึ0งของการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษัท ฯ เพื0อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี K เพื0อให้ มีขนตอนและวิ
ัK
ธีการในการพิจารณาที0ชดั เจนและโปร่งใส บริ ษัท ฯ
ได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื0อบุคคลเพื0อเลือกตังเป็
K นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2559 ล่วงหน้ าขึ Kน ซึ0งจะช่วยคัดสรรบุคคลที0มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที0ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื0อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2. นิยาม
“บริ ษัทฯ”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”

หมายความว่า บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
หมายความว่า กรรมการบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

3. คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นทีจะเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง! เป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นที0จะเสนอชื0อบุคคลเพื0อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
K นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี K
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันสิ Kนรอบ
บัญชี
3.2 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ในสัดส่วนทีก0 ําหนดตามข้ อ 3.1 ต่อเนื0องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันทีเ0 สนอชื0อ
กรรมการ
4. การเสนอชือกรรมการ
4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลที0ได้ รับเสนอชื0อเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังนี K
4.1.1 มี คุณ สมบัติ ถูก ต้ อ งและไม่มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจํ า กัด , กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษัท
4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที0กรรมการด้ วยความระมัดระวังด้ วยความ
ซื0อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อย่างเต็มที0 มีอายุที0เหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที0แข็งแรง และ
จิ ต ใจที0 ส มบูรณ์ สามารถเข้ าประชุม คณะกรรมการอย่า งสมํ0 า เสมอ มี ก ารเตรี ย มตัวเป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นอย่างดี มีสว่ นร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นในที0ประชุม
ประวัติการทํางาน และจริ ยธรรมที0ดีงาม และได้ รับการยอมรับจากสังคม
4.1.3 มีความรู้ ความสามารถที0สําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ 1) ด้ านการบริ หารงานอสังหริ มทรัพย์ 2)
ด้ านวิศวกรรม 3) ด้ านงานออกแบบและสถาปั ตยกรรม 4) ด้ านกลยุทธ์ การตลาดและการแข่งขัน 5)
ด้ านบัญชีการเงินและการธนาคาร 6) ด้ านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้ านกฎหมายที0เกี0ยวข้ องกับธุรกิจ 8)
ด้ านการบริ หารความเสีย0 ง
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4.2 ขัน! ตอนในการนําเสนอและการพิจารณา
4.2.1 ผู้ถือหุ้นที0มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ของหลักเกณฑ์นี K สามารถเสนอชื0อบุคคลเพื0อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
K นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื0อบุคคลเพื0อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
K นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559” พร้ อมแนบเอกสาร หลักฐาน
ที0เกี0ยวข้ อง และ ขอให้ ผ้ ทู ี0ได้ รับการเสนอชื0อกรอก “แบบข้ อมูลบุคคลที0ได้ รับการเสนอชื0อเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
K นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2559” พร้ อมเอกสาร
หลักฐานที0เกี0 ยวข้ องอย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริ ษั ท ฯ ภายในวันที0 7 มกราคม 2559
ตามที0อยูด่ งั นี K
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
บริ ษัท ฯ จะพิจารณารายชื0อบุคคลที0มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ พร้ อมเอกสารหลักฐานที0เกี0ยวข้ องที0ครบถ้ วน
ถูกต้ องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กลัน0 กรอง
คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัทฯ เพื0อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
บริ ษัท ฯ จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป
4.2.2 เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน0 กรองในเบื Kองต้ นให้ คณะกรรมการ โดย
4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
วันที0 16 มกราคม 2559 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึง
บริ ษัทภายในวันที0 28 มกราคม 2559 (หากตรงกับวันหยุดให้ เลือ0 นเป็ นวันทําการก่อน
วันหยุดนัน)
K เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื0อทราบการปิ ดเรื0 อง
4.2.2.2 หากบุคคลที0ได้ รับการเสนอชื0อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ
4.1 หรื อผู้ถือหุ้นที0เสนอชื0อกรรมการมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 เลขานุการบริ ษัท
จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื0อทราบการปิ ดเรื0 องภายในวันที0 3 กุมภาพันธ์ 2559
4.2.2.3 กรณีที0ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 4.2.2.1 หรื อข้ อ 4.2.2.2 เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที0ได้ รับ
การเสนอ
4.2.4 บุคคลที0ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื0อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที0ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการหรื อในวันทําการถัดไปของการ
ประชุม
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