หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัท
ประจําปี 2561 ล่ วงหน้ า
1. เจตนารมณ์
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อ ยเสนอชื อบุคคลเพือเป็ นกรรมการล่ วงหน้ า
ซึงเป็ นส่วนหนึงของการกํากับดูแ ลกิจการที ดีของบริ ษัท ฯ เพือแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี เพื อให้ มีขันตอนและวิธีการในการพิจารณาที ชัดเจนและโปร่งใส บริ ษัท ฯ
ได้ กําหนดหลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอชือบุคคลเพื อเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2561 ล่วงหน้ าขึ น ซึงจะช่ วยคัดสรรบุค คลทีมี คุณสมบั ติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษั ท
และสามารถปฏิบัตหิ น้ าทีได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ และผู้มีส่วนได้ 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. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นทีจะเสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอชือกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขันตําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทฯ
3.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 3.2 ในวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.4 ต้ องถื อหุ้นตามสัดส่วนทีกํ าหนดในข้ อ 3.2 ในวันที ปิ ดสมุดทะเบียนเพือกํ าหนดสิ ทธิในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปี นัน
อนึง หากบริ ษัทฯ ตรวจสอบรายชือผู้ถือหุ้นในวันที ปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ในปี นัน (ตามคุณสมบัติของผู้ถือ หุ้นตามข้ อ 3.4) แล้ วไม่พ บชื อผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ถือหุ้น
ครบถ้ วนตามทีกําหนดในข้ อ 3.2 แต่วาระการประชุมทีเสนอของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ได้ ถูกบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมแล้ วนัน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมทีเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
4. การเสนอชือกรรมการ
4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ
บุคคลทีได้ รับ เสนอชือเป็ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังนี
4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้ องและไม่มีล ักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํ ากัด, พ.ร.บ.หลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ
4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็ นอิ สระ ปฏิ บ ัติหน้ าที กรรมการด้ วยความระมัดระวังด้ วยความ
ซือสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้ อ ย่ างเต็มที มี อายุทีเหมาะสม มีสุข ภาพร่ างกายแข็ งแรง และ
จิ ต ใจที สมบู รณ์ สามารถเข้ าประชุ ม คณะกรรมการอย่ า งสมํ าเสมอ มี การเตรี ย มตัว เป็ นการ
ล่วงหน้ าก่ อ นการประชุ มเป็ นอย่างดี มีส่ วนร่ ว มในการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็ น ในที
ประชุม ประวัตกิ ารทํางานและมีจริ ยธรรมทีดีงามรวมทังได้ รับการยอมรับจากสังคม

4.1.3 มีความรู้ความสามารถทีสําคัญต่อธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ 1) ด้ านการบริ หารงานอสังหาริ มทรัพ ย์
2) ด้ านวิศวกรรม 3) ด้ านงานออกแบบและสถาปั ตยกรรม 4) ด้ านกลยุทธ์ การตลาดและการแข่งขัน
5) ด้ านบัญชีการเงิ น และการธนาคาร 6) ด้ านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้ านกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจ
8) ด้ า นการบริ ห ารความเสี ยง 9) ด้ านการตลาดระหว่ างประเทศ 10) ด้ านการจัดการในภาวะ
วิกฤต 11) ด้ านการกํากับดูแลกิจการทีดี 12) ด้ านการกํากับดูแลด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.2 ขันตอนในการนําเสนอและการพิจารณา
4.2.1 ผู้ถือหุ้น ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ของหลักเกณฑ์ นี สามารถเสนอชื อบุคคลเพื อเข้ ารับ การ
พิจารณาเลื อกตังเป็ นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื อบุ คคลเพือเข้ ารับ การพิ จารณา
เลื อ กตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2561 ของบริ ษั ท ศุภ าลัย จํ ากัด
(มหาชน)” พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ อ ง และขอให้ ผ้ ทู ี ได้ รับ การเสนอชือกรอก “แบบ
ข้ อ มูลบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้นประจํ าปี 2561 ของ บริ ษั ท ศุภ าลัย จํ ากัด (มหาชน)” พร้ อ มเอกสารหลัก ฐานทีเกียวข้ อ ง
อย่างครบถ้ วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที 5 มกราคม 2561ตามทีอยู่ดงั นี
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
บริ ษัทฯ จะพิ จารณารายชื อบุคคลที มีผ้ ถู ือ หุ้นเสนอ พร้ อ มเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องที ครบถ้ วน
ถูกต้ องและมี ข้ อมูล เพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้กลันกรอง
คัด เลื อกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัท ฯ เพื อเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท และ
บริ ษั ทฯ จะแจ้ งผลการพิ จารณาให้ ท ราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ภายในเดือ น
กุมภาพันธ์ 2561 ต่อไป
4.2.2 เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ นให้ คณะกรรมการ โดย
4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อ ไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายใน
วัน ที 12 มกราคม 2561 โดยหากผู้ ถือหุ้ น ไม่ ดําเนิ น การแก้ ไข และส่ งต้ นฉบับ คืน ให้ ถึ ง
บริ ษัท ภายในวันที 19 มกราคม 2561 (หากตรงกับ วัน หยุดให้ เลื อนเป็ นวันทํ าการก่อ น
วันหยุดนัน) เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรือง
4.2.2.2 หากบุค คลที ได้ รับ การเสนอชือมีคณ
ุ สมบัติไม่ ครบถ้ วนหรื อมี ลัก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ
4.1 หรื อ ผู้ถือ หุ้นทีเสนอชือกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 เลขานุการบริ ษั ท
จะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการปิ ดเรืองภายในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2561
4.2.2.3 กรณี ทีไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 4.2.2.1 หรื อข้ อ 4.2.2.2 เลขานุการบริ ษัทจะรวบรวมเสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที ได้ รับ
การเสนอชือ

4.2.4 บุคคลทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุรายชือในระเบียบวาระการประชุมผู้
ถื อ หุ้ นพร้ อมข้ อคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และบุ ค คลที ไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนหรือ คณะกรรมการบรษั ท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบทัน ที หลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อในวันทําการถัดไปของการประชุม

