หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
1. เจตนารมณ์
บริ ษั ท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ต้ อ งการให้ ผ้ ูถื อ หุ้นส่ว นน้ อ ยเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น เป็ น
ส่วนหนึ.งของการกํากับดูแลกิ จการที.ดีของบริ ษัทฯ เพื.อแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกัน นอกจากนี c เพื.อให้ มีขนั c ตอนและวิธีการในการพิจารณาที.ชัดเจนและโปร่ งใส บริ ษัทฯ ได้ กําหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ซึ.ง จะเป็ นการพิจ ารณาบรรจุเ ป็ นวาระ
การประชุมที.เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ
2. นิยาม
“บริ ษัท”
หมายความว่า บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ของบริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที.จะเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที.จะเสนอวาระการประชุม ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี c
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ1 ของทุนชําระแล้ ว ณ วันสิ cนรอบปี บัญชี
3.2 ถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนที.กําหนดตามข้ อ 3.1 ต่อเนื.องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้ องถือหุ้นในวันที.เสนอวาระการ
ประชุม
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
4.1 ขันตอนการนํ
c
าเสนอ
4.1.1 ผู้ถือหุ้นที.มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ของหลักเกณฑ์ นี c สามารถเสนอเรื. องเพื.อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื. อ งเพื. อ บรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจํ าปี 2559” พร้ อมแนบเอกสาร หลักฐานที.เกี. ยวข้ อง ส่งถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที. 7 มกราคม 2559
ตามที.อยูด่ งั นี c
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที. 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
4.1.2 บริ ษัทฯ จะพิจารณาเรื. องที.ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพื.อบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้ อมเอกสาร หลักฐานที.เกี.ยวข้ องที.
ครบถ้ วน ถูกต้ อง
4.2 เพื.อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิmที.จะไม่บรรจุเรื. องดังต่อไปนี cเป็ น
วาระการประชุม
4.2.1 เรื. องที.เกี.ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อกล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเกี.ยวกับความไม่ปกติของเรื. องดังกล่าว
4.2.2 เรื. องที.อยูน่ อกเหนืออํานาจที.บริ ษัทฯ จะดําเนินการได้
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4.2.3 เรื. องที.ขดั ต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรื อไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที.ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที.ดีของบริ ษัทฯ
4.2.4 เรื. องที.เคยเสนอต่อที.ประชุมผู้ถือหุ้น เพื.อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที.ผ่านมา และได้ รับมติสนับสนุนด้ วย
คะแนนเสียงที.น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที.มีสิทธิออกเสียงทังหมด
c
โดยที.ข้อเท็จจริ งในเรื. องนันยั
c ง
ไม่ได้ เปลีย. นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.2.5 เรื. องที.ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเรื. องอื.นที.คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า ไม่มีความจําเป็ นที.จะต้ องบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีเหตุผลที.สมควรและสามารถ
อธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
4.2.6 เรื. องที.เสนอโดยผู้ถือหุ้นที.มีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที.กําหนด
4.2.7 เรื. องที.เป็ นผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลโดยเฉพาะ
4.2.8 เรื. องที.จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยส่วนใหญ่
4.2.9 เรื. องที.บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
4.2.10 เรื. องที.ซํ cากับเรื. องที.ได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
4.3 การพิจารณา
4.3.1 เลขานุการบริ ษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลัน. กรองในเบื cองต้ น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ซึง. หากผู้ถือหุ้น
ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้น ภายในวันที. 16 มกราคม 2559 โดย
หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทฯ ภายในวันที. 28 มกราคม 2559 (หากตรง
กับวันหยุดให้ เลื.อนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน)
c เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื.อทราบการ
ปิ ดเรื. อง ภายในวันที. 3 กุมภาพันธ์ 2559
4.3.2 เรื. องที.คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทฯ จะกําหนดในหนังสือนัด
ประชุม และระบุวา่ เป็ นเรื. องที.เสนอโดยผู้ถือหุ้น
4.3.3 เรื. องที.ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริ ษัทฯ จะแจ้ งเพื.อทราบในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
พร้ อมระบุเหตุผล
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