หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ล่ วงหน้ า
1. เจตนารมณ์
บริ ษั ท ศุภ าลัย จํา กัด (มหาชน) ต้ อ งการให้ ผ้ ูถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้ น เป็ น
ส่วนหนึงของการกํากับ ดูแ ลกิจการทีดีของบริ ษั ทฯ เพื อแสดงให้ เ ห็น ถึง การปฏิ บ ัติต่อ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม
และเท่าเทียมกัน นอกจากนี เพื อให้ มีขันตอนและวิธีก ารในการพิจารณาที ชัด เจนและโปร่ งใส บริ ษั ทฯ ได้ กํ าหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ผ้ ูถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถ ือ หุ้น ซึงจะเป็ นการพิจ ารณาบรรจุเ ป็ นวาระ
การประชุมทีเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ
2. นิยาม
“บริษัทฯ”
หมายความว่า บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี ของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นทีจะเสนอวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นทีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขันตําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ
3.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 3.2 ในวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.4 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 3.2 ในวันทีปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นัน
อนึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชือผู้ถือหุ้นในวันทีปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี นัน (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.4) แล้ วไม่พบชือผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ถือหุ้น ครบถ้ วนตามทีกําหนดในข้ อ
3.2 แต่วาระการประชุมทีเสนอของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 3.1ได้ ถกู บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ วนัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ไม่พิจารณาวาระการประชุมทีเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
4.1 ขันตอนการนําเสนอ
4.1.1 ผู้ถือ หุ้น ทีมี คุณสมบัติครบถ้ ว นตามข้ อ 3 ของหลักเกณฑ์ นี สามารถเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื องเพื อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2561 ของ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)” พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องส่งถึงบริษัทฯ
ภายในวันที 5 มกราคม 2561 ตามทีอยู่ดงั นี
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
4.1.2 บริษัทฯ จะพิจารณาเรื องทีผู้ถือหุ้นเสนอเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม พร้ อมเอกสารหลักฐานทีเกียวข้ องที
ครบถ้ วนถูกต้ อง

4.2 เพื อให้ การดําเนิน การประชุม เป็ นไปอย่ างมีประสิท ธิ ภาพ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิท ธิ ทีจะไม่บ รรจุเรื องดังต่อไปนี เป็ น
วาระการประชุม
4.2.1 เรื องทีเกียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อกล่าวอ้ างของผู้ถือหุ้นไม่ได้ แสดงให้ เห็นถึงเหตุอัน
ควรสงสัยเกียวกับความไม่ปกติของเรืองดังกล่าว
4.2.2 เรืองทีอยู่นอกเหนืออํานาจทีบริษัทฯ จะดําเนินการได้
4.2.3 เรืองทีขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ
4.2.4 เรื องทีเคยเสนอต่ อที ประชุม ผู้ถื อหุ้นเพื อพิ จารณาในรอบ 12 เดือนที ผ่านมา และได้ รับ มติ สนับสนุน ด้ ว ย
คะแนนเสียงทีน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด โดยทีข้ อเท็จจริ งในเรื องนันยัง
ไม่ได้ เปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
4.2.5 เรืองทีไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และเรื องอืนทีคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า ไม่ มีค วามจําเป็ นทีจะต้ อ งบรรจุเป็ นวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษั ทจะมีเหตุผลที สมควรและสามารถ
อธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้
4.2.6 เรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
4.2.7 เรืองทีเป็ นผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือกลุม่ บุคคลโดยเฉพาะ
4.2.8 เรืองทีจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยส่วนใหญ่
4.2.9 เรืองทีบริษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
4.2.10 เรืองทีซํากับเรืองทีได้ เสนอมาก่อนแล้ ว
4.3 การพิจารณา
4.3.1 เลขานุการบริษัท จะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท ซึงหากผู้ถือหุ้น
ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้น ภายในวันที 12 มกราคม 2561 โดย
หากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริษัทฯ ภายในวันที 19 มกราคม 2561 (หากตรง
กับวันหยุดให้ เลือนเป็ นวันทําการก่อนวันหยุดนัน) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือทราบการ
ปิ ดเรือง ภายในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2561
4.3.2 เรื องทีคณะกรรมการพิ จารณาแล้ วเห็ นควรบรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษั ทฯ จะกํา หนดในหนังสือ นัด
ประชุม และระบุว่าเป็ นเรืองทีเสนอโดยผู้ถือหุ้น
4.3.3 เรืองทีไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4.3.4 บริษัทฯ จะแจ้ งเพือทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้ อมระบุเหตุผล

