หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยส่ งคําถามเกียวกับบริษัทฯ
ก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
1. เจตนารมณ์
บริ ษั ท ศุภ าลัย จํ า กัด (มหาชน) มีน โยบายให้ ผ้ ู ถ ือ หุ้ น ส่ว นน้ อ ยส่ง คํ า ถามเกี ยวกับ บริ ษั ท ฯ ก่อ นการ
ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น เพือสอบถามข้ อมูลเกี ยวข้ อ งกับการประชุม ในแต่ละวาระ และ/หรื อ ข้ อ มูลอื นที สํา คัญของ
บริ ษั ท ฯ อัน เป็ นส่ว นหนึงของการกํา กับ ดูแ ลกิจ การที ดีข องบริ ษั ท ฯ เพื อแสดงให้ เ ห็น ถึง การปฏิ บ ัติต่อ ผู้ถือ หุ้ น ทุก
รายอย่างเป็ นธรรมและเท่า เทีย มกัน บริ ษั ท ฯ จึงได้ กําหนดหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ผ้ ูถือ หุ้น ส่วนน้ อ ยส่งคํา ถามเกี ยวกับ
บริ ษัทฯ ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
2. นิยาม
“บริษัทฯ”
หมายความว่า บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นทีมีสิทธิส่งคําถามเกียวกับบริ ษัทฯ
ผู้ถือหุ้นทีจะส่งคําถามเกียวกับบริษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขันตําไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ
3.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 3.2 ในวันทีเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.4 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนทีกําหนดในข้ อ 3.2 ในวันทีปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นัน
อนึง หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชือผู้ถือหุ้นในวันทีปิ ดสมุดทะเบียนเพือกําหนดสิทธิ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี นัน (ตามคุณสมบัติข องผู้ถื อหุ้น ตามข้ อ 3.4) แล้ วไม่ พบชือผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ถื อหุ้นครบถ้ วนตามทีกําหนดใน
ข้ อ 3.2 แต่วาระการประชุมทีเสนอของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ได้ ถกู บรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ วนัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมทีเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
4. เนือหาของคําถาม
4.1 ต้ องเกียวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
4.2 เป็ นข้ อมูลทีเกียวกับบริษัทฯ
5. ขันตอนการนําเสนอ และการพิจารณา
5.1 ผู้ถือหุ้นทีมี คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ของหลัก เกณฑ์ นี สามารถส่งคํ าถามเกียวกับบริ ษั ทฯ ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นโดยกรอก “แบบส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของ บริ ษัท ศุภาลัย
จํา กัด (มหาชน)” พร้ อมแนบเอกสาร หลักฐานที เกียวข้ องให้ ครบถ้ วน ส่งถึงบริ ษั ทฯ 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
5.2 เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลันกรองในเบืองต้ น ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือเตรี ยมชีแจงในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอคําถามทีไม่เกียวข้ องกับข้ อ 4 เลขานุการบริษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที
12 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และเสนอใหม่ภายในวันที 19 มกราคม 2561 (หากตรงกับ
วัน หยุดให้ เลือนเป็ นวันทําการก่อ นวันหยุดนัน) เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น เพือทราบการปิ ดเรือง
ภายในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2561

