หลักเกณฑ์การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่ วนน้ อยส่ งคาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562
1. เจตนารมณ์
บริ ษั ท ศุภ าลัย จ ากัด (มหาชน) มีน โยบายให้ ผ้ ู ถือ หุ้ น ส่ว นน้ อ ยส่ง คาถามเกี ่ย วกับ บริ ษั ท ฯ ก่อ นการ
ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น เพื่อสอบถามข้ อ มูลเกี่ ยวข้ อ งกับ การประชุม ในแต่ ละวาระ และ/หรื อ ข้ อมูลอื่นที่สาคั ญ ของ
บริ ษั ท ฯ อั น เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการกากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้น
ทุ ก รายอย่า งเป็ นธรรมและเท่ า เที ย มกัน บริ ษั ท ฯ จึง ได้ กาหนดหลัก เกณฑ์ ก ารให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ส่ว นน้ อ ยส่ง ค าถาม
เกี่ยวกับบริ ษัทฯ ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
2. นิยาม
“บริษัทฯ”
หมายความว่า บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
3. คุณสมบัติของผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัทฯ
ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
3.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั ้นต่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัทฯ
3.3 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.2 ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม
3.4 ต้ องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กาหนดในข้ อ 3.2 ในวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี นั ้น
อนึง่ หากบริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกาหนดสิทธิในการประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้นในปี นั ้น (ตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.4) แล้ วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้ อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้ วนตามที่กาหนดใน
ข้ อ 3.2 แต่วาระการประชุม ที่เสนอของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 3.1 ได้ ถูกบรรจุในระเบี ยบวาระการประชุมแล้ วนั ้น บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
4. เนือ้ หาของคาถาม
4.1 ต้ องเกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
4.2 เป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
5. ขัน้ ตอนการนาเสนอ และการพิจารณา
5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 ของหลักเกณฑ์ นี ้ สามารถส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัท ฯ ก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นโดยกรอก “แบบส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของ บริษัท ศุภาลัย
(จากัด) มหาชน” พร้ อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 ตามที่
อยู่ดงั นี ้
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3
แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
5.2 เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเตรียมชี ้แจงในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเสนอคาถามที่ไม่เกี่ยวข้ องกับข้ อ 4 เลขานุการบริษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่
14 มกราคม 2562 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ ไข และเสนอใหม่ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 (หากตรงกับ
วันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทาการก่อนวันหยุดนั ้น) เลขานุการบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อ ง
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

