บริษทั นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
666 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุ งเทพมหำนคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-6999 โทรสำร 0-2294-4068 ทะเบียนเลขที่ 0107537001901
...........................................................................................................................................................................................

2 เมษายน 2561
หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
เรียน
ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
2. รายงานประจาปี 2560 ในรู ป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
จากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
10. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ใน
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมือ่ วันที่ 25 เมษำยน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่ง
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตำมสิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ได้
ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้วนั้น ได้จดั ทา
ขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตำมสิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
3. พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
: งบการเงินดังกล่าว ได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รำยกำร
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย(บำท)
721,993,452.00
281,042,358.00
440,951,094.00
649,755,648.00
15,230,719.00
1.02

งบกำรเงินเฉพำะบริษทั (บำท)
739,979,555.00
281,042,358.00
458,937,197.00
656,574,124.00
15,374,802.00
1.03

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2560 ตำมสิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 2
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
4. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2560 บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จานวน 15.37 ล้านบาท ตาม
นโยบายบริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในปี และสถานะ
ทางการเงิ น และตั้งสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 หรื อ 1/20 ของกาไรสุ ทธิ จนกว่าจะครบถ้วนตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 58 ที่กาหนดไว้ร้อยละ 10 หรื อ 1ใน10 ของทุนจดทะเบียน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไร
สุทธิจากผลการดาเนินงานปี 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเต็มจานวน 1ใน10 ของทุนจดทะเบียน ตามข้อบังคับของบริ ษทั
และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้น 4,485,300 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยจัดสรรจากกาไรสะสม แบบ FIFO ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 25 และ 30 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้
ปี

กำไรที่จัดสรรคงเหลือ (บำท)

จำนวนเงินที่จัดสรร (บำท)

กำไรสะสมที่ยงั ไม่ จัดสรรคงเหลือยกไป /บำท

อัตรำภำษี

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

353,569.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
13,415,909.00

(353,569.00)
(4,131,731.00)
-

36,575,045.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
13,415,909.00

25 %
30 %
23 %
20 %
20 %
20 %
20 %

2560

10,458,077.00

-

10,458,077.00

20 %

รวม

190,112,532.00

(4,485,300.00)

185,627,232.00
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ข้ อมูลกำรตั้งสำรองตำมกฎหมำย
ปี
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

จำนวนเงิน (บำท)
556,402.50
1,293,597.50
2,800,000.00
2,700,000.00
1,650,000.00
1,500,000.00
650,000.00
650,000.00
3,151,000.00
14,951,000.00

การจ่ายเงินปั นผล กาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งข้อมูลการ
จ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี มีดงั นี้
รายการ
จำนวนหุน้ (หุน้ )
รำคำมูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ (บำท)
เงินปั นผลต่อหุน้ (บำท)
รวมเป็ นจำนวนเงิน (บำท)
กำไรสุทธิในปี (บำท)
สัดส่วนต่อกำไรสุทธิในปี (%)

ปี 2560 เสนอจ่ าย
14,951,000
10
0.30
4,485,300
15,374,802
29.17

ปี 2559 จ่ าย
14,951,000
10
0.22
3,289,220
12,637,749
26.03

ปี 2558 จ่ าย
14,951,000
10
0.20
2,990,200
11,152,800
26.81

5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต่ ้ องออกตำมวำระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษทั ออก
จากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราถ้าจานวนกรรมการบริ ษทั ที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 นี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน คือ
(1) นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการผูจ้ ดั การ
(2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
กรรมการ
(3) นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
กรรมการ
(4) นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
กรรมการ
และจากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
: คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้
หารื อกันอย่างกว้างขวางได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างละเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่า เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่กรรมการบริ ษทั กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ได้
เป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ มี
รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
6. พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
: ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใด
ให้แก่กรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ยั ในฐานะ
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ซึ่งปี 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาท
และบริ ษทั ได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน 240,000
บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการบริ หารประจาปี จานวนเงิน 2,165,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ย
ประชุม จานวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการตรวจสอบเป็ นค่าตอบแทนประจาปี 470,000 บาท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : สาหรับปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน วงเงินค่าตอบแทน
ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่ม
ธุรกิ จเดี ยวกัน รวมถึงอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั วงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 3,000,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การที่ กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทาหน้าที่ ดังนี้
1. กรรมกำรบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ปี 2561
ปี 2560
ประธาน
5,000.-บาท/ครั้ง
5,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000.-บาท/ครั้ง
3,000.- บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาจัดสรร และ
เสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. กรรมกำรตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุม
ปี 2561
ปี 2560
ประธาน
4,000.- บาท
4,000.- บาท
กรรมการ
3,000.- บาท
3,000.- บาท
- ค่าตอบแทนประจาปี สาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี
และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท/ปี
สาหรับสิ ทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ต้ งั แต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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7. พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ ำสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
: ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น กรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบ
บัญชี ซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต ทะเบี ยนเลขที่
7305 และ/หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
ในปี นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็ นว่าสานักงานสอบบัญชี ดงั กล่าวมี การปฏิ บตั ิงานที่ มีมาตรฐานการ
ทางานที่ ดี และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 ดังนี้
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ
2. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี้
รำยละเอียด
ปี 2561 (บำท)
ปี 2560 (บำท)
1. ค่าสอบทานงบการงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
555,000.00
530,000.00
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี
505,000.00
450,000.00
3. ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
1,060,000.00
980,000.00
4. ค่าบริ การอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริ ง) ไม่เกินวงเงิน
15,000.00/ปี
15,000.00/ปี
5. แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต ทะเบี ยนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ นปี ที่ 3 โดยกาหนด
อัตราค่าสอบทานงบการเงินเป็ นรายไตรมาส/ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี จานวน 1,060,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
จานวนที่ใช้จ่ายไปจริ งไม่เกิน 15 ,000 บาท/ปี ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระมาตรฐานการทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
ปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยมีแต่บริ ษทั ร่ วม ซึ่งบริ ษทั ร่ วม คือบริ ษทั
นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีอื่นที่ไม่สงั กัดสานักงานบริ ษทั บัญชีเดียวกับบริ ษทั
8. พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
: เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว
ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
(1)
เดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับใหม่
เหตุผล
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) แก้ ไขพระราชบัญญัติบริษัท
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ มาตรา 100 ตามคาสัง่
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
หัวหน้ าคณะรักษาความ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
เรื่อง
การแก้ ไขเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน กฎหมายเพื่ออานวยความ
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่
สะดวกในการประกอบ
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
ธุรกิจ
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่
ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน
ได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36.
และข้ อ37.ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท

ทังนี
้ ้ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้รับมอบอานาจในการจดทะเบียนมีอานาจ แก้ ไข
เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ข้ อความตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดได้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ. 33 เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
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9. พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้
สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่
แนบ มาพร้อมนี้ หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณี ผถู ้ ือ
หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะ
ได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระและเป็ น
กรรมการตรวจสอบ ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตาม สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
บริ ษทั ขอความร่ วมมือโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ
Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (ตำมสิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 11) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม

โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษทั

(นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
กรรมการเลขานุการ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1

บริษัท นิวซิตี้ (กรุ งเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
วันที่ 25 เมษำยน 2560
ณ ห้ องประชุ มเจ้ ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
………………………………………………………………………………………….……
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 30 คน จานวน
37 ราย ถือหุน้ รวม 10,921,577 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.05 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (บริ ษทั มีหุน้ ที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้วจานวน 14,951,000 หุน้ )
กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 11 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายพิภพ
โชควัฒนา
รองประธานและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางจาเนียร
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว
รัตนโสภิตกุล
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงินและคลังสิ นค้า
6. นางสาวพัทธยา
เกตุษเฐียร
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
7. นายพิสิษฐ์
เมธาปกรณ์พงค์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาววราพร
เภกะนันทน์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10.ดร.กวีพงษ์
หิ รัญกสิ
กรรมการอิสระ
11. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการบริ ษทั ที่ลาประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1.นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์ กรรมการ
คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมดจานวน 12 ท่าน
เลขานุการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรี มาดี
ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม คือ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
ทาหน้าที่
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรัศนี วงศ์งาม ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี เป็ นสักขีพยานการนับคะแนนใน
การประชุมครั้งนี้
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วม
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 49 ของบริ ษทั นิวซิต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด(มหาชน) มีจานวน 29 คน จานวน 36 ราย รวมเป็ น
จานวนหุน้ ที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 10,921,444 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.05 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว) ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 กาหนดไว้วา่ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า1ใน3
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงขอเรี ยนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทาหน้าที่เป็ น
ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม ณ. บัดนี้ เรี ยนเชิญครับ
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นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 49 สวัสดีครับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริ ษทั นิวซิต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์
โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 49 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปครับ
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม
ผูส้ อบบัญชีและเลขานุการบริ ษทั และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม
2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั
ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยงการ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในแต่
ละวาระการนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง และ/หรื อบัตรเสี ย
(ถ้ามี) ) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรื อไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข จะถือเป็ นบัตรเสี ย
จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่
เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้าบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้
ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา
และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเท่านั้น
เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะ
เห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1.
วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม
และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามใน
บัตรลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็ จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ หาก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆและขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 48 ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และบริ ษทั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้วซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ไม่มีท่านใดมีขอ้ ซักถาม
-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2559 ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
36
10,921,444
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559ได้ปรากฏรายงานประจาปี 2559 ที่ได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าว
นัดประชุมแล้ว และได้ช้ ีแจงเพิ่มเติม ดังนี้
ผลการดาเนินงานในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิในงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
จานวน 14.52 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จานวน 3.72 ล้านบาท เทียบเป็ น ร้อยละ 34.44 และงบการเงินเฉพาะกิจการมีกาไร
สุทธิ 12.64 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58จานวน 1.48 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 13.31 โดยมีรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน
658.02 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 58 จานวน 29.14 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 4.63 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เป็ นบวกจานวน 14.56 ล้านบาทลดลงจากปี 58 จานวน 8.83 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 37.75
สาเหตุที่มีกาไรเพิ่มขึ้น มีดงั ต่อไปนี้
1.) ยอดการขายเพิ่มขึ้นจากปี 58 จานวน 29.14 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 4.63 เกิดจากการเพิ่มระบบการขายแบบพีโอเอส
จานวน 34 แห่ง และในเดือนตุลาคม 59 มีการสัง่ ซื้อสิ นค้าถุงน่อง,ถุงเท้า,และชุดชั้นใน สี ดาเป็ นจานวนมาก
2.)มีการบันทึกรายการรับรู ้เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามมูลค่าบัญชีที่เป็ นบวกของบมจ.นิวพลัสนิตติง้ จานวน 6.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 58 จานวน 1.61 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 33.85
3.)รายได้เงินปั นผลในปี 59 มีจานวน3.51ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 58 จานวน 0.20 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 6.09
4.)ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจากปี 58 จานวน 0.79 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ1.71 และค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 58
จานวน 4.05 ล้านบาท เทียบเป็ นร้อยละ 2.49 โดยเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าบริ การ
5.) ต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปี 58 จานวน 0.52 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ17.79 เพราะเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปี 58เป็ นจานวน 7.35 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 8.21
เรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รับชัน่
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ โดยได้มีนโยบายและหลักปฏิบตั ิในการที่จะป้ องกันไม่ให้บริ ษทั และผู ้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยยึดถือและปฏิบตั ิมาก่อนที่ CAC จะมารณรงค์ใน
เรื่ องดังกล่าว ซึ่งเป็ นหลักในการทาธุรกิจของบริ ษทั มาตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการ ได้กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษทั หลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จดั ทาเป็ นคู่มือให้กบั กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ รวมทั้งได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจาปี และบนเวปไซต์
ของบริ ษทั ในระยะเวลาที่ผา่ นๆมา การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีปัญหาในเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด
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และเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ท่านประธานกรรมการและตัวผม กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อสหพัฒน์ได้เข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ รายละเอียดยูใ่ นรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั หน้า 51
ส่วนการจะเข้าร่ วมกับทาง CAC หรื อไม่น้ นั เราอยูร่ ะหว่างการศึกษาและเตรี ยมการตามแนวทางการประเมินของ CAC
ซึ่งเห็นว่าจะต้องจัดทาเอกสารค่อนข้างมากโดยจะดูความพร้อมของบริ ษทั ก่อน แล้วจะพิจารณากันอีกทีครับ
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม –ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
และก่อนเข้าวาระที่ 3. มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่ม 1 คน จานวนหุน้ 133 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ 30 คน จานวน 37 ราย เป็ น
จานวนหุน้ รวมทั้งสิ้น 10,921,577 หุน้
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบ
ดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทาขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อม
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย
651,595,540
257,378,691
394,216,849
665,992,394
14,519,278
0.97

งบการเงินเฉพาะบริษัท
670,203,835
257,378,691
412,825,144
672,662,964
12,637,749
0.85

นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม –ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
10,921,577
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2559 บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน 12.64 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมโดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกิน
ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกาไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงินและตั้งสารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล
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โดยเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย 650,000 บาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินที่จดั สรร
ทั้งสิ้น 3,289,220 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยจัดสรรจากกาไร
สะสม แบบ FIFO ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้
กาไรสุทธิ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
รวม

กาไรที่จดั สรรคงเหลือ
(บาท)
3,642,789.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
11,987,749.00
181,515,515.00

จานวนเงินที่จดั สรร
(บาท)
(3,289,220.00)
(3,289,220.00)

กำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรคงเหลือ
ยกไป (บำท)
353,569.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
11,987,749.00
178,226,295.00

อัตราภาษี
25 %
30 %
23 %
20 %
20 %
20 %
20 %

ทั้งนี้ บริ ษทั มีสารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 11,800,000 บาท และมีกาไรยังไม่ได้จดั สรรรวมทั้งสิ้น จานวน
178,226,295 บาท
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล กาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสทธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม –ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ราย
37
0
0
0

เสี ยง
10,921,577
0
0
0

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100.00%
0%
0%
0%

วาระที่5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริ ษทั ที่ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวง
พาณิ ชย์ในขณะนี้มีอยูท่ ้ งั หมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้
กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 49 นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านดังนี้
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(1) คุณจาเนียร โชควัฒนา
(2) คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์
(3) คุณสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
(4) คุณวราพร เภกะนันทน์

รองประธานกรรมการ
(กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ)
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
(กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของ
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิมเห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์และทาคุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดย
ตลอด และสาหรับกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ดารงตาแหน่งมาเกินกว่า 9 ปี ก็ยงั คงมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั และข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
สามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็ นอย่างดี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุม
อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้ง
ใหม่น้ นั เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษทั คือ
นางจาเนียร โชควัฒนา
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั เป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นางจาเนียร โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
10,921,577
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
2. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
36
10,921,576
99.99999%
ไม่เห็นด้วย
1
1
0.00001%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
13

3. นายสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
36
10,921,576
99.99999%
ไม่เห็นด้วย
1
1
0.00001%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
4 .นางสาววราพร เภกะนันทน์
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
36
10,921,576
99.99999%
ไม่เห็นด้วย
1
1
0.00001%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าว ขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ ที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4
ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน)
ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ปี 2560 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นางจาเนียร
โชควัฒนา
3. นายพิภพ
โชควัฒนา
4. นายพิสิษฐ์
เมธาปกรณ์พงศ์
5. นางดวงดาว
รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรวรรณ
โชควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา
เกตุษเฐียร
8. นางสาวจุไรอร
ซิมะลาวงค์
9. นางสาวสาอางค์
จันทริ มา
10.นางสาววราพร
เภกะนันทน์
11. นายสุขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์
หิ รัญกสิ
ทั้งนี้บริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบ คือ
1. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววราพร เภกะนันทน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิ รัญกสิ
กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวสาอางค์ จันทริ มา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้
ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า
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ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามสิ ทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งปี 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้
กาหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาทและบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,905,000 บาท
เทียบเป็ นร้อยละ 96.83โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุมจานวนเงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารประจาปี จานวนเงิน 2,165,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน 65,000
บาทและค่าตอบแทนประจาปี 470,000 บาท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
สาหรั บปี 2560 ค่ าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับ งานที่ ได้มอบหมายซึ่ งได้พิ จารณาจากผลประเมิ นการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท ผลการดาเนิ น งานวงเงิ น ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติจ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นจ านวนเงิ น
ค่าตอบแทนที่ จ่ ายในปี ที่ ผ่านมา และเปรี ย บเที ยบกับระดับที่ ปฏิ บัติอยู่ในกลุ่มธุ ร กิ จเดี ยวกันรวมถึ งอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาททั้งนี้ ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายเท่าเดิม ดังนี้
1.ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริ ษทั 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ต้ งั แต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร
และ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2.ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)
- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท / ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี
สิ ทธิประโยชน์อื่น ไม่มี ทั้งนี้ต้ งั แต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่
จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และแจ้งว่าวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด)
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
10,921,577
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้
ชี้แจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง
หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้น
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จะถูกเลือกกลับเข้ารั บตาแหน่ งอี กก็ได้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2559 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อนายจิโรจ ศิริ
โรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสานักงานบัญชีดงั กล่าวยังคงปฏิบตั ิหน้าที่มีมาตรฐานที่ ดี
และค่าบริ การที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ประจาปี 2560 เป็ นปี ที่ 2 ได้แก่
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ
2. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
โดยกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี ดังนี้
รำยละเอียด
ค่าสอบทานงบการงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวม
ค่าบริ การอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริ ง) ไม่เกินวงเงิน

ปี 2560 (บาท)

ปี 2559 (บาท)

530,000.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

980,000.00

900,000.00

15,000.00/ปี

15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยมีแต่บริ ษทั ร่ วม คือ
บริ ษทั นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สงั กัดสานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม -ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านได้ซกั ถาม
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
10,921,577
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม
แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านได้สอบถาม จึงได้เรี ยนเชิญท่านประธานกล่าวปิ ดการประชุม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุมใน
ครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุม ขอเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทานน้ าชา กาแฟ และของว่าง
ปิ ดประชุมเวลา 14.40 น.

ประธานที่ประชุม
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5.
ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

1. ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
ตำแหน่ งในบริษัท
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

-

นำยพิภพ โชควัฒนำ
41 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ Management Information Sistem
The University of Central Florida สหรัฐอเมริ กา
- Director Accreditation Program (DAP)
- กรรมการผูจ้ ดั การ
- 14 ปี (เข้าดารงตาแหน่งกรรมการปี 2547)

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

1 แห่ง 2547-ปั จจุบนั -กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ)

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น

กิจกำรอืน่
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จดทะเบียน)
2546-ปัจจุบนั
- กรรมการ
3 แห่ง
บจ. บุญวัฒนโชค -จาหน่ายสิ่ งทอ

-

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภำวะ)
355,882 หุน้ = 2.38 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มในปี 2560
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560
จานวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 6/6 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบริ หารจัดการ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
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ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ

2. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่งในบริ ษทั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
ประสบการณ์การทางาน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
62 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการ
27 ปี (เข้าดารงตาแหน่งกรรมการปี 2534)

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

1 แห่ง 2534-ปั จจุบนั - กรรมการ
บมจ.นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ)

กิจกำรอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
-

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น

การถือหุน้ ในบริ ษทั (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่ วมประชุมในปี 2560
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560
- คณะกรรมการบริ ษทั
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
คุณสมบัติตอ้ งห้าม

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-

-

654 หุน้ = 0.004 %
จานวน 1/1 ครั้ง
จานวน 6/6 ครั้ง

- ด้านผลิตภัณฑ์และโฆษณา
- กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทน
- ไม่มปี ระวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

3. ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
ตำแหน่ งในบริษัท
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

-

นำงสำวพัทธยำ เกตุษเฐี ยร
66 ปี
ไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการ
27 ปี (เข้าดารงตาแหน่งกรรมการปี 2534)

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

1 แห่ง 2534-ปั จจุบนั - กรรมการ
บมจ.นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น

กิจกำรอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
-

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-

-

-

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภำวะ)
36 หุน้ = 0.0002 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มในปี 2560
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560
จานวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 6/6 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- ด้านผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางและการตลาด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการและกาหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

- นำงสำววรวรรณ โชควัฒนำ
- 43 ปี
- ไทย

4. ชื่อ-นำมสกุล
อำยุ
สั ญชำติ

ปริ ญญาโท สาขา Management Information System
Eastern Michigan University
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
ตำแหน่ งในบริษัท
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำรบริษัท
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน
1 แห่ง

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร
2558

-กรรมการ
บมจ.นิวซิต้ ี
(กรุ งเทพฯ)

- Director Accreditation Program (DAP)
- กรรมการ
- 3 ปี (ดารงตาแหน่งกรรมการ ปี 2558)

กิจกำรอืน่
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จดทะเบียน)
2535- ปัจจุบนั
-กรรมการ
3 แห่ง

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่น

บจ.บุญวัฒนโชค - จาหน่ายสิ่ งทอ

-

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภำวะ)
390,968 หุน้ = 2.61 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มในปี 2560
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560
จานวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 6/6 ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- ด้านการบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
คุณสมบัติต้องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4

นิยำม " กรรมการอิสระ" หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็ นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกลต. กาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษทั เท่ากับข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคล
ที่อาจความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ี
อานาจควบคุม ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์
หรื อบริ การหรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิของผูข้ ออนุญาตหรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่าทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นบั รวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งและไม่เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชีซ่ ึงมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ผู้
ให้บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ ริ หารหรื อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การของผู้
ให้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็ นกรรมการอิสระ
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่บริษทั ฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
1. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

- นำยพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ

- 67 ปี
- ไทย
- 63/88 หมู่บา้ นเสนานิเวศน์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร 10230
- ไม่มี

2. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร

- นำยสุ ขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่

- 67 ปี
- ไทย
- 1346 หมู่ที่ 1 ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- ไม่มี
- นำงสำววรำพร เภกะนันทน์
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 70 ปี
- ไทย
- 458 หมู่ที่ 1 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
- ไม่มี
- ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ
- กรรมการอิสระ

กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ
3. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ
4. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ที่อยู่
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ

- 68 ปี
- ไทย
- 68/140 หมู่บา้ น Perfect Place ซอย 6 ถนนรามคาแหง 64 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10510
- ไม่มี-
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 6 (1/5)

บริษัท นิวซิตี้ (กรุ งเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
ข้ อบังคับของบริษัทเฉพำะทีเ่ กีย่ วกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ(1/10)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั
ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุให้ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ
หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ย
กว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญ
ประจาปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า
(25) คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่นในกรณี ใดโดยเฉพาะ
ข้ อ 37. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36. หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้
ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
ก็ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่า
ด้วยการประชุม ในการนี้ตอ้ งดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สาม(1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่
ผูถ้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกาหนด
สถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลาและระเบียบวาระการ ประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม(3)วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 40. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดคราวใด
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั
(6) พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
กำรมอบฉันทะเพือ่ เข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แทน ตนก็ได้
และผูร้ ับมอบฉันทะต้องยืน่ หนังสื อมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานคณะกรรมการ
กาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะต้องทาตามแบบที่นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด
ข้ อ 42. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยง ลงคะแนน
ด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ข้ อ 43. ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลง
คะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ น เสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษทั
กำรจ่ ำยเงินปันผล
ข้ อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายในหนึ่ง (1)
เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าว การจ่ายเงินปั นผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั
มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 58. บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บ (1/20) ของกาไร
สุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิ บ(1/10)
ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย
และทุนสารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
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คุณสมบัตขิ องกรรมกำร วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อ 18. ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง
หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายการลงนามผูกพันบริ ษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ข้ อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทา โดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้ อ 20. กรรมกำรนั้นให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรดังต่ อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับ
การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น
ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ข้ อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
หรื อเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด
หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษั ท เอกชน หรื อบริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบกิ จ การอัน มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ อ 32. ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวสิ ยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั เช่น
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล
ค่าน้ ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้นไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี กำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี และกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี
ข้ อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับ
เข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ข้ อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้
ให้บริ ษทั จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่
ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
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เอกสำรและหลักฐำนทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ของบริ ษทั นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) จะดาเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
(1) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
หนังสื อเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
(2) กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.newcity.co.th) พร้อมทั้ง
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2.2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ( www.newcity.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคล และประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางของผูร้ ับ
มอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก และดูแลหุ้น
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.newcity.co.th) พร้อม
ทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผู ้
มีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางของผูร้ ับ
มอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
2.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็ นได้ทุกวาระ
2.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ น หนึ่งเสี ยง
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ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
บริษัท นิวซิต(ี้ กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561
– NC

– 14 00 )

– 14 00 )

รับป้ ายคะแนนและบัตรเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งระบุชื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจานวนหุน้

(เวลา 14.00 น.)

ใ ๆ ยกเว้นว

บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้

ใ
เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งนับคะแนน
โปรดระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนน และ
ส่ งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที

บริ ษทั
เห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
ในบัตรเลือกตั้งกรรมการ กรณี ผถู้ ือหุน้ ที่
ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อ
เสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเลือกตั้ง
กรรมการ จากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน

ใ
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 9

แผนทีส่ ถำนทีจ่ ัดกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม
กรุ งเทพมหำนคร 10120 โทรศัพท์ 02-292-2999 , 02-292-2888
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สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 10

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่… … เดือน…… ……… พ.ศ …… …
(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………สัญชาติ………………………………………….
อยูบ่ า้ นเลขที่…………………………….ถนน…………………………………ตาบล/แขวง…………… …… …
อาเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณี ย…
์ ………………………..
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
□ หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
□ หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยงดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).......................................................... อายุ.......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................................................
ถนน........................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................หรื อ..................................................
(2).......................................................... อายุ.......................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................................................
ถนน........................................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต ..................................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................................หรื อ..................................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู ้
จองหุน้ /การประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1
โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วำระที่ 2 เรื่อง รั บทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
 วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
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 วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่ งต้ องออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1.ชื่อกรรมการ นายพิภพ โชควัฒนา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2.ชื่อกรรมการ นางสาวดวงดาว รัตนโสภิตกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3.ชื่อกรรมการ นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4.ชื่อกรรมการ นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ ำสอบบัญชี ประจำปี 2561
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วำระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วำระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น
รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรกิจการ
ใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ ับมอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
ในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่ 50 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
10120 กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
 วาระที่



เรื่ อง

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

 วาระที่



 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เรื่ อง

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เรื่ อง


(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เรื่ อง


(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
 วาระที่

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เรื่ อง


(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 วาระที่
เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
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ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 11
แบบฟอร์ มขอรับรำยงำนประจำปี แบบรู ปเล่ ม
เรียน ท่ ำนผู้ถือหุ้น
บริ ษทั นิวซิต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ท่านทราบว่า หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ที่จะขอรับ
รายงานประจาปี 2560 แบบรู ปเล่ม กรุ ณากรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งกลับไปยังบริ ษทั ที่ คุณอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุการ
บริ ษทั เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร.0-2294-6999 หรื อโทรสาร
0-2294-3801 เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้จดั ส่งรายงานประจาปี ให้ท่านต่อไป
ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) ..........................................................................................................................................
ที่อยู่
........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผูท้ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................................................................................................................
โทรสาร.................................................................................................................................................................
Email address …………………………………………………………………………………………………
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