บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์ กำรให้ สิทธิผ้ถู ือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
1. วัตถุประสงค์
ด้วยบริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งสิ ทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เพื่อบรรจุ เป็ นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือ หุ ้น ที่จะมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ อ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มและ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ ้นและมีสิทธิออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5ของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (ไม่นอ้ ยกว่า 747,550 หุ ้น)
2.2 ถือหุ ้นบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั
3. เอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1

หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ ้น หรื อหนังสื อรับรองการถือหุ ้นจากบริ ษทั หลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ น สาเนาต้องรับรองสาเนาถูกต้อง

3.2

หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผถู้ ือหุ ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีผถู้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญ
ประจาตัวต่างด้าว หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของ ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ลง
นามในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

4. กำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
4.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ อ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้นประจาปี 2559 (แบบ ก.) ให้
ครบถ้วน และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ

(2)

(3)

กรณีที่ผถู้ ือหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายกรอก
ข้อมูลใน แบบ ก. รายละ 1 ชุด และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสาร
ทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
และให้ระบุชื่อ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงานติ ดต่อ กับ
บริ ษทั ฯ จานวน 1 คน
กรณีที่ผถู้ ือหุ ้นต้องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จดั ทาแบบ ก. 1
ชุด ต่อ 1 วาระ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็ นชุด
เดียวกัน

4.2 เรื่องทีจ่ ะไม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1) เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผูถ้ ื อ หุ ้น ที่มีคุ ณ สมบัติ ไม่ค รบถ้ว น หรื อ ให้ข ้อ มูล เอกสารหลัก ฐานไม่ ค รบถ้ว น ไม่
เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั ฯ จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ อ งที่ผถู้ ือหุ ้นได้เคยเสนอต่อ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ พิจารณาแล้ว ในรอบ 12 เดื อนที่ผ่านมาและเรื่ อ ง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญจากข้อเท็จจริ ง
ในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก่อน
(5) เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ างๆ ของหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงาน
กากับดูแลบริ ษทั ฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น และ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(6) เรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการแล้ว
(7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4.3 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วน จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
(2) เรื่ องที่ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ ้นประจาปี
2559 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ ้น พร้อมระบุเหตุผล
5. กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท
5.1 ขั้นตอนในกำรเสนอ
ผูถ้ ื อ หุ ้นที่มีคุ ณสมบัติค รบถ้ว นตามหลัก เกณฑ์ที่ก าหนด สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่อ รั บการพิจ ารณาเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ดังนี้

(1)
(2)

(3)

(4)

กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ให้ผถู้ ือหุ ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุด และลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียด
ที่ร ะบุ แล้ว รวมเอกสารทั้ง หมดเป็ นชุ ด เดี ยวกัน และให้ ระบุชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บมอบหมายให้ เ ป็ นผู้
ประสานงานติดต่อกับบริ ษทั ฯ จานวน 1 คน
กรณีที่ผถู้ ือหุ ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั มากกว่า 1 รายชื่อ
ให้จดั ทาแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวม
เอกสารทั้งหมดเป็ นชุดเดียวกัน
กรอกแบบข้อ มูล บุค คลที่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อ รับการพิจ ารณาเลือ กตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 (แบบ ค.)ให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลที่ได้รั บการเสนอชื่อ
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจ ารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ ได้แก่ สาเนาบัตร
ประจาตัว ประชาชน หรื อ สาเนาหนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนา
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสื อรับรองการทางานจากสถานที่ทางานปั จ จุบนั หรื อล่าสุ ด พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

5.2 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ
(1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(3) มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ด ของบริ ษทั
ฯ และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น ธุ รกิจ
และมีความสนใจในกิจการของบริ ษทั ฯ อย่างแท้จริ ง
5.3 กำรพิจำรณำ
(1) เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นที่สุด
(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะได้รับการบรรจุชื่อในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 ในหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
(3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ ้น

6. ช่ องทำงกำรรับเรื่องทีผ่ ้ถู ือหุ้นเสนอ
ผูถ้ ือหุ ้นสามารถแจ้งเรื่ องผ่านช่องทาง ดังนี้
1. จัดส่ งเอกสารและหลักฐานต่างๆ
ที่ลงลายมือชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริ ษทั โดยส่ งทางไปรษณียล์ งทะเบียนมาที่ :นายอดุลย์ ศรี มาดี
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
2.

เพื่อประกอบการพิจารณาของ

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุ การบริ ษทั โทร. 02-2946999 ต่อ 157

7. ระยะเวลำในกำรยืน่ เสนอวำระและชื่อบุคคล
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณี ยบ์ นหน้า
ซองเป็ นสาคัญ

