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เลขที ่372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120 

 

 

 

เปดรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น.  

กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่ม ีBarcode (แบบฟอรมลงทะเบียน) มาในวันประชุม  

เพ่ือสิทธใินการเขารวมประชุม 



มาตรการและแนวทางปฏบิัตใินการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2564 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร ่ระบาดของโรคไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

          ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัในการประชมุ ดงันี 
 1.   บริษัทฯ ใครข่อความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท ตามทีระบุในหนงัสือบอกกล่าว
เชิญประชมุ (ตามส่งทีสง่มาดว้ยลาํดบัที 5) เขา้รว่มประชมุและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  โดย
ระบุในหนังสือมอบฉันทะทีจัดส่งใหก้ับท่านผูถื้อหุน้หรือดาวโหลดทางเว็บไซตข์องบริษัท (แนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ 
ล่วงหนา้) ส่งมายงับริษัทเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการก่อนวนัประชมุ (เพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร)  โดย
จดัสง่ไปยงัทีอยู่ดงันี 
 

  นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงิน (เลขานกุารบรษัิท) 
  บรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   
  1112/53-75  ซอยสขุมุวิท 48 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

 2.    บรษัิทฯ จะจดัใหมี้การทาํความสะอาดภายในหอ้งประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
 

 3.  บรษัิทฯ เตรียมการจดัประชมุเพือลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืนทีการประชมุ โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1.5 เมตร โดยการจัดทีนังในห้องประชุมจะสามารถรองรบัผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบัมอบฉันทะ ( “ผู้เขา้ร่วมประชุม” ) ได้
ประมาณ 50 ทีนงั พรอ้มระบุเลขทีนงัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนงัตาม
หมายเลขทีระบไุว ้เพือประโยชนใ์นการปอ้งกนั หรอื ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขนึ 
  ในกรณีทีนงัทีจดัไวเ้ต็มตามจาํนวนแลว้ บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม หากเป็นผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระทีระบุชือไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ เพือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

 4.  ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบติัตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทอย่างเครง่ครดั เพือ
ปอ้งกนัและลดความเสียงของการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี 
  4.1  ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานทีจดัประชมุ หาก
ผูเ้ขา้รว่มประชมุรวมทงับุคคลใกลช้ิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืนที หรือ สถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุ หรอื มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีนาํมกู จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมปฏิบติัตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ทีทีจุดคดักรองอย่างเครง่ครดั หากไม่ปฏิบติัตามจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพืนทีการจดั
ประชุมแต่สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระได ้ในกรณีทีท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวติัการเดินทางของท่านอาจถือ
เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัโรคติดตอ่ พ.ศ. 2558 
  4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผ่านเครืองตรวจวดั โดยบริษัทกาํหนดจุดเพือคดักรองผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุก่อนเขา้สู่บรเิวณงาน หากมีอณุหภมิูรา่งกายตงัแต่ .  องศาเซลเซียสขึนไป จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ ผูเ้ขา้รว่มการ
ประชมุทีผ่านการคดักรองจะตอ้งติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาทีเขา้รว่มประชมุ รวมถึงทาํความสะอาดมือ
ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจดัเตรยีมไว ้
  4.3 บรษัิทขอสงวนสิทธิไม่ใหเ้ขา้บรเิวณพืนทีประชมุ สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุทีไม่ผ่านการคดักรอง หรอื ไม่ทาํแบบคดั
กรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  4.4   การถามคาํถามระหว่างการประชมุจะใชว้ิธีการเขียนคาํถาม โดยใหส้่งกระดาษแก่เจา้หนา้ทีของบรษัิท เพือนาํส่ง
ใหแ้ก่ประธานทีประชมุตอ่ไป 
 5. บรษัิทจดันาํดืมบรรจขุวดไวใ้นหอ้งประชมุและขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รบัประทานอาหารหรอืของวา่งใดๆ 
ตลอดทีอยู่ในสถานทีประชมุและหอ้งประชมุ โดยบรษัิทจดัเตรียมอาหารวา่งไวร้บัรองผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีมารว่มประชมุ
จาํนวน  ชดุตอ่  ท่าน หลงัเสรจ็สินการประชมุ 
 

 6. หากสถานการณมี์การเปลียนแปลง  หรอื มีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติม  เกียวกบัการจดัประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ บรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซดข์องบรษัิท www.btnc.co.th   
  

 ทงันี หากเกิดความลา่ชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  



 
 

ท ีBTNC BM05 / 2564 

วนัที   มีนาคม  

 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี  

 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท บูติคนิวซิต ีจาํกดั (มหาชน)   

สิงทีสง่มาดว้ย  .  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  เมือวนัที  สิงหาคม  

 .  รายงานประจาํปี  ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) ซงึอยู่ในแบบแจง้การประชมุทีมี    

  บารโ์คด้ทีตอ้งนาํมาในวนัประชุมเพือลงทะเบียน  

 .  ประวติัของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที 

        ครบกาํหนดออกตามวาระ  

 .  นิยาม “กรรมการอสิระ” 

 .  ขอ้มลูของกรรมการอิสระทีบริษัทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 .  ขอ้บงัคับของบรษิัทฯ ในสว่นทีเกียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 .  เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชมุ และระเบียบปฏิบติัใน 

      การประชมุ  

 .  ขนัตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 .  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

. แผนทีสถานทีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

   . แบบฟอรม์ขอรบัหนงัสือรายงานประจาํปี  แบบรูปเลม่  

  . การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี  

   . ขนัตอนในการส่งคาํถามล่วงหนา้เกียวกับการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
 

   ดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติกาํหนดใหน้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ขึนในวันอังคาร ท ี  เมษายน 

 เวลา .  น. ณ ห้องเจ้าพระยา   โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์เลขท ี  ถนนพระราม  แขวงบางโคล ่

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   ซึงในการประชุมครงันี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระ

การประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตังแต่วันที -  

ธันวาคม  ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชมุ  และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณา

เลือกตังเป็นกรรมการบรษัิท  ดงันนั บรษัิทฯ จึงไดก้าํหนดระเบียบวาระการประชมุเพือพิจารณา ดงันี 
 
 

1112/53-75 SOI PIYAWATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT 
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND 

TEL +662-391-3320  FAX +662-3900019 
  WWW.BTNC.CO.TH  



วาระที  :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังท ี  เมือวันท ี  สิงหาคม  
                    

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล                  :   ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน  วัน นับแต่วัน

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึงไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที

กฎหมายกาํหนด  พรอ้มทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แลว้ ตามสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัท ี  
 

                   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึนโดยถูกต้อง สมควร

เสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
  

วาระที  : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทผี่านมา  
 

       ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   รายงานของคณะกรรมการบรษัิท  และ  ผลการดาํเนินงานของ 

บริษัทฯ ในรอบปี     ไดป้รากฏในหนังสือรายงานประจาํปี     ทีไดส้่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร ์(QR 

CODE) พรอ้มกับแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นแล้วนัน   ได้จัดทําขึนตามข้อกําหนดของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามสิงทีสง่มาดว้ย

ลาํดบัที  
 

    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :   เห็นสมควรเสนอต่อทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้เพือรบัทราบ  
 

วาระที   : พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สนิสุด ณ วันท ี  ธันวาคม  
 

                ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   :   งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึนโดยถกูตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิท ในปี  โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี 
 

                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

รายการ 

งบการเงนิทแีสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

ปี  ปี  ปี  

สินทรพัยร์วม 670.73 633.43 672.80 

หนีสินรวม 216.19 233.41 216.19 

สว่นของผูถื้อหุน้ 454.54 400.02 456.61 

รายไดร้วม 765.09 385.35 765.74 

กาํไร(ขาดทนุ) สาํหรบัปี     2.99  (47.35)   3.54 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท)    0.25    (3.95)   0.29 

 

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาํปี  ซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้ม 

หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุในครงันีในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) ตามสิงทสีง่มาดว้ยลาํดบัที   
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว  



วาระท ี   : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผล  

                   ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผลการดาํเนินงานมีกาํไร หรือ

ยงัคงมีกาํไรสะสม  ในรอบปี  (สินสุดวนัที  ธันวาคม )  ทีผ่านมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจาํนวน 

, ,  บาท กาํไรสะสมยกมาจาํนวน , ,  บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวน , ,  

บาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีจํานวน , , บาท คงเหลือกําไรสะสมนําไปจัดสรรทังสิน 

, ,  บาท  โดยคณะกรรมการบริหารไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของ

บริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้เพืออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเนืองจากผลการดาํเนินงานประจาํปี  มีผลขาดทุน และไม่ตงัสาํรองตาม

กฎหมาย  
  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  คณะกรรมการบรษัิทฯ  ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อทปีระชมุ 

ผูถื้อหุน้เพือพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและไม่ตังสาํรองตามกฎหมาย  ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล มี

ดงันี 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  ปี  ปี  

. กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บรษัิท (ลา้นบาท) (47.35) 3.54 

. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 12.00 12.00 

. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) - 0.15 

. เงินปันผลประจาํปี  (บาท/หุน้) - - 

. รวมเป็นเงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - 1.80 

. อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ  (%) - 50.88 
      

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีบรษัิทฯ กาํหนดไวแ้ละไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพคล่องของบรษัิทฯ 

 

วาระที   : พิจารณาเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททตี้องออกตามวาระ 
 

                 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  : ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ   ขอ้    ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ทุกครงักาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน  

ใน  ของจาํนวนกรรมการทังหมด  ถา้จาํนวนกรรมการทีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลท้ีสุดกับส่วนหนึงในสาม และกรรมการซึงพ้นจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัใหม่ได้ ในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงันี มีกรรมการทีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่าน คือ  
 

(1)  นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา   ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร /  

                                                  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

(2)  นางสาวพชัรี คงแกว้              กรรมการบรษิัท 

( )  นายกฤษณ ์ณ ลาํเลียง          กรรมการอิสระ 

  ทังนี นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ไดล้าออกจากการเป็น

กรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ดังนันบริษัทฯ จึงขอสงวนตาํแหน่งนีไวก้่อน และจากการที



บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอชือบุคคลเพือรบัการคัดเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท รวมทังการเสนอ

ระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี  เป็นการล่วงหนา้ ตงัแต่วนัที  -  ธันวาคม 

 ปรากฎว่าไม่มีการเสนอบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท หรือระเบียบวาระเขา้มายัง

บริษัท    

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการพิจารณาสรรหาและกลนักรองคุณสมบัติเป็น

รายบุคคล โดยกรรมการสรรหาฯ ทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียงเลือกตังตนเอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

ทีจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคณุสมบติั ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์

รวมทังความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรืองของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที และสามารถให้

ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง ถึงแมน้ับรวมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

แล้วเกินกว่า  ปี ต่อเนืองกัน ซึงจากการพิจารณ าคณะกรรมการสรรหาฯ มีมติเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณาเลือกตงักรรมการทัง  ท่าน ซึงพน้ตาํแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง  
  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการบริษัททีมีส่วนได้เสีย  ได้

หารือ และพิจารณากลนักรองคณุสมบติัตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า

บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดงักลา่วมีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู้และมีความสามารถทีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที

คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาเลือกตงักรรมการ

ซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิทอีกวาระหนึง  

  นายกฤษณ ์ณ ลาํเลียง กรรมการอสิระทีดาํรงตาํแหน่งมาแลว้  ปี รวมระยะเวลาทีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระทีเสนอในครงันีเป็นระยะเวลา   ปี เป็นผูท้ีมีความรูท้างด้านการบริหารธุรกิจ และการตลาดทางดา้น

ออนไลน ์สามารถให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทังยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามขอ้กาํหนด

คณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษัิท สามารถปฏิบตัิหนา้ทีในฐานะกรรมการอิสระ โดยใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็น

อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง  

  ประวัติของบุคคลทีได้รบัใหเ้สนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  และนิยามกรรมการอิสระของ

บรษัิทฯ ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ตามสิงทสีง่มาดว้ยลาํดบัที  และ   
 

วาระที   : พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   :   ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ  หา้มมิใหจ้่ายเงินหรือ  ทรพัยส์ินอืน

ใดใหแ้ก่กรรมการบริษัท เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนโดย

ปกติวิสยัในฐานะทีเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทงันีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีกรรมการบริษัทไดร้บั

ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี  ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการไวใ้นอัตราไม่เกินรอ้ยละ  ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน  ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายจริงไปเป็น

จาํนวนเงินทงัสิน ,  บาท โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการเป็นค่าเบียประชุม ซึงบริษัทฯ ไดม้ีการรายงานสรุป

จาํนวนเงินทีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นรายบุคคลในรายงานประจาํปี

และแบบ -  

  สาํหรบัปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาและเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษัิท ในจาํนวนวงเงินไม่เกิน  ลา้นบาท ทงัน ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ 



 สวัสดิการ ทีกรรมการบริษัทได้ร ับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึงได้พิจารณาจากผลการ

ดาํเนินงาน  วงเงินค่าตอบแทนทีไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุน้  จาํนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผ่านมา 

รวมถึงอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบ 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ สรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพืออนุมัติ

กาํหนดค่าตอบแทน และเสนอใหจ้่ายในการทาํหนา้ที ดงันี 

        - ค่าเบียประชมุ (เฉพาะกรรมการบริษัททีเขา้ประชมุ)   
ปี  

 
ปี   

 

ประธาน 

กรรมการ 

ฟ ,  

ฟ ,  

บาท/ครงั 

บาท/ครงั  

ฟ ,  

ฟ ,  

บาท/ครงั  

บาท/ครงั 

                      - ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํไปพิจารณาจดัสรร 

  และเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุติัต่อไป 
 

วาระที   : พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  :  ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้  และ ขอ้  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็น  

 กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ ของบรษัิท ผูส้อบบญัชีนนั ใหท้ปีระชุมสามญั 

 ผูถ้ือหุน้เลือกตงัทกุปี   ผูส้อบบญัชีซงึออกไปนนัจะถกูเลือกกลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้ ผูส้อบบญัชขีอง 

 บรษิัท ในปี  ทีผูป้ระชมุถือหุน้แต่งตงั นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท ี   

 และ/หรือ  นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที   และ/หรือ  นายจิโรจ  

       ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที   และ/หรือ  นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัช ี 

 รบัอนญุาต เลขท ี   และ/หรือ  นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที   

 แห่งบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั  

ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตังผู้สอบบัญชีจากบริษัท 

กรนิทร ์ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  ของบรษิัท ซงึเป็นวาระที  โดยมีรายชือผูส้อบบญัชี ดงันี  

 

- นางสาวกรรณิการ ์วิภาณุรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

  (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงนิของบริษัทมาแลว้ ในปี ) 

- นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

  (เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทมาแลว้ ในปี ) 

- นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  

- นายโกมินทร ์ ลินปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- นายมงคล  เหลา่วรพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนทีบริษัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย  

 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ดงันี 

 
 



รายละเอียด ปี  ปี  

1.  ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส , ,  360,000 บาท      510,000  บาท 

2.  ค่าสอบบญัชีประจาํงวด วนัที  ธันวาคม 750,000 บาท 750,000 บาท 

รวมทงัสิน 1,110,000  บาท 1,260,000  บาท 
 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ 

โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตงั  นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณุรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขที   และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที  และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ ์ 

พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  และ/หรือนางสุมนา  เสนีวงศ ์-         ณ อยุธยา   ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที    และ/หรือ   นายโกมินทร ์  ลินปราชญา   ผูส้อบบญัชี    รบัอนญุาตเลขที   และ/

หรือนายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที   และ/หรือนางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที  และ/หรือ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืนทีบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย  แห่ง

บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกดั คนใดคนหนึง เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  ของบรษัิท โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทังสิน , ,  บาท ซึงไดพ้ิจารณาจากความเป็น

อิสระ มาตรฐานการทาํงาน ผลการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี และคุณสมบตัิตามขอ้บังคับ

บริษัท และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ทังนี ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 

ผูบ้ริหาร / ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และบรษิัทไม่มีบรษิัทย่อย  
 

วาระที   : พิจารณาเรอืงอืน ๆ  (ถ้ามี) 

 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตาม  วนั  เวลา  และสถานทีดงักลา่วขา้งตน้  โดยท่านผูถื้อหุน้ 

สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานทีประชุม ล่วงหน้า  ชวัโมง ก่อนการประชุม ตงัแต่เวลา .  น. ถึง .  น. 

ทังนี บริษัทฯ มีนโยบาย ใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจการ  จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้   หากท่านมี

คําถาม ที เกี ยวข้องกับวาระก ารป ระชุม สามัญ ผู้ ถือหุ้น ใน วาระใด   สาม ารถส่ งคําถามล่ วงห น้าได้ที อี เม ล ล ์

nokbtnc@gmail.com หรือทางไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  (เลขานุการบริษัท)  บริษัท บูติค

นิวซิตี จาํกัด (มหาชน) เลขที / -    ซอยสุขุมวิท    แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย    กรุงเทพมหานคร        

หรือส่งทางโทรสารหมายเลข - -   ภายในวันที  เมษายน   โดยระบุ ชือ ทีอยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์ทีสามารถ

ติดต่อกลบัได ้ทงันี เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถามส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั และจะตอบคาํถาม

ทีสง่มาลว่งหนา้ในวนัประชมุผูถ้ือหุน้ 
 

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืนเขา้ร่วมประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครงันี  โปรดกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะทีแนบมาพรอ้มนี หรือ

สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.btnc.co.th ซึงมีให้เลือก  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน

ต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดียน (Custodian)   ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้   จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะ 

 



ไดท้งัแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรือ แบบ ค.  แบบหนึงแบบใดก็ได ้ สาํหรบัผูถื้อหุน้นอกจากนนัจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะได ้

เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านัน และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็น

กรรมการตรวจสอบ ทีบรษัิทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากท่านไดมี้รายนาม  และประวตัิโดยสงัเขป   ตามสิงทีส่งมา

ดว้ยลาํดบัที  
 

บริษัทฯ ขอความรว่มมือโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะมายงับรษัิทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการก่อนวนั 

ประชมุ เพือความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  และบริษัทฯ จะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ย  

ระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันนัเพือความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีจะเขา้ร่วมประชมุ  

โปรดนาํแบบแจง้การประชุม (แบบฟอรม์ลงทะเบียน สิงทสีง่มาดว้ยลาํดับที ) ไปในวนัประชุมและลงนามเพือสิทธิในการ

เขา้ประชุม  

 

โดยคาํสงัคณะกรรมการบริษัท  

 

                                                                              (นางประวรา  เอครพานิช)  

          กรรมการผูจ้ดัการ  
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บริษทั บูติคนิวซิต้ี จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 50/2563 

ประชุม ณ หอ้งกาแลก็ซ่ี  ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ   เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร  แขวงสาํเหร่  เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี  4 สิงหาคม 2563  มีผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  28  ท่าน จาํนวน 32 ราย 

ถือหุน้รวม  9,480,428 หุน้ ( หุน้บริษทัฯ มี  12,000,000 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาท่ีประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย  3,670,068 หุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบ 
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 26 ราย 5,783,660 หุ้น รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ินจาํนวน 27 คน เป็นจาํนวน 31 ราย 
จาํนวนหุ้น 9,453,728  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.78  ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงมีจาํนวนทั้งส้ิน 12 ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด โดยมี นายปณิธาน  
ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทั้งหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  
1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นางสุพร  ภวสนัต ์   กรรมการ 
4.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ 
5.  นางกลัยา ไวยานนท ์   กรรมการ  
6.  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 
โดยกรรมการบริษทัท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด 
 

จากนั้น นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานในท่ีประชุมไดม้อบหมายให ้ นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 
ผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุม   ก่อนเร่ิมการประชุม นางประวรา  เอครพานิช ไดก้ล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็น
สกัขีพยานการนบัคะแนน ดงัน้ี 

 

ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 3 ท่าน 
1. นางสาวพชัรี คงแกว้          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล  
2. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  
3. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 1 ท่าน  
1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 
แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

 
  นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 



 
2

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2562  ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/
หรือเสนอช่ือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้  43  คือให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่
เห็นดว้ย  และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบตัรเสีย เท่านั้น    จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ี
เขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัได้
บนัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
บตัรเสีย หมายถึง กรณีดงัต่อไปน้ี 
    -กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน 
    -กรณีผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือตรวจนบัคะแนน 
    -กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 
    -กรณีผูล้งคะแนนส่งบตัรลงคะแนนหลงัจากท่ีประธานไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 
  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมได้เร่ิมแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัฯ  จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้    ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะ
เกบ็บตัรลงคะแนนทนัที 
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั    ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม    
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัท่านใดให้ยกป้ายคะแนน   เจา้หน้าท่ีจะนับคะแนนและเม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ   
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั  ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 1 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน
จาํนวน 1 คน เป็นจาํนวน 1 ราย จาํนวนหุ้น 26,700 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 28 คน เป็น
จาํนวนผูถื้อหุน้ 32 ราย จาํนวนหุน้ 9,480,428 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั 

 จากนั้น นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 

วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี  49/2562  
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  49  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน 14 วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ตามท่ี 
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คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 2 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมวา่ รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ 
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงได้จดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้น ในรูปแบบ QR 
CODE ท่ีปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 
 สืบเน่ืองจากสถานการณ์ โควิด 19 ซ่ึงมีผลกระทบกบัธุรกิจของประเทศไทยอยา่งรุนแรง  โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก
ของบริษทั ซ่ึงส่งผลทาํให้เกิดการยุติการดาํเนินการขายในจุดขายต่างๆ   บริษทัไดท้าํการปรับเปล่ียนการทาํงาน โดยเฉพาะช่อง
ทางการจาํหน่าย เป็นการขายทางออนไลน์  ซ่ึงไดเ้ร่ิมวางโครงสร้างวิธีทาํงานตั้งแต่ปลายปี 2562   และไดมี้การเปล่ียนอยา่ง รวดเร็ว
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ทั้งน้ี ทางบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนและพฒันาสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ อาทิเช่น  หนา้กากผา้ 
Anti Bacteria, Spray alcohol, แผน่กรองแบบเปล่ียนได,้  เส้ือกาวน์กนันํ้า PPE  Level 2 และเส้ือกาวน์กนันํ้าสาํหรับทนัตแพทย ์ ใน 
Brand Uniform Specializer Medgrade   ทั้งน้ี ถือเป็นความทา้ทายใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤติซ่ึงตอ้งติดตามสถานการณ์และเตรียม
ความพร้อมในการเปล่ียนแปลงต่อไป  
 นอกจากน้ี ตามท่ี ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
20 มีนาคม 2558 และเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ซ่ึง
บริษทัไดด้าํเนินการใหพ้นกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  
 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2562 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 3 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณางบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2562 สามารถดาวน์
โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ท่ีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัได้
ดงัน้ี  

นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานภาพรวมในการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีรายไดร้วม 765.74 ลา้น 
บาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 10.55%  มีผลกาํไร 3.54 ลา้นบาท และงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ มีรายไดร้วม 
765.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 10.59% มีผลกาํไร 2.99 ลา้นบาท  
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บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้แบรนดจ์าํนวน 600.83 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 72.76 ลา้นบาท หรือ  
10.80% เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตและกาํลงัการซ้ือของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและนกัท่องเท่ียวท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก
ไตรมาส 3 ส่งผลใหย้อดขายลดลง 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการตดัเยบ็เคร่ืองแบบจาํนวน 129.78 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 12.28 ลา้นบาท  
หรือ 8.64% เน่ืองจากความตอ้งการเคร่ืองแบบยนิูฟอร์มลดลงจากปีก่อนและการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม 354.50 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 0.33 ลา้นบาท หรือ 0.09%  
โดยบริษทัไดพิ้จารณา  

•  ลดค่าเช่าดว้ยการปิดร้านสาขาท่ีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน พร้อมทั้งรวมร้านสาขาภายในศูนยก์ารคา้เดียวกนั    
    เขา้ดว้ยกนั  
•  เพ่ิมงบประมาณดา้นการตลาด สาํหรับส่ือโฆษณาทาง Social Media  
•  ปรับปรุงโครงสร้างบุคคลากรทางการขายเพ่ิมข้ึน  
•  ตั้งดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้งท่ีไม่สามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากไม่ไดรั้บ 
    การส่งมอบงานท่ีสมบูรณ์จากผูรั้บจา้ง ซ่ึงมีการฟ้องร้องและคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลจาํนวน  
    12.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินรวม 6.26  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  1.42 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไดแ้หล่งเงินทุนท่ี 
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่การใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  

ดงันั้นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มีผลกาํไรสาํหรับปี 3.54 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 68.64%  
                      

                           (หน่วย : ลา้นบาท)  
 รายการ งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ปี 2562 ปี 2561 62/61 ปี 2562 ปี 2561 62/61 
สินทรัพยร์วม 672.80 730.51 -7.90% 670.73 728.99 -7.99% 
หน้ีสินรวม 216.19 269.78 -19.86% 216.19 269.78 -19.86% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 456.61 460.73 -0.89% 454.54 459.21 -1.02% 
รายไดร้วม 765.74 856.09 -10.55% 765.09 855.74 -10.59% 
กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 3.54 11.29 -68.64% 2.985 10.99 -72.79% 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.29 0.94 -69.15% 0.25 0.92 -72.83% 

 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 4 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ได้แจง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
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วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผลการ

ดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 3,537,944 บาท มีผลกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจาํนวน 
858,537 บาท กาํไรสะสมยกมา 58,388,327 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 8,400,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม 
54,384,808 บาท 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงานและสภาพคล่องของบริษทั เห็นสมควรใหต้ั้งสาํรองตาม 
กฎหมาย 5% เป็นจาํนวนเงิน 176,898 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น 0.15 บาท จาํนวน 12 ลา้นหุ้น เป็น
จาํนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 52,407,910 บาท และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่จ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี 2562 เพ่ิมอีก  ทั้งน้ีเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการท่ีเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20   ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได ้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 
ทวิ  แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 22 เมษายน 
2563 และกาํหนดจ่ายเม่ือวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2563 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 

  

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 5 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน  

 

วาระท่ี  5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษทัฯ ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บั
กระทรวงพาณิชย ์ในขณะน้ี มีอยูท่ ั้งหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด     ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้   กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  50  น้ี  มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

(1)  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 
(2)  นางสุพร  ภวสนัต ์   กรรมการ 
(3)  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระ 
(4)  นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 
ทั้งน้ีนางกญัญุมา โนนคาํ กรรมการ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงันั้น 

บริษทัฯ ขอสงวนตาํแหน่งน้ีไวก่้อน และจากการท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2563 เป็นการล่วงหนา้แลว้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ
รับการพิจารณา 
 คณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ
บริษทัอีกวาระหน่ึงซ่ึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคล     ของผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยูเ่ดิม  เห็นวา่เป็นบุคคลท่ี
มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบติัและไดท้าํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
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มาตรา  68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  
 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4  ท่านน้ี เป็นกรรมการบริษทั ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทั้ง  4  ท่าน  ได้ส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว   
ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 

1. นางประวรา  เอครพานิช 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

2. นางสุพร  ภวสันต์ 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

3. นายภุชชงค์  วนิชจักร์วงศ์  
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  31  ราย  จาํนวน  9,480,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9989 
ไม่เห็นดว้ย    1  ราย  จาํนวน            100  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0011 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

4. นายเสริมวงศ์  ธนสารศิลป์ 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  31  ราย  จาํนวน  9,480,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9989 
ไม่เห็นดว้ย    1  ราย  จาํนวน            100  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0011 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
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 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 น้ี   มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   
3.  นางสุพร     ภวสนัต ์  
4.  นางกลัยา    ไวยานนท ์
5.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 
6.  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   
7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   
8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 
9 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  
-  กรรมการอิสระมี  4  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก     
2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       
3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   
4.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   
-  กรรมการตรวจสอบมี  3  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 

 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 6  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
 

วาระท่ี  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้บริษทั
จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน โดย
ปกติวิสยัในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซ่ึงในปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม 336,000 บาท เป็นค่าเบ้ียประชุม
จาํนวนเงิน  196,000  บาท ค่าตอบแทนประจาํปี  140,000  บาท 
  สาํหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้7จารณาและ
เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไร
สุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และ
เสนอใหจ่้ายในการทาํหนา้ท่ี ดงัน้ี 

- ค่าเบ้ียประชุม/คร้ัง 
  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพิจารณาจดัสรรและเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 7  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 

 

วาระท่ี  7   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี 
นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ 

เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษทั และสํานักงานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอ่ืนแก่บริษทัฯ  
นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอใหแ้ต่งตั้ง นายเจษฎา 
หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3759 และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7305 และ / 
หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ / หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4713 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5897 
แห่ง บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นวาระท่ี  3  เน่ืองจากมีคุณสมบติัครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั, 
สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่า
สอบบญัชีดงัน้ี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 170,000 บาท         =  510,000   บาท            
2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563        =  750,000   บาท 

   รวมทั้งส้ิน         =          1,260,000  บาท             
    โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบ
บญัชี   

   ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย 
กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามท่ีคณะกรรมการ 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุน้ 
เห็นดว้ย  32  ราย  จาํนวน  9,480,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
บตัรเสีย    0  ราย  จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระท่ี 8  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
เพ่ิมข้ึน 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 
 นายชญาน์วตั  คาระวะวฒันา  ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถาม จากสถานการณ์ปัจจุบนัทั้งเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจ กาํลงัซ้ือ
ท่ีลดลงจากทั้งผูบ้ริโภคในประเทศและนกัท่องเท่ียว  รวมทั้งความเส่ียงจากการคา้ออนไลน์  และ  Work from home  ทางบริษทัมี 
แนวทางการดาํเนินการอย่างไร เช่น ลดตน้ทุน, ขยายไปสู่ตลาดใหม่ (ทั้งในส่วนของสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย, เปล่ียน
ธุรกิจ)  
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                        นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซักถาม บริษทัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
ตั้งแต่ปลายปี 2562 และ ในเดือนมีนาคม 2563 จาํเป็นต้องปิดร้านคา้ไปช่วงหน่ึงและเร่ิมกลบัมาเปิดดาํเนินการได้ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงและแกไ้ขสถานการณ์  ดงัน้ี 
ปรับโครงสร้างเพื่อการขาย Online  

- ปรับเปล่ียนการทาํงานของพนักงานขายร้านคา้ให้ดาํเนินการขาย Online ตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 และ 
ยงัให้ดาํเนินการทาํอย่างต่อเน่ืองถึงแมว้่าร้านคา้ตามห้างต่างๆจะเปิดดาํเนินการปกติแลว้ก็ตาม  เพ่ือเป็นการ
รองรับและขยายฐานลูกคา้ท่ีเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือ จาก Offline เป็น Online บางส่วน 

- จุดขายร้านคา้ (Shop) ปัจจุบนัไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้กว่า 50 แห่ง และยงัเป็นจุดกระจายสินคา้สําหรับการขาย 
Online ดว้ย 

- ขยายการขาย Online เขา้ Marketplace อาทิเช่น Lazada , Shopee และ JD central อยา่งจริงจงั  
- พยายามลดตน้ทุนการจดัจาํหน่าย ให้ตํ่าลงเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะค่าเช่าซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ 

ไดมี้การเจรจาขอส่วนลดค่าเช่า และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสาํหรับร้านท่ีจะต่ออายสุญัญาใหม่ จากผูเ้ช่า เป็นตน้ 
สถานการณ์ Work from home 

- ณ ปัจจุบนัสาํหรับบริษทัฯ ไม่มี Work from home  
- สําหรับลูกคา้: ลูกคา้มีการเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ลูกคา้ท่ี Work from home 

แต่งตวัไปทาํงานนอ้ยลง และออกจากบา้นซ้ือของ จากหา้งและ ศูนยก์ารคา้นอ้ยลง บริษทัจึงไดร้องรับดว้ยการ
ขายผ่านทาง Online ต่างๆ และมีนโยบายสร้างสินคา้ใหม่เก่ียวกบัการป้องกนัต่างๆ  สาํหรับป้องกนัโควิด-19  
ไดแ้ก่ หนา้กากผา้,  ชุด PPE และพฒันาต่อยอดชุด PPE เพ่ืออาชีพเฉพาะทาง เช่น ชุด PPE เพ่ือทนัตแพทย ์เป็น
ตน้      

 
 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงเพิ่มว่า  บริษทัไดมี้การพฒันาทาํหนา้กากผา้ ทอเคลือบกนั
นํ้า ดา้นในเป็น Nano sync หูยางยืดแบบนุ่ม  และมีการพฒันาชุด PPE ซ่ึงเป็นการพฒันาร่วมกบัสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
กระทรวงสาธารณสุข  องค์การอาหารและยา  องคก์ารเภสัชกรรม ไดม้าตรฐาน AAMIPB70 ระดบั 2 เป็นนวตักรรมช้ินแรกของ
โลกท่ีสามารถใช้ซํ้ าได ้20 คร้ัง มากกว่าประเทศอ่ืนๆ และบริษทัฯ ยงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการผลิตชุด PPE เพ่ือส่งมอบให้กับ
องคก์ารเภสัชกรรม ซ่ึงสามารถนาํมาพฒันาต่อยอดกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัต่อไปได ้และในอนาคตคาดว่าประชากรชาวไทยจะใส่
เส้ือผา้ท่ีมีความสามารถดูแลใหถู้กสุขลกัษณะและปลอดภยัมากข้ึน 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด  กรรมการผูจ้ดัการจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนั้ น
ประธานกรรมการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 

 
         (นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา) 

                              ประธานท่ีประชุม 
 

สุภาภรณ์  เขม็เงิน 
เลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 



Shareholder’s Registration No.
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

เรียน
To

Address
บ้านเลขที่

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of shares/units

หุ้น/หน่วย

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
Preferred share
หุ้นบุริมสิทธิ

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์

Attachment

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=BTNC&date=210427

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Nationality
สัญชาติ

Subject
วันที่

เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Details of meeting document

Date

Company / Securities Information

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

Notification of Meeting
แบบแจ้งการประชุม

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021

 05 เมษายน 2564

Meeting Date   :    Tuesday, April 27, 2021 at 16:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16:00 น.

สถานที่ประชุม   :   ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 372 ถ.พระราม 3 บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
Meeting Venue :   Chaophraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok.

ของ      บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
of            BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

which the identification (ID) number
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน........................................................ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[  ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [  ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

( ........................................................... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=210427 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.btnc.co.th / โทร 23913320 ต่อ 300 / email : nokbtnc@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=210427
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.btnc.co.th /Tel. +66 23913320 Ext. 300 / email : nokbtnc@gmail.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999
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Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



 
 

สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี   
 

ประวัตขิองบคุคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 
 
 

 
1.  ชือ-นามสกุล นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา      

อาย ุ      ปี  
ตาํแหน่ง   ประธานกรรมการ 
วฒิุการศกึษา   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ   

University of Denver U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Certification Program  (DCP) 

    TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที  
                                                         หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที  
                                                         หลกัสตูรประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูน้าํยคุใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุน่ที  
                                                         หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCot) รุน่ที  
    หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่  

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท  ปี 
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2555-ปัจจุบนั  14 แห่ง -ไม่มี- -ไม่มี- 
  ประธานกรรมการ บมจ.บูติคนิวซิต้ี   

 
การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ)        , ,   หุน้ หรอื . % 
การเขา้รว่มประชมุ  สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน       /       ครงั 

    คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน    /      ครงั 
    คณะกรรมการบรหิาร   จาํนวน    /   ครงั   
    คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  จาํนวน      /      ครงั 

ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ การตลาด การจดัการสินคา้แฟชนั วิศวกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการบรษัิท ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน         
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
2.  ชือ-นามสกุล   นางสาวพัชร ี คงแก้ว  

อาย ุ     ปี      
ตาํแหน่ง          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มลู/ผูต้รวจสอบภายใน 
วฒิุการศกึษา                ปรญิญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Mini Master Course of Information Production and  

Systems (Mini-MIPS)               
Waseda Education (Thailand)   

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท   5 เดือน  
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2553-ปัจจุบนั 
 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบ
และขอ้มูล 
14 สิงหาคม 2563-ปัจจุบนั 

 
 
บมจ.บูติคนิวซิต้ี 

1 บริษทั 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

  กรรมการ บมจ.บูติคนิวซิต้ี   
 

การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) -ไม่มี- 
การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน     /       ครงั  
 คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน     /      ครงั 

    คณะกรรมการบรหิาร   จาํนวน     /   ครงั   
ความเชียวชาญ  การบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการบรษัิท ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
3. ชือ-นามสกุล    นายกฤษณ ์ณ ลาํเลียง 

อาย ุ     ปี      
ตาํแหน่ง         กรรมการอิสระ  
วฒิุการศกึษา               ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 

University of Pennsylvania U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูร        ไม่มี 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท  ปี 
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2558-ปัจจุบนั  2 แห่ง -ไม่มี- -ไม่มี- 
  กรรมการอิสระ บมจ.บูติคนิวซิต้ี   

 
การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ)  ,   หุน้ หรือ . % 
การเขา้รว่มประชมุ  สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน      /       ครงั  
  คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน     /     ครงั 
ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ  และการตลาดออนไลน ์ 
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการอิสระ ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
 และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี กับบร ิษัท /บร ิษัทใหญ่/บร ิษัทย่อย/บร ิษัทร ่วม/ผู้ถอืห ุน้รายใหญ่ 
หร ือผู้มีอาํนาจควบคุมของบร ิษัทฯ  ในปัจจุบันหร ือในช่วง  ปีทผี่านมา 

- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือน 
   ประจาํ 

ไม่เป็น 

- เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
- มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ย่างอิสระ เช่น  
  (การซือ/ขายวตัถดิุบ/สินคา้/บรกิาร/การใหกู้ยื้มเงินหรอืการกูยื้มเงิน) 

ไม่มี 

- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทย่อย ไม่เป็น 
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึ เพือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื 
  ผูถื้อหุน้ ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

ไม่เป็น 



สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี    
 

  บร ิษัทฯ   ไดก้าํหนดนิยาม    “กรรมการอ ิสระ”    ของบร ิษัทฯ       เท่ากบัขอ้กาํหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี 

(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย  
บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนนั ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่   บรษัิทย่อย   บรษัิทรว่ม  บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ของผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัที
ไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีปรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
       (3) ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที
เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พีนอ้ง และบตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ 
หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
       (4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทงั ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ ของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ   
บรษัิทใหญ่  บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ   เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
        ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนงึ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ
กิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รอืบรกิาร  หรอืการให ้  หรอืรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน  รวมถงึพฤติการณอื์นทาํนอง
เดียวกนั  ซงึเป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอื คูส่ญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนงึ ตงัแตร่อ้ยละสามของสินทรพัยที์มี
ตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอืตงัแตยี่สิบลา้นบาทขนึไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักลา่ว 
ใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ วา่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีที
เกิดขนึในระหวา่งหนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี   
ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการ
อิสระ 



 

 ( ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ  ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมาย  หรือ
ทีปรกึษาทางการเงนิ  ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ   บรษัิทใหญ่  บรษัิทย่อย   บรษัิทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บั
แตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
  ( ) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึ  เพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่   
หรอืผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
  (8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที
ปรกึษาทีรบัเงนิเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืน ซงึ
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
  (9)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของ 
บรษัิทฯ  
    ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตาม ( ) ถึง ( ) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้



 

สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี  

 

รายชือและข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทบีริษัทฯ เสนอชือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

 

   

. นายภุชชงค ์วนิชจักรว์งศ ์

     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     อาย ุ   ปี 

     ทีอยู่ติดต่อ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุุมวิท    

     แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  

     การถือหุน้บรษิัท :  - ไม่มี – 

     การมีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ : - ไม่มี -   

 

   

 

 

 

   

. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์ 

     กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

     อาย ุ   ปี 

     ทีอยู่ติดต่อ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุุมวิท     

     แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  

     การถือหุน้บรษิัท :  0.0042  

     การมีส่วนได้เสียพิเศษในทกุวาระ : - ไม่มี –  

  
 

  

   

   

 

 

 



 

สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี  

บร ิษัท บูตคินิวซ ิต  ีจาํกัด (มหาชน) 

  ข ้อบังคับของบร ิษัทในส่วนทเีกียวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ 

การประชุมผู้ถอืห ุน้ 
ข ้อ  33. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาํปี ภายในสี (4) เดือน 

นบัแตว่นัสินสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว   ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้รวมกันนับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 
หรอืผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิบหา้ (25) คน      ซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนงึในสิบ (1/10) ของ
จาํนวนหุน้  ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุม ไวใ้หช้ัดเจนใน
หนังสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึง (1)  
เดือนนบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข ้อ  34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้   ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชุม  ระบุสถานที  วนั   เวลา 
ระเบียบวาระการประชุมและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมติั   หรือเพือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทงั
ความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทงันีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกัน
สาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย   

สถานทีทีจะใชป้ระชุมตามวรรคหนึง  ใหอ้ยู่ในท้องทีอันเป็นทีตังของสาํนักงานใหญ่ของ
บรษัิท หรอืสาํนกังานสาขา หรอืสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข ้อ  35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่เอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
              สามญัประจาํปี 

ข ้อ  36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า
ยีสิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุน้นบั รวมกนั
ไม่นอ้ยกว่าหนึงในสาม (1/3)  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่
กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข ้อ  37. การประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด  เมือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึง (1)  ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึงมาเขา้รว่ม
ประชุม ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นันไดเ้รียกนัด
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรยีกประชมุ 
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7)  



 

วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
ข ้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม  

หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชมุเลือก 
ผูถื้อหุน้คนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

ข ้อ  39. ประธานในทีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทว่าดว้ย
การประชมุ ในการนีตอ้งดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ
นัดประชุม  เวน้แต่ทีประชุมจะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง   ไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม  (2/3)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแลว้    ผูถื้อหุน้ซึงมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึงในสาม  (1/3)   ของจาํนวนหุ้น ทีจาํหน่ายได้ทังหมด จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืน 
นอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้
        ในกรณีทีทีประชมุพิจารณาเรอืงตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนงึ หรอืพิจารณา
เรืองทีผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณาให้ที
ประชุมกาํหนดสถานที  วนั  และเวลาทีจะประชุมครงัต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุม ระบุสถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวนัประชมุ ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม(3) วนั   และ
ไม่นอ้ยกวา่สาม (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ข ้อ  40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในทีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใด
คราวใด 

 ข ้อ  44.  การประชมุสามญัประจาํปีเพือพิจารณากิจการเหลา่นี  คือ   
   (1)     รายงานกิจการคา้ในรอบปีทีผ่านมา 
 (2)     พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 
   (3)      พิจารณาจดัสรรกาํไร 

               (4)      พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
               (5)      พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิท 

            (6)     พิจารณาเรอืงอืน ๆ 
 
การมอบฉันทะเพอืเข ้าประชุมผู้ถอืห ุน้และสิทธ ิของผู้ถอืห ุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ข ้อ  41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในทีประชมุผูถื้อหุน้ แทน
ตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที    
ประธานคณะกรรมการกาํหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนังสือมอบ
ฉนัทะตอ้งทาํตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนด 



 

ข ้อ  42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใดซึงทีประชมุจะไดล้งมติ   ผูน้นัไม่มีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนดว้ยในขอ้นนั  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

                         ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 
ข ้อ  43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนงึหุน้เป็นหนงึเสียง 

                มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

                                 ลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึ 
         เป็นเสียงชีขาด 

   (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี   ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียง 
 ทงัหมดของผูถื้อหุน้ ซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 
ข. การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค. การทาํ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททงัหมดหรอื 

บางส่วนทีสาํคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรือการรวม
กิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

  ง.   การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ    หรอื   ขอ้บงัคบัของบรษัิท 
                              จ.   การเพิมทนุ  หรอื  ลดทนุของบรษัิท   หรอื  การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
                              ฉ.  การควบ  หรอื  การเลิกบรษัิท 
      

การจ่ายเงนิปันผล 
ข ้อ  55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล 
ข ้อ  56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

การจ่ายเงินปันผล  ให้กระทาํภายในหนึง  (1)   เดือนนับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี  ทังนีใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอก
กลา่ว การจ่ายเงินปันผลนนัในหนงัสือพิมพติ์ดตอ่กนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข ้อ  57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว  ในเมือเห็นว่าบรษัิทมี
ผลกาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนนั  และเมือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ
ในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข ้อ  59. บริษัทตอ้งจัดสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างนอ้ยหนึงในยีสิบ (1/20) ของกาํไร
สทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกว่าทนุสาํรองนนัจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบ (1/10)  
ของจาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 



 

เมือได้รบัอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย  และทนุสาํรองสว่นลาํมลูคา่หุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ   วิธ ีการเลือกตังกรรมการ   และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข ้อ  18. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กงึหนงึ (1/2) 
ของจาํนวนกรรมการทงัหมดตอ้งมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนงึเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการ
พิจารณาเหน็สมควรจะเลือกกรรมการคนหนงึ หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รอง
ประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคบัในกิจการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 

การลงนามผกูพนับรษัิท  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชือรว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของ
บริษัท คณะกรรมการอาจกาํหนดชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท   พรอ้มประทบัตรา
สาํคญัของบรษัิท 

ข ้อ  19. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
(1)  บรรลนิุติภาวะ  
(2)     ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย   คนไรค้วามสามารถ   หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

  (3)     ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเกียวกบัทรพัยที์ไดก้ระทาํ   
          โดยทจุรติ 

               (4)     ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั ฐาน         
                                  ทจุรติตอ่หนา้ที 
 ข ้อ  20. กรรมการนนัใหที้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่เสียงหนงึ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทังหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บคุคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตังในครงันัน   ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บัการ
เลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้ง
เลือกตงัในครงันนัใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ข ้อ  21. ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั   ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้
ทีสดุกบัสว่นหนงึในสาม (1/3)   

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนัให้
จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนั   เป็นผู้
ออกจากตาํแหน่งกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัใหม่ได ้



 

 ข ้อ  30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ 
บริษัทหรือเขา้เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามัญ   หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้ง
หุน้สว่นจาํกดัหรอืเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชน   หรอืบรษัิทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั  และ  เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทไม่ว่าจะทาํเพือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอื้น  
เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแตง่ตงั 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ข ้อ  32. หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ           
  และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนโดยปกติวิสยัในฐานะทีเป็นกรรมการของบรษัิท    เช่น    

            เงินเดือน เบียประชมุ เบียเลียง เบียประกนั บาํเหน็จ เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  คา่รกัษาพยาบาล  
คา่นาํมนั คา่พาหนะ 

                         ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงคา่ตอบแทนหรอืสวสัดิการทีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน 
  หรอืลกูจา้งของบรษัิท 
     

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี  การแต่งตังผู้สอบบัญชี  การกาํหนดค่าสอบบัญชี  และการเข ้าร ่วมประชุม 
ผู้ถอืห ุน้ของผู้สอบบัญชี 

 ข ้อ  49 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษัิท  
 ข ้อ  50. ผูส้อบบญัชีนนั  ใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตงัทกุปี   ผูส้อบบญัชีซงึออกไปนนัจะถกูเลือก  

กลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้
 ข ้อ  51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 
 ข ้อ  54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ทีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครงัทีมีการพิจารณางบดลุ   

และบญัชีกาํไรขาดทนุ  และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษัิท  เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู ้
ถือหุน้ใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิททีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ 
ครงันนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………….. 



สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี  
 

เอกสารและหลักฐานทผีู้เข ้าร ่วมประชุมต้องแสดงกอ่นเข ้าร ่วมประชุมและระเบยีบปฏบิัตใินการประชุม 
             การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 51 ของบรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จะ
ดาํเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบคิวอาร ์ (QR Code) ดงันนั เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีจะไปประชมุโปรดนาํแบบแจง้การประชมุทีมีรหสัคิวอาร ์(QR Code)  ไปในวนัประชมุดว้ย 
1.  เอกสารทผีู้เข ้าร ่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข ้าร ่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ บัตรประจาํตัว
ขา้ราชการ หรอื   หนงัสือเดินทางตอ่เจา้หนา้ที เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 (2)    กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
  (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบพิมพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรอื ตามแบบ    

      พิมพที์ กระทรวงพาณิชยก์าํหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ  ข.  แบบหนงึแบบใดเท่านนั   ซงึ        
      สามารถ   Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.btnc.co.th)  พรอ้มทงักรอกขอ้ความ   
      ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ    

  (2.2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสือ 
          เดินทางของผูร้บัมอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที   เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 

กรณีนิตบิ ุคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
 (1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบพิมพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรอืตามแบบพิมพที์
กระทรวงพาณิชยก์าํหนดเฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหนงึแบบใดเท่านนั ซงึสามารถ Download ไดจ้าก
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.btnc.co.th) พรอ้มทงักรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบรษัิท  (ถา้มี)   
 (2)  ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสือเดินทาง
ของผูร้บัมอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที  เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 

กรณีผู้ถอืห ุน้เป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝาก 
และดูแลหุน้ 
        กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ          

(1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบพิมพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ  หรอื ตามแบบพิมพ ์
ทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนดทงั  แบบ  ก.  หรอื  แบบ ข. หรอื  แบบ  ค.  แบบหนงึแบบใดก็ได ้ซงึสามารถ Download 
ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  (www.btnc.co.th)  พรอ้มทงักรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น  และ  ลงลายมือชือผูม้อบ 
ฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน คสัโตเดียน  (Custodian)   และ
หลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 



(1.1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ            
 มอบฉนัทะแทน 

  (1.2)  หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน  
           (Custodian)         
     (2)  ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง
ของผูร้บัมอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 

2.    ระเบยีบปฏบิัตใินการประชุม 
  2.1 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดท้กุวาระ 
         2.2 การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย 
         2.3 การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หนงึหุน้ เป็น หนงึเสียง 
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ขนัตอนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังท ี51 

บริษทั  บูตคินิวซิต ี จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคาร ท ี 27 เมษายน 2564 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้ – BTNC 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – 16.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – .  น.) 

 

แสดงหนงัสือเชิญประชมุและบตัรประจาํตวั  

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ, หนงัสือมอบฉันทะ และ

หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวั 

ผูร้บัมอบฉันทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลือกตงักรรมการบรษิัท  

(ระบชืุอ เลขทีลงทะเบียน และจาํนวนหุน้) 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 16.00 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามลาํดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบรษิัท ผูถื้อ

หุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนน พรอ้มทงัแจกบตัรลงคะแนน 

โปรดกรอกเลขทีลงทะเบยีน ระบคุวามเห็น  ลงนาม

ในบตัรลงคะแนน และส่งคืนเจา้หนา้ทีทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตงักรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ทกุท่านโปรดระบุ

ความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคลพรอ้มทงัลงนาม

ในบตัรลงคะแนน กรณีมีผูถ้ือหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงในการเลือกตงักรรมการบริษัทท่านใด ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หนา้ทจีะนบัคะแนน เมือเสรจ็สินการลงมติใน

วาระนี เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

      เขียนท่ี.............................................................................................. 
                                                                            Written at 
 วนัท่ี .............เดือน ........................................พ.ศ. ......................... 
 Date             Month                               Year 
 

        (1)    ขา้พเจา้..................................................................................................................สัญชาติ........................................   
             I/We                                                                                                                Nationality   
อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน .......................................................ตาํบล/แขวง................................................................  
with address at                            Road Sub-District 
อาํเภอ/เขต ........................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์.................................... 

            District  Province                                                Postal Code 
 

     (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
 being a shareholder of   BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม ....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of                                      shares with the voting rights of                                      votes as follows; 
       หุน้สามญั ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 
       ordinary share                              shares with the voting rights of                                           votes 
               หุน้บุริมสิทธิ ......................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 
 preferred share                                   shares with the voting rights of                 votes 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  
 

 ( 1 ) .....................................................................................................................................  อาย ุ.........................ปี    
        ..... .....................................................………………………………………………..  Age ………………Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................. .ถนน ....................................................... ตาํบล/แขวง.................................................  
with address at                                                Road                                                        Sub-District    
อาํเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั ....................................................รหสัไปรษณีย ์..................................  หรือ 
District      Province   Postal Code                                        or 
   
 

 ( 2 ) ......นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ.์.....................................................................................  อาย ุ...........49...........ปี    
        ..... Mr.Puchchong..Vanichjakvong………………………………………………….   Age           49       Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....1112/53-75 ซอย สุขมุวิท 48 ....ถนน ...สุขมุวิท ............................ ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  
with address at                                                  Road                                               Sub-District    
อาํเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ........... รหสัไปรษณีย ์.....10110............................หรือ 
District         Province                                          Postal Code                               or 
 
 



 

 ( 3 ) ......นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์ .................................................................................... อาย ุ.........47..............ปี    
        .......Mr.Sermwong..Dhanasarnsilp............................................................... ..............  Age          47          Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....1112/53-75 ซอย สุขมุวิท 48 ....ถนน ...สุขมุวิท .............................. ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  
with address at                                                   Road                                                Sub-District    
อาํเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ............. รหสัไปรษณีย ์.....10110..............................  
District          Province                                           Postal Code                                      
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
คร้ังท่ี 51    ในวันอังคาร ท่ี    27  เมษายน 2564    เวลา  16.00 น.    ณ  ห้องเจ้าพระยา 1   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์    เลขท่ี  372  
ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 51 to be held on 
Tuesday,  Apr il 27, 2021 at 4.00 p.m.  at Chao Phraya Room  1,  Montien Riverside Hotel,  No. 372  Rama 3 Road, Bangkhlo 
Sub Distr ict, Bang Kholaem Distr ict, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 
 

       วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 50 เม่ือท่ี 4 สิงหาคม 2563 
             Agenda 1   To approve the minutes of the Annual General meeting No.50 on August 4, 2020. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระท่ี  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 Agenda 2   To acknowledge the report of the board of directors for the past year. 
 

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 Agenda 3  To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2020 

  (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
   (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                                                         Approve Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4   To consider and approval the omitted dividends payment. 

 

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
  

  วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ  
 Agenda 5  To consider and appoint the company directors to replace the company directors whose term have  
  expired.  

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
             To elect directors as a whole  

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 

               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
             To elect each director individually  
           

                                                 ช่ือกรรมการ               นายปณิธาน  ปวโรฬ ารวทิยา                                               .                  .        
                             Name of Director      Mr .Panitarn  Pavarolavidya                                                                .  

                           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
 

         ช่ือกรรมการ              นางสาวพชัรี  คงแก้ว                                                                       .     .       
                          Name of Director      Ms.Patcharee  Kongkaew                                                                    .                         

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
 

                                                 

 ช่ือกรรมการ               นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง                                                                    .        
  Name of Director        Mr . Kr is  Nalamlieng                                                                  

                      เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
                                                
 



 

                   วาระท่ี 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
  Agenda 6  To consider the determination of the company directors’ remuneration. 
 

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
  

 วาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 
 Agenda 7  To consider the appointment of an auditors and determine the remuneration of auditor.  
 

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี  8    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 8  To consider other matters (If any) 
 

            (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

   
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 
the vote of the Shareholder. 

 

 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 



 

 In case I do not specify the  authorization  or the authorization is unclear,   or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and 
vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 
 

            กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

               For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all 
respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 ลงช่ือ/Signed………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                                    (……….………………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                    (……….………………………………………………..) 
  
   

ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                    (……….………………………………………………..) 
   

  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                    (……….………………………………………………..)  
 
หมายเหตุ / Remark  
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately.        

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each 

nominated director individually. 
3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ 
      หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the   Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 
 
 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

 บาท 

20 Baht 



 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  บูติคนิวซิตี ้ จํากัด  (มหาชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 
  
         ในการประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 51 ในวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ 
เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย     
 For the General Meeting of Shareholders No. 51 to be held on Tuesday, April 27, 2021 at 4.00 p.m. at Chao Phraya Room 1, 
Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo Sub District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120 or at any 
adjournment thereof. 

…………………………………….. 
 

            วาระท่ี .......................  เร่ือง …............................................................................................................. 
                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

     วาระท่ี .......................  เร่ือง …............................................................................................................. 
                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

     วาระท่ี .......................  เร่ือง …............................................................................................................. 
                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 



 

                วาระท่ี .............................  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
           Agenda No.                          Election of Directors (continued) 
 

 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
    

   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
  วาระท่ี .......................  เร่ือง …............................................................................................................. 
                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
       
  วาระท่ี .......................  เร่ือง …............................................................................................................. 
                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
       (B)  The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 



สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี10 

โรงแรมมณเฑียร  ร ิเวอรไ์ซด  ์  
MONTIEN RIVERSIDE HOTEL 

 

 

รถประจาํทาง : สาย 35, 89, 205  
Bus No. : 35, 89 and 205 

 
 

เลขที 372 ถนนพระราม  แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  
372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 

โทรศพัท ์ (+622) 292-2999, (+662) 292-2888 

Tel : (+622) 292-2999, (+662) 292-2888 
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แบบฟอรม์ขอร ับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 
เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 
 
 บรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  ขอเรยีนใหท้า่นทราบวา่  หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคที์จะ 
ขอรบัรายงานประจาํปี     แบบรูปเลม่    กรุณากรอกรายละเอียดดา้นลา่ง  และ  สง่กลบัไปยงับรษัิทฯ  
ที  นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ  เลขที / -   ซ.สขุมุวิท   ถนนสขุมุวทิ  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร    โทรศพัท ์ - -  ตอ่   หรอืสง่ Fax ทีหมายเลขโทรสาร - -  
เพือทีบรษัิทฯ จะไดจ้ดัสง่รายงานประจาํปีใหท้า่นตอ่ไป 
 
ขา้พเจา้ชือ (ตวับรรจง)................................................................................................................................... 
 

ทีอยู่............................................................................................................................................................. 
 

..................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................... 
 
ชือผูที้สามารถติดตอ่ไดส้ะดวก....................................................................................................................... 
 

โทรศพัท.์...................................................................................................................................................... 
 

โทรสาร........................................................................................................................................................ 
 

Email Address............................................................................................................................................. 
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การใช้รหสัควิอาร  ์(QR Code) 

สาํหร ับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2563 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย
ทะเบียนหลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพือใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้
และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามทีปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ยลาํดบัที 2) ตาม
ขนัตอนตอ่ไปนี 
 
 
 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความเตือน (Notification) ขนึมาดา้นบน ใหก้ดทีขอ้ความนนั เพือดขูอ้มลูประกอบการ

ประชมุ  
 

หมายเหต:ุ    กรณีทีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอป
พลิเคชนั (Application) อืน ๆ เชน่ QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
 
 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line  
ขนัตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
   → เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพมิเพือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code  

2.   สแกน QR Code เพือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
 

 

 

 

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขนึไป) 

สาํหรับระบบ Android 
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ข ันตอนการส่งคาํถามล่วงหน้าเกียวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ 

 
 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายในการใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการดแูลกิจการ และใหค้วามเหน็เกียวกบัการ
ดาํเนินกิจการ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ถงึคณะกรรมการ
บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  โดยสามารถสง่คาํถามมายงับรษัิทไดด้งันี 

1. ผูถื้อหุน้เสนอคาํถามพรอ้มทงัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี 
- ชือ ทีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และ email address (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทีบรษัิทสามารถติดตอ่ได ้
- คาํถามในวาระทีประสงคจ์ะสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ พรอ้มดว้ยเอกสารและขอ้มลูประกอบ (ถา้มี) 

2. ช่องทางทีบรษัิทเปิดรบัคาํถาม 
- ทาง email address : nokbtnc@gmail.com 
- ทางไปรษณียล์งทะเบียน ไปยงั  

นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ  
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   

/ -  ซอยสขุมุวทิ  ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
3. ระยะเวลาในการเปิดรบัคาํถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ จงึขอความรว่มมือใหส้ง่คาํถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัที  เมษายน  

4. เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 
5. บรษัิทจะตอบคาํถามทีผูถื้อหุน้สง่มาลว่งหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

 
 

 



การคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 
สาํหร ับการประชุมผู้ถอืห ุน้  บร ิษัท  บูตคินิวซ ิต  ีจาํกัด (มหาชน) ประจาํปี  (“การประชุม AGM”) 

 

 เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ทางบรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จงึขอแจง้ขอ้มลูให ้
ผูถื้อหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ทราบดงัตอ่ไปนี  
 ขอ้มลูของผูค้วบคมุขอ้มลู : บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) รายละเอียดสาํหรบัการติดต่อเป็นไปตามทีปรากฎในเอกสารเชิญ
ประชมุ AGM ของบรษัิท 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคล : บริษัทจาํเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชนใ์นการจดัการประชมุ AGM และการเขา้รว่ม
การประชมุ AGM ของท่าน ดงันี 
1.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลทวัไป ไดแ้ก่ ชือ นามสกลุ อาย ุทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และเลขประจาํตวับตัรประชาชน เลขทีบญัชีธนาคาร 

อีเมลล ์หมายเลขโทรสาร เลขประจาํตวัผูถื้อหุน้ อาชีพ 
1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว ไดแ้ก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางทีเกียวขอ้งกับขอ้มูลสุขภาพ และอาการของโรค 

นอกจากนี บรษัิทจะดาํเนินการบนัทกึถ่ายภาพ และภาพเคลือนไหวของการประชมุ AGM ดว้ย 
2. วัตถุประสงค  ์ฐานในการประมวล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม

วตัถปุระสงคแ์ละฐานการประมวลผลดงัตอ่ไปนี 
2.1 ฐานการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย 

- บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูของท่านตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เพือเรียก จดัใหมี้และดาํเนินการ การประชมุ AGM ซึงรวมถึง
การยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และเพือดาํเนินการใดๆ เพือใหเ้ป็นไปตามมติทีประชมุในการ
ประชมุ AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอืนใด เพือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของหน่วยงาน
ภาครฐั ทีมีอาํนาจโดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
และกฎหมายอืนใด  

2.2 ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 
- บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูของท่านตามขอ้ 1.1 เพือใชใ้นการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลกัฐานใน

การเขา้รว่มประชมุของท่านรวมถึงเพือการใดๆ ตามความจาํเป็นทีเกียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษัิท และ
บคุคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.2 เพือใช้สาํหรับคัดกรองผู้มีความเสียงติดโรค COVID‐19 เพือให้บรรลุ
วตัถุประสงคเ์กียวกับประโยชนด์า้นการสาธารณสุขเพือการป้องกันโรคติดต่ออนัตราย และเป็นไปตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบติัในการประชมุ AGM 

- บรษัิทบนัทกึภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชมุ AGM เพือใชใ้นการรายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ 
AGM ทางสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละสือสิงพิมพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฎภาพของ
ท่านทีเขา้รว่มประชมุแตไ่ม่มีการระบรุายละเอียดตวับคุคลทีเขา้รว่มงาน  

3. แหล่งทีมาของขอ้มลูส่วนบุคคล : บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั  

4. การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคล : บรษัิทจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาทีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพือใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ีกล่าวขา้งตน้ ทงันี บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี และตามขอ้ 1.2 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน นบัตงัแต่วนัทีบรษัิทไดร้บัขอ้มลูของท่าน เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ เมือพน้ระยะเวลาดงักล่าว 
บรษัิทจะทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบคุคลไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้

5. สิทธิของเจา้ของขอ้มลู : เจา้ของขอ้มลูส่วนบบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการ
คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิทีจะขอใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคล
ของท่านภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บ สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน สิทธิในการขอโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงั
บุคคลอืน และสิทธิในการรอ้งเรียน หากท่านตอ้งการดาํเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทและบริษัทจะพิจารณาคาํขอ
ของท่านโดยเร็วทีสดุ โดยบริษัทจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
ท่านสามารถยืนเรอืงรอ้งเรยีนตอ่สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้  



 




