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at Chaopraya, Room 1, Montien Riverside Hotel 

No. 372, Rama 3 Road, Bangkhlo Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok 10120  

 

 

 

 

 

 Registration Start at 2.00 p.m.  

Please bring the Notification of Meeting Form with Barcode to the meeting  

For attending the meeting 

 



The Company’s Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Meeting of Shareholders 

For the Year 2021 under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19) 
 

With our deep concern over the health of the meeting attendees from the spread of COVID-19, the Company, therefore, kindly asks 

shareholders to remain informed with the following guidelines: 
 

1. Shareholders are requested to grant Proxy to the Company’s Independent Directors instead of attending the  

meeting in person (name list and details provided in Attachment 5).  The proxy form was sent to the shareholders or could be 

downloaded via the Company’s website.  Pre-casting the vote for each agenda is recommended.  The proxy should be submitted and 

reaching to the company at least 3 business prior to the meeting date (for the convenience of documents checking.) and delivery to:   

Ms. Suphaphorn Khemngoen (Company Secretary) 

Boutique Newcity Public Company Limited  

1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110  
 

2. The meeting room would be cleaned in advance. 

3. The Company will arrange the meeting venue to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1.5 meters and 

limited number of available seats in the meeting room for approximately 50 seats with specific seating number for each attendee.  

Therefore, each attendee is required to sit as specified for the benefits of the disease prevention or following up to case of any 

unforeseen circumstances.  

In the case that the seats are fully occupied, the Company will ask for your cooperation to grant proxy to the Company’s 

Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.  For the proxies, the Company will reserve the right to 

pass the proxy to the Independent Directors whose name stated on the proxy form as the shareholders’ right protection 

4.  The Company would like to request your cooperation to strictly follow the Company’s measures and guidelines to prevent and 

minimize the risk of COVID-19 virus spread as follows: 

4.1   All attendees are required to wear mask and fill in the COVID-19 infection Risk Screening Form before entering the venue.  For 

those attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones as notified by the Ministry of Public 

Health, including those who have close contact with those who have visited or returned from any disease zones, or being found of 

having risky symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the meeting.  The 

Company would ask for you cooperation to strictly follow the recommendations from our staff at the health screening point or 

attendee will be denied from entering the meeting.  For those who cannot attend the meeting due to the reasons explained above 

are able to appoint the Company’s Independent Directors as their proxies to attend and vote at the meeting.  Please also note that 

concealment of health information or traveling record could be considered as the violation of the Communicable Diseases Act. 

B.E.2558.  

4.2  All attendees must check their body temperature through infrared thermometer at the health screening area which any attendee who  

have body temperature of 37.50 degrees Celsius or higher will not be allowed    to attend the meeting.  Attendees who passed the 

health screening are requested to put on a registration sticker, prepare and wear your facemask at all time and clean you hands by 

using the alcohol-based sanitizer gel provide by the Company at the meeting areas. 

4.3  The Company reserves the rights to not allow any attendees, who do not pass the health screening or do not complete the COVID- 

19 Infection Risk Screening Form to enter the meeting. 

4.4  Attendees, who wish to ask question, are requested to write their questions on the paper and submit them questions to the 

      Company’s staff to pass it to Chairman of the meeting. 

5. The company organized bottled water in the meeting room and the participants’ please do not eat any food or snacks throughout the 

meeting place and meeting room. The company provides snacks for the shareholders or proxies who attend the meeting in the amount 

of 1 set per person after the meeting has ended. 

6.  If there are any changes in the situation or additional AGM-related measures from the Government Official, the Company will inform 

Shareholders via the Company website www.btnc.co.th 
  

 The Company would like to apologize for any inconvenience that may occur.  A high number of meeting attendees may cause a 

delay in the health screening and registration process.  



 

 

 
 

Ref No. BTNC BM 05/2564 

March 29, 2021 

 

Notice of the 51st General Meeting of Shareholders 

 

To   :  Shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited  

Enclosures:  1.  Copy of the Minutes of the 50th General Meeting of Shareholders, held on August 4, 2020 

2.  Annual report  for the year 2020 (QR Code) on the Notification of Meeting Form, must be presented  

     at the meeting day for register 

3.  Profile of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation  

4. Principles of “Independence Director” 

5. The profile data of Independent Directors and an Audit Committee being nominated as the  

 authorized person from the shareholders 

6.   The Article of association which related to the General Meeting of Shareholders 

7.  Documents and evidence of the person in attendance has to be present before attending the  

 meeting and the regulation of the meeting 

8.  The Procedures for attending the General Meeting of Shareholders 

9.  Proxy (Form B)  

 10. Map of the Meeting Venue for the General Meeting of Shareholders  

    11. Requirement Form of the Annual Report (Printed form) 

      12. QR Code Downloading Procedures for the 2020 Annual Report 

    13. Procedures for posting advance questions prior to the shareholders’ meeting 

 

The Board of Directors of the Company has resolved to convene the 51St General Meeting of Shareholders on Tuesday, 

April 27, 2021, at 04.00 p.m. at Chao Phraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372, Rama 3 Road, Bangkhlo Sub-

District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120. In the meeting, the company has provided the shareholders with the 

opportunity to propose meeting agenda to the shareholders’ meeting for 2021 in advance during the period of December 

1-30, 2020.  However, there was no shareholder proposing meeting agenda for said meeting.  Accordingly, the company 

has set the meeting agenda as bellows:  

 

 

 

 
1112/53-75 SOI PIYAWATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT 

KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND 
TEL +662-391-3320  FAX +662-3900019 
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Agenda 1:  To approve the minutes of the Annual General meeting No.50 on August 4, 2020 

   Fact and reason :   The minutes were arranged within 14 days from the day of the General Meeting  

of Shareholders and submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce according to 

the requirement of the laws and publicized on company’s website (www.btnc.co.th) as seen on the 

attachment No.1 

 Comment of the Board :   The minutes were truly recorded and should be submitted to the General 

Meeting of Shareholders for approval.  

 

Agenda 2 : To acknowledge the report of the board of directors for the past year 

 Fact and reason : The Report of the Board of Directors and the operating results of the company 

in 2020 were provided in the annual report of 2020 (QR Code download), submitted together with the 

notice of the General Meeting of Shareholder in accordance with the requirements of the Securities and 

Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand as seen on the attachment No.2 

 Comment of the Board : The report should be submitted to the General Meeting of Shareholders for 

acknowledgement.  

 

Agenda 3 : To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2020.  

 Fact and reason :   The Financial Statements were prepared in accordance with financial reporting 

standards, examined and certified by a Certified Public Accountant and endorsed by the Audit Committee 

and the Board of Directors, The Key operating results are as summarized below: 

                           (Unit: Million Baht) 

Item Equity method Company only 

2019 2020 2019 

Total Assets 670.73 633.43 672.80 

Total Liabilities 216.19 233.41 216.19 

Shareholder’s Equity 454.54 400.02 456.61 

Total revenues 765.09 385.35 765.74 

Net Income    2.99  (47.35)    3.54 

Net Income per share (Baht)   0.25   (3.95)    0.29 

  The details are shown in financial statements of the 2020 Annual Report which were sent to the  

  Shareholder together with the invitation letter on QR Code Form according to the attachment No.2 

 Comment of the Board :   The Financial Statements should be submitted to the General Meeting of 

Shareholders for approval.  

 

Agenda 4: To consider and approval the omitted dividends payment.  

   Fact and reason :    The Company has a policy to pay dividends in the year of operating profit or 

still have retained earnings. In 2020, the company had a net loss of 47,350,193 Baht from its operation, the 

retain earning brought forward of 54,207,910 baht and during the year paid the dividends of 1,800,000 

Baht. Remaining the net total of the appropriated retained earnings  5,057,717 Baht..  The Executive 

directors has considered the operating result, economic conditions and liquidity of the company agreed to 



 

 

propose to the board of directors for approval and propose to the Annual General Meeting of Shareholders 

to approval the omission of dividends due to the operating results of the year 2020 have losses and there 

is no legal reserve.  

 Comment of the Board :  The board of directors agreed to propose to the Annual General Meeting of 

Shareholders to consider and approve the omission of dividends and there is no legal reserve.  

 
 

Details of Dividend Payment UNIT 2020 2019 

1. Net profit for the year attributable to 

equity holders of the Company 

(million baht) (47.35) 3.54 

2. Total shares (million share) 12.00 12.00 

3. Interim dividend payment (baht/share) - 0.15 

4. Dividend payment (baht/share) - -  

5. Total dividend payment (million baht) - 1.80 

Proportion of dividend from Net Profit (%) - 50.88 
  

 The dividend payment rate is in accordance with the company’s dividend payment policy and does not 

affect the liquidity of the business. 

 

Agenda 5.   To consider and appoint new company directors to replace the company directors whose have expired 

 Fact and reason :  According to The Public Company Act B.E. 2535 and 21 of the Company’s  

Articles of Association, at the annual shareholders’ meeting each year, one-third of all the directors would 

be required to retired on rotation. If the number of directors cannot be divided in to three parts, the number 

nearest to one-third (1/3) shall be retired and the retired directors may be re-elected. In this The Annual 

General Meeting of Shareholders, 3 retired directors are 

(1) Mr. Panitarn Pavarolavidya Chairman /Executive Director /  

 Nomination and Remuneration Director 

(2) Ms. Patcharee Kongkaew Director 

(3) Mr. Kris Nalamlieng Independent Director  
             

     Mr. Prasert Patradhilok, Independent Director and Chairman of Audit Committee has resigned before 

the Annual General Shareholders Meeting, so the company reserved this position.  The company provided 

the opportunity for shareholders to nominate persons with appropriate qualification for election to the board 

of directors including proposing various agendas in the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in 

advance form 1-30 December 2020. Despite the invitation, neither candidates nor agenda items were 

proposed.  

 The Nomination and Remuneration Committee has considered the selection and screening of 

qualifications of each candidate. The member of the Committee with a vested interest refrained from 

nominating themselves. By considering the appropriateness that will be beneficial to the company's 

operations. Together with the qualifications, knowledge, capabilities, experiences, including independence 

of the independent directors in terms of efficiency in the performance of duties. Moreover, they are able to 

give opinions with freedom and in accordance with the relevant criteria. Independent directors who have 



 

 

served for more than nine consecutive years were still considered. The Nomination and Remuneration 

Committee concluded that resolved to propose to the Board of Directors to propose to the General 

Meeting of Shareholders to consider and election the 3 directors who are retired by rotation to be directors 

for another term.  

Comment of the Board  : The Board of Directors, excluding those directors who are possibly having 

conflict of interests, have consideration and screened the qualifications as approved by the Nominating 

Committee individually. The persons nominated for the position of director were qualified to engage with 

the company's business. Their experiences and abilities benefited to the company. Accordingly, The 

Board of Directors resolved to endorse the proposal by The Nominating Committee, to nominate the 3 

retiring directors to the shareholders’ general meeting, for re-election to serve another term as directors as 

follows 

 For independent directors is Mr. Kris Nalamlieng is an independent director, he has held the position 

for 6 years, totally this period of 9 years, he is well-versed in business administration and online marketing 

and able to give useful advice to the company. He meets all the qualifications as required by the 

company's independent directors also.  He able to perform duties as an independent director the opinions 

can be freely provided and in accordance with the relevant criteria.  

 Enclosed please find the profile of the persons being nominated as directors and the definition for 

independent director complying with the requirements by The Capital Market Supervisory Board, whose 

details are displayed as per attachment no. 3.and no. 4. 

 

Agenda 6 :   To consider the determination of the company directors’ remuneration  

            Fact and reason :    According to the Articles of Association, Article 32, the company is not allowed  

 to pay money or provided any property to the directors, except for the remuneration under their right and  

other kind of benefits normally provided to those appointed as the Directors of the Company. Originally, the 

General Meeting of Shareholders agreed to approve the remuneration to the Board of Directors not exceed 

10 percentage from net profit and/or not exceed 1 Million Baht a year as allocated by the Nomination and 

Remuneration Committee and propose to the Board of director for approval. In the year 2020, the company 

paid 192,000 Baht, by paying to the Board of Directors as meeting the allowance, by Company reported the 

amounting summaries to the Directors individual person in Annual report and 56-1 Form. 

      In 2021, the Nomination and Remuneration Committee considered to propose to fix the remuneration not 

exceed 1 Million Baht a year. The amount excluded the remuneration and welfare which Directors received 

as the Company’s employee or staff with consideration on business operation, the amount of remuneration 

approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the amount paid for the past year including 

power, duties and responsibilities. 

 Comment of the Board :    Board of Directors It agreed with the proposal of the Nomination and 

Remuneration Committee to consider and propose it was deemed appropriate to propose to the Annual 

General Meeting of Shareholders for approve compensation and offered to pay to perform the duties as 

follows. 

 

 



 

 

 - Meeting attendance fee (paid to attending directors only)  

    2021   2020  

  Chairman  2,000.-   2,000.-    (Unit: Baht/Meeting) 

  Director   2,000.-   2,000.-    (Unit: Baht/Meeting) 
  

- Annual Remuneration is paid to directors. The Nomination and Remuneration Committee will allocate  

          and propose to the Board of Directors for approval. 

 

Agenda 7 : To consider the appointment of an auditor and determine the remuneration of auditor 

 Fact and reason :    According to the Articles of Association, Article 49 and 50, the Auditor must not  

be director, employee, staff or any position of the Company.  The Auditor will be appointed in every General 

Meeting of Shareholders.  The Company may re-appoint the former auditor after terminating.  In 2019, the 

Auditor is Mr.Jadesada  Hungsapruek, CPA Registration No.3759 and/or  Ms.Kannika  Wipanurat, CPA 

registration No.7305 and/or Mr.Jirote  Sirirorote, CPA registration No. 5113 and/or Ms.Nongluck 

Bhatnabandit, CPA registration No. 4713  and/or Mrs.Sumana  Seneewong, CPA registration No. 5897 of 

Karin Audit Company Limited, to become the Auditor of the Company.   

  For 2021, The Audit Committee considered to select and proposed to appoint, 

- Ms.Kannika  Wipanurat, CPA registration No. 7305 (authorized signature in the Financial Statements 

of the Company since 2019) and / or 

- Mr.Jirote  Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or 

- Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 (authorized signature in the Financial 

Statements of the Company since 2020) and / or 

- Mrs.Sumana  Seneewong, CPA registration No. 5897 and / or  

- Mr.Komin Linphrachaya, CPA registration No. 3675 and / or 

- Dr.Mongkon Laoworapong, CPA registration No. 4772 and / or  

- Ms.Kojchamon Sunhuan, CPA registration No. 11536 and / or 

- Others CPA assigned by Karin Audit Company Limited. 

of Karin Audit Company Limited, to become the auditor of the company in 2021 for the fourth term  

  with the audit fee as follows: 

                                                                                                                                Unit: Baht 

          Description                     2021                          2020 

 1.  Review of the financial statement for 1
st 

, 2
nd 

, 3
rd 

quarters  360,000.-            510,000.- 

        2.  Audit fee for the year ended December 31              750,000.-            750,000.-  

     Total                     1,110,000.-               1,260,000.-  

 

Comment of the Board :    Having examined the opinion of The Audit Committee, The 

Board of Directors resolved to propose to the General Meeting of Shareholders’ to appoint  

Ms.Kannika  Wipanurat, CPA registration No.7305  and/or   Mr.Jirote  Sirirorote,  CPA registration No. 

5113 / Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and /or Mrs.Sumana  Seneewong, CPA 

registration No. 5897 and/or  Mr.Komin Linphrachaya, CPA registration No. 3675 and / or 



 

 

Dr.Mongkon Laoworapong, CPA registration No. 4772 and /or Ms.Kojchamon Sunhuan, CPA 

registration No. 11536 and/or Others CPA assigned by Karin Audit Co.,Ltd. of Karin Audit Co., Ltd.,  

to be the company auditors of the year 2021 and to approve related audit remuneration budget of 

1,110,000 Baht.  Who has the complete qualifications according to the Company’s Articles of 

Association and the Regulations of the Securities and Exchange Commission.  

 The auditors  who are mentioned above do not have any relationship or vested interest with the 

company / associated companies / executives / major shareholders or any person who are related to 

them. The company has no associated companies.  

  

Agenda 8 :   Other topics (If any) 

 

 

 The shareholders are all invited to attend the meeting on the date, time and venue indicated above.  The 

shareholders may register to attend the meeting at the venue of the meeting on such date between 14.00-16.00 p.m. It is 

Company policy for shareholders to participate in Company operation, shareholders can submit questions in advance. 

Shareholders, who have the questions related to any agenda of the General Meeting of Shareholders, are able to send 

the questions in advance at   E-mail : nokbtnc@gmail.com or registered mail to Ms. Suphaphorn Khemngoen                     

(Company’s Secretary),  Boutique Newcity Public Company Limited, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhanong, 

Klongtoey, Bangkok 10110 or Fax No. 02-390-0019  within April 16, 2021, and specify the name, address and telephone 

number which is able to contact. The Company’s Secretary will collect all questions submitted to the President for 

consideration orderly and answer questions submitted in advance on the meeting day. 

 

 For your convenience, if you are unable to attend the meeting and desire to appoint a person to attend the 

meeting and vote on your behalf, please completely fill and sign Proxy Form attached or the printed form indicated by 

the Ministry of Commerce or alternatively you may download only one of three Proxy Forms from the company’s website 

www.btnc.co.th. Foreign investors who authorize the custodian in Thailand to keep and safeguard their shares can 

choose only one of the Proxy Form: Form A, Form B or Form C. Other shareholders can choose only one of the Proxy 

Form: Form A or Form B. Shareholders who desire to appoint an Audit Committee of the company on your behalf, (as per 

attachment no.5). 

 

 You are kindly requested to summit the complete Proxy Form at least one day prior to the meeting in order to 

facilitate the verification of the evidence. The company will process registration with the barcode system, please bring 

the Proxy Form with the Registration Form (as per attachment no.2) to present for their meeting day.  

 

 

By the order of the Board of Directors 

 

                       

  (Mrs. Pravara  Ekaraphanich) 

Managing Director 



 

 

1 

 

บริษทั บูตคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 50/2563 

ประชุม ณ ห้องกาแลก็ซี  ชนั  โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ   เลขที 257 ถนนเจริญนคร  แขวงสาํเหร่  เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  เมือวนัที  4 สิงหาคม 2563  มีผูถื้อหุ้นและรบัมอบฉันทะมาร่วมประชุม  28  ท่าน จาํนวน  ราย 

ถือหุ้นรวม  9,480,428 หุน้ ( หุ้นบริษทัฯ มี  12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองคป์ระชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เริมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาทีประชุมแจง้ให้ทีประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย  3,670,068 หุ้น ผูถื้อหุ้นทีมอบ 

ฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  ราย 5,783,660 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทงัสินจาํนวน 27 คน เป็นจาํนวน 31 ราย 

จาํนวนหุ้น 9,453,728  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.78  ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั  ซึงมีจาํนวนทงัสิน  ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่  คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง

ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด โดยมี นายปณิธาน  

ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทงัหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ 

3.  นางสุพร  ภวสันต ์   กรรมการ 

4.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ 

5.  นางกลัยา ไวยานนท์    กรรมการ  

6.  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการบริษทัทีมาร่วมประชุมในวนันี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ของกรรมการบริษทัทงัหมด 
 

จากนนั นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานในทีประชุมไดม้อบหมายให้  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 

ผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุม   ก่อนเริมการประชุม นางประวรา  เอครพานิช ไดก้ล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีซึงเป็น

สักขีพยานการนบัคะแนน ดงันี 
 

ผูบ้ริหารอนืทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน  ท่าน 
1. นางสาวพชัรี คงแกว้          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล  

2. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  

3. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน  ท่าน  

1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 

แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมครังนี 

 

  นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ ัดการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ชีแจง

รายละเอียดเกียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดงันี 

Attachment No. 1 
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 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทัตงัแต่วนัที   ธันวาคม 2562  ถึงวนัที  ธันวาคม 562 นนั  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/

หรือเสนอชือบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทั  ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทข้อ  43  คือให้นับหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนับคะแนนจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย  และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบตัรเสีย เท่านนั    จากนันจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดที

เขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนัๆ  ทงันีในกรณีทีผูถื้อหุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัได้

บนัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   

บตัรเสีย หมายถึง กรณีดงัต่อไปนี 

    -กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน 

    -กรณีผูล้งคะแนนไม่ทาํเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจา้หนา้ทีของบริษทั เพอืตรวจนบัคะแนน 

    -กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้่า ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

    -กรณีผูล้งคะแนนส่งบตัรลงคะแนนหลงัจากทีประธานไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 

  ในกรณีทีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริมแล้ว  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนไดต้ามวาระทียงัไม่ไดเ้ริมพิจารณา และบริษทัฯ  จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ

ประชุมเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนบัคะแนนเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัฯ จะนับคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้    ซึงผูถื้อหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ

พร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี 

 . วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน 

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทงัลงนาม  ซึงเจา้หน้าทีจะ

เก็บบตัรลงคะแนนทนัที 

 2. วาระเลือกตงักรรมการบริษทั    ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม    

โปรดระบุความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทงัลงนาม กรณีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตงั

กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน   เจา้หน้าทีจะนับคะแนนและเมือเสร็จสินการลงมติในวาระนี เจา้หน้าทีจะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน 

กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ   

ในกรณีทีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั  ให้เป็นไปตามทีผูถื้อหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระที 1 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึน

จาํนวน 1 คน เป็นจาํนวน 1 ราย จาํนวนหุ้น 26,700 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมทงัสิน 28 คน เป็น

จาํนวนผูถื้อหุ้น 32 ราย จาํนวนหุ้น 9,480,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79 ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั 

 จากนนั นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 
 

วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  49/2562  

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ัดการ  ได้เรียนต่อทีประชุมว่า บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น  ครังที    ซึงไดป้ระชุมเมือวนัที 22 เมษายน 2562 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  พร้อมทงัเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน  วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึง

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกขึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้ทีประชุมพิจารณารบัรอง 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 49 เมือวนัที 22 เมษายน 2562 ตามที 



 

 

3 

 

คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
 

ก่อนเข้าสู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จ้งให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ 

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 ไดป้รากฏในหนังสือรายงานประจาํปี 2562 ซึงได้จดัส่งให้ท่านผูถ้ือหุ้น ในรูปแบบ QR 

CODE ทีปรากฏอยู่บนหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

 สืบเนืองจากสถานการณ์ โควดิ  ซึงมีผลกระทบกบัธุรกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง  โดยเฉพาะธุรกิจคา้ปลีก

ของบริษทั ซึงส่งผลทาํให้เกิดการยุติการดาํเนินการขายในจุดขายต่างๆ   บริษทัไดท้าํการปรับเปลียนการทาํงาน โดยเฉพาะช่อง

ทางการจาํหน่าย เป็นการขายทางออนไลน์  ซึงไดเ้ริมวางโครงสร้างวิธีทาํงานตงัแต่ปลายปี 2562   และไดมี้การเปลียนอย่าง รวดเร็ว

ในช่วงเดือนมีนาคม 2563   ทงันี ทางบริษทัไดมี้การปรับเปลียนและพฒันาสินคา้ทีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ อาทิเช่น  หนา้กากผา้ 

Anti Bacteria, Spray alcohol, แผน่กรองแบบเปลียนได,้  เสือกาวน์กนันาํ PPE  Level  และเสือกาวน์กนันาํสาํหรับทนัตแพทย ์ ใน 

Brand Uniform Specializer Medgrade   ทังนี ถือเป็นความท้าทายใหม่ทีเกิดขึนจากวิกฤติซึงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียม

ความพร้อมในการเปลียนแปลงต่อไป  

 นอกจากนี ตามที ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัโดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี

 มีนาคม 2558 และเมือวนัที  มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิข้อปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน ซึง

บริษทัไดด้าํเนินการให้พนกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  

 ทปีระชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2562 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จ้งให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดข้อให้ทีประชุมพิจารณางบการเงินซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทงัรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสือรายงานประจาํปี 2562 สามารถดาวน์

โหลดไดจ้ากรหัสคิวอาร์โคด้ ทบีริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนัดประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัได้

ดงันี  

นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานภาพรวมในการดาํเนินงาน บริษทัฯ มีรายไดร้วม 765.74 ลา้น 

บาท ลดลงจากปีทีแลว้ 10.55%  มีผลกาํไร 3.54 ลา้นบาท และงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ มีรายไดร้วม 

765.09 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแลว้ 10.59% มีผลกาํไร 2.99 ลา้นบาท  
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บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายสินคา้แบรนดจ์าํนวน 600.83 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง 72.76 ลา้นบาท หรือ  

10.80% เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจไม่เติบโตและกาํลงัการซือของผูบ้ริโภคทงัในประเทศและนกัท่องเทียวทีลดลงอยา่งต่อเนืองจาก

ไตรมาส  ส่งผลให้ยอดขายลดลง 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการตดัเยบ็เครืองแบบจาํนวน .  ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนลดลง .  ลา้นบาท  

หรือ . % เนืองจากความตอ้งการเครืองแบบยนิูฟอร์มลดลงจากปีก่อนและการแขง่ขนัทีรุนแรงขึน 

บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .  ลา้นบาท หรือ . %  

โดยบริษทัไดพ้ิจารณา  

•  ลดค่าเช่าดว้ยการปิดร้านสาขาทีมีผลการดาํเนินงานขาดทุน พร้อมทงัรวมร้านสาขาภายในศูนยก์ารคา้เดียวกนั    

    เขา้ดว้ยกนั  

•  เพมิงบประมาณดา้นการตลาด สาํหรับสือโฆษณาทาง Social Media  

•  ปรับปรุงโครงสร้างบุคคลากรทางการขายเพิมขึน  

•  ตงัดอ้ยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตงัทีไมส่ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์เนืองจากไม่ไดรั้บ 

    การส่งมอบงานทีสมบูรณ์จากผูรั้บจา้ง ซึงมีการฟ้องร้องและคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลจาํนวน  

    12.20 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินรวม .   ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  .  ลา้นบาท  เนืองจากบริษทัไดแ้หล่งเงินทุนที 

มีอตัราดอกเบียทีตาํกว่าการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  

ดงันนังบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มีผลกาํไรสาํหรับปี .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน . %  
                      

                           (หน่วย : ลา้นบาท)  

 รายการ งบการเงินเฉพาะของบริษัท งบการเงนิทีแสดงเงินลงทุน 

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% 

หนีสินรวม 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% 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.29 0.94 -69.15% 0.25 0.92 -72.83% 
 

 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

ตามทีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
 

ก่อนเข้าสู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จ้งให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพมิขึน 
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วาระที  4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผลการ

ดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2562 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 3,537,944 บาท มีผลกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจาํนวน 

858,537 บาท กาํไรสะสมยกมา 58,388,327 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 8,400,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม 

54,384,808 บาท 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาผลการดาํเนินงานและสภาพคล่องของบริษทั เห็นสมควรให้ตงัสาํรองตาม 

กฎหมาย 5% เป็นจาํนวนเงิน 176,898 บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้น 0.15 บาท จาํนวน  ลา้นหุ้น เป็น

จาํนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 52,407,910 บาท และขออนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุ้นไม่จ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2562 เพิมอีก  ทงันีเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ายในอตัราหุ้นละ .  บาท จ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการทีเสียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20   ซึงผูถ้ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได ้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 

ทวิ  แก่ผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ  ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที 22 เมษายน 

2563 และกาํหนดจ่ายเมือวนัที  7 พฤษภาคม 2563 

มติทปีระชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
  

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

เพมิขึน  

 

วาระที  5 พจิารณาเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททต้ีองออกตามวาระ 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษทัฯ ทีได้จดทะเบียนไวก้บั

กระทรวงพาณิชย ์ในขณะนี มีอยูท่งัหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว่้า  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครังให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด     ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไมไ่ด ้   ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม  ดงันนัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  50  นี  มีกรรมการที

ตอ้งออกตามวาระจาํนวน  ท่าน ดงันี 

(1)  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 

(2)  นางสุพร  ภวสันต ์   กรรมการ 

(3)  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระ 

(4)  นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระ 

ทงันีนางกญั ุมา โนนคาํ กรรมการ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงันนั 

บริษทัฯ ขอสงวนตาํแหน่งนีไวก่้อน และจากการทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี   เป็นการล่วงหน้าแลว้นนั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือ

รับการพจิารณา 

 คณะกรรมการบริษทั   ซึงไม่รวมกรรมการบริษทัทีไดรั้บการเสนอชือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามทีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตงักรรมการบริษทัทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน  ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหนึงซึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคล     ของผูที้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยู่เดิม  เห็นว่าเป็นบุคคลที

มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบติัและไดท้าํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
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มาตรา    ของพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์  

 จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั   ท่านนี เป็นกรรมการบริษทั ประวตัิของบุคคลทีไดรั้บการ

เสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทัง    ท่าน  ได้ส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว   

ดงันนั  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงับุคคลผูมี้รายนามต่อไปนี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 

1. นางประวรา  เอครพานิช 

ทปีระชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 

ทปีระชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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  

ทปีระชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 

 ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
 

  



 

 

7 

 

 

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   จึงไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2563 นี   มีจาํนวน

ทงัสิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี 

 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   

3.  นางสุพร     ภวสันต ์  

.  นางกลัยา    ไวยานนท ์

.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 

6.  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   

7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   

8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 

 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  

-  กรรมการอสิระมี  4  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก     

2.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       

3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   

4.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   

-  กรรมการตรวจสอบมี  3  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 
 

ก่อนเข้าสู่วาระที   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้บริษทั

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน โดย

ปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซึงในปี  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ในอตัรา

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน  ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม ,  บาท เป็นค่าเบียประชุม

จาํนวนเงิน  ,   บาท ค่าตอบแทนประจาํปี  ,   บาท 

  สาํหรับปี  คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้ จารณาและ

เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไร

สุทธิและ/หรือไม่เกิน  ลา้นบาท  ทงันีไมร่วมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอืนทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และ

เสนอให้จ่ายในการทาํหน้าที ดงันี 

- ค่าเบียประชุม/ครัง 

  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพจิารณาจดัสรรและเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามทีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
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ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที  7   พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี 

นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ 

เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษทั และสํานกังานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอืนแก่บริษทัฯ  

นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือก และเสนอให้แต่งตงั นายเจษฎา 

หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3759 และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ / 

หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5113 และ / หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขที 4713 เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5897 

แห่ง บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นวาระที  3  เนืองจากมีคุณสมบตัิครบตามขอ้บังคบัของบริษทั, 

สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีดงันี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 170,000 บาท         =  510,000   บาท            

2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี สินสุด 31 ธนัวาคม 2563        =  750,000   บาท 

   รวมทงัสิน         =          1,260,000  บาท             

    โดยค่าสอบบญัชีทีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านนั ไม่มีการให้บริการอืนนอกเหนือจากการสอบ

บญัชี   

   ทงันี บริษทัทีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย 

กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้ง 

มติทปีระชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามทีคณะกรรมการ 

เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  32  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,480,428  หุ้น 

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 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที   นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

เพมิขึน 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 นายชญาน์วตั  คาระวะวฒันา  ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถาม จากสถานการณ์ปัจจุบนัทงัเรืองสภาวะเศรษฐกิจ กาํลงัซือ

ทีลดลงจากทงัผูบ้ริโภคในประเทศและนกัท่องเทียว  รวมทงัความเสียงจากการคา้ออนไลน์  และ  Work from home  ทางบริษทัมี 

แนวทางการดาํเนินการอย่างไร เช่น ลดตน้ทุน, ขยายไปสู่ตลาดใหม่ (ทงัในส่วนของสินคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย, เปลียน

ธุรกิจ)  
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                        นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ตอบขอ้ซักถาม บริษทัไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-  

ตงัแต่ปลายปี 2562 และ ในเดือนมีนาคม 2563 จาํเป็นต้องปิดร้านค้าไปช่วงหนึงและเริมกลับมาเปิดดาํเนินการไดต้งัแต่เดือน 

พฤษภาคม 2563 ทงันีบริษทัไดมี้การเปลียนแปลงและแกไ้ขสถานการณ์  ดงันี 

ปรับโครงสร้างเพือการขาย Online  

- ปรับเปลียนการทาํงานของพนักงานขายร้านคา้ให้ดาํเนินการขาย Online ตงัแต่เดือน กุมภาพนัธ์ 2563 และ 

ยงัให้ดาํเนินการทาํอย่างต่อเนืองถึงแมว้่าร้านคา้ตามห้างต่างๆจะเปิดดาํเนินการปกติแลว้ก็ตาม  เพือเป็นการ

รองรับและขยายฐานลูกคา้ทีเปลียนพฤติกรรมการซือ จาก Offline เป็น Online บางส่วน 

- จุดขายร้านคา้ (Shop) ปัจจุบันไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้กว่า 50 แห่ง และยงัเป็นจุดกระจายสินคา้สําหรับการขาย 

Online ดว้ย 

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

- พยายามลดตน้ทุนการจดัจาํหน่าย ให้ตาํลงเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะค่าเช่าซึงเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ 

ไดมี้การเจรจาขอส่วนลดค่าเช่า และเปลียนแปลงเงือนไขสําหรับร้านทีจะต่ออายสัุญญาใหม่ จากผูเ้ช่า เป็นตน้ 

สถานการณ์ Work from home 

- ณ ปัจจุบนัสาํหรับบริษทัฯ ไม่มี Work from home  

- สําหรับลูกค้า: ลูกค้ามีการเปลียนพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตทีเปลียนแปลงไป ลูกค้าที Work from home 

แต่งตวัไปทาํงานนอ้ยลง และออกจากบา้นซือของ จากห้างและ ศูนยก์ารคา้น้อยลง บริษทัจึงไดร้องรับดว้ยการ

ขายผ่านทาง Online ต่างๆ และมีนโยบายสร้างสินคา้ใหม่เกียวกบัการป้องกนัต่างๆ  สําหรับป้องกนัโควิด-   

ไดแ้ก่ หนา้กากผา้,  ชุด PPE และพฒันาต่อยอดชุด PPE เพอือาชีพเฉพาะทาง เช่น ชุด PPE เพอืทนัตแพทย ์เป็น

ตน้      

 

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ไดชี้แจงเพมิว่า  บริษทัไดมี้การพฒันาทาํหน้ากากผา้ ทอเคลือบกนั

นาํ ดา้นในเป็น Nano sync หูยางยืดแบบนุ่ม  และมีการพฒันาชุด PPE ซึงเป็นการพฒันาร่วมกบัสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิงทอ  

กระทรวงสาธารณสุข  องคก์ารอาหารและยา  องค์การเภสัชกรรม ไดม้าตรฐาน AAMIPB70 ระดบั 2 เป็นนวตักรรมชินแรกของ

โลกทีสามารถใช้ซําได้ 20 ครัง มากกว่าประเทศอืนๆ และบริษทัฯ ยงัได้เป็นส่วนหนึงของการผลิตชุด PPE เพือส่งมอบให้กับ

องคก์ารเภสัชกรรม ซึงสามารถนาํมาพฒันาต่อยอดกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัต่อไปได ้และในอนาคตคาดวา่ประชากรชาวไทยจะใส่

เสือผา้ทีมีความสามารถดูแลให้ถูกสุขลกัษณะและปลอดภยัมากขึน 

 

เมือไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนใด  กรรมการผูจ้ัดการจึงได้มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนัน

ประธานกรรมการไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านทีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น. 

 
         (นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา) 

                              ประธานทีประชุม 
 

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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Attachment No.3 
 

The Profile of the nominated to be directors in replacement of those who are retired by rotation 
 

1.  Name Mr.Panitarn Pavarolavidya      

Age     49 Years 

Position in Company   Chairman 

Education    Master Degree of Business Administration   

University of Denver U.S.A 

Seminar Program  Directors Certification Program (DCP) 

    TLCA Executive Development Program (EDP 5) 

    Top Executive Program – CMA 18 

    Top Executive Program in Commerce and trade (TEPCot 10) 

    The Executive Program in Energy Literacy for a  Sustainable Future, (TEA15) 

Number of years as Director 24 Years 

 

Work Experience 

Registered Company Director other 

(Non-company 

registered) 

Position in rival companies /  

Relating to the Company’s  

Business 

Number Type of Director / Executive 

1 Company 2012-present  14 Companies -None- -None- 

 Chairman Boutique Newcity Public Co., Ltd.   

 
Shareholding    : 1,887,140  shares or  15.73% 

(Oneself/spouse/children who is not sui juris) 

Meeting Attendance record in 2020 : The General Shareholders Meeting    1/1 time 

       The Board of Directors’ Meeting   11/11     times 

       The Executive Meetings   12/12  times   

       The Nomination and Remuneration Meeting 1/1  time  

Specialization  : Business Management, Marketing Management, Fashion clothing  

  Management, Engineering Management. 

Type of Directorship being nominated : Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee  

     and the Board of Director  

Prohibitive aspect   :  Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

2.  Name   Ms. Patcharee Kongkaew 

      Age    52 Years 

Position in Company         Information and Technology Development Manager 

Education                Master Degree of Information Technology   

National Institute of Development Administration (NIDA) 

Seminar Program  Mini Master Course of Information Production and 

    Systems (Mini-MIPS) 

    Waseda Education (Thailand) 

Number of years as Director  5 Months 

 

Work Experience 

Registered Company Director other 

(Non-company 

registered) 

Position in rival companies /  

Relating to the Company’s  

Business 
Number Type of Director / Executive 

1 Company 2010 – present  

Information  and Technology  

Development  Manager 

August 14,2020 -present 

 

 

Boutique Newcity Public Co., Ltd. 

1 Company 

 

-None- -None- 

 Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.   

 

Shareholding    :   None           

(Oneself/spouse/children who is not sui juris) 

Meeting Attendance record in 2020        ; The General Shareholders Meeting              1/1        times  

     The Board of Directors’ Meeting     3/3     times 

       The Executive Meetings        5/5  times   

Specialization  : Information System Management 

Type of Directorship being nominated : Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee  

     and the Board of Director  

Prohibitive aspect   :  Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.  Name   Mr.Kris Nalamlieng   

      Age    50 Years 

Position in Company               Independent Director 

Education               Master Degree of Business Administration 

University of Pennsylvania U.S.A. 

Seminar Program        None 

Number of years as Director 6 Years 

 

Work Experience 

Registered Company Director other 

(Non-company 

registered) 

Position in rival companies /  

Relating to the Company’s  

Business 
Number Type of Director / Executive 

1 Company 2015-present  2 Companies 

 

-None- -None- 

 Director Boutique Newcity Public Co., Ltd.   

 
Shareholding    : 35,500 shares or 0.29% 

(Oneself/spouse/children who is not sui juris) 

Meeting Attendance record in 2020 : The General Shareholders Meeting    1/1 time 

       The Board of Directors’ Meeting   10/11    times 

Specialization  : Business Management and Online Marketing. 

Type of Directorship being nominated : Independent Director who was considered by Nomination and  

     Remuneration Committee and the Board of Director  

Prohibitive aspect   : Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition 

 

Having the following relationship with the Company / parent company / subsidiary / affiliate / major 

Shareholder or authorities of the company at present or during the past 2 years 

- Being a director and participate in day-to-day business or being an officer, employee or  

  consultant who receives a regular salary  

None 

- Being professional service provider, e.g., auditor, legal advisor Non 

- Having business relation that is material and could be barrier to independent judgment (e.g. 

selling or purchasing raw materials / goods / services or providing financial support) 

Non 

- Being a relative person with management / major shareholders of the company / Affiliated  

  company 

Non 

- Being a director have been promoted as a representative of directors of the company, major  

  shareholders, shareholders, who relates with the major shareholders of company.  

Non 

 



 

Attachment No.4 

Definitions of “Independent Director” 

 

The company has given the following definitions of an “independent director” based on the announcement of the 

Capital Market Supervisory Board. 

(1) The person must hold no more than 1% of shares with voting rights of the company, the parent company, the 

associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company; inclusive of 

shareholding by individuals related to such independent directors.  

 

(2) The person must not be serving, or have served, as a director who is involved with the management, or a staff 

member, an employee or a consultant with a monthly wage. The person also must not be or be an individual with the 

authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, 

the major shareholders or of the entities with the authority to control the company, with the exception of the case 

where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is 

appointed as an independent director. The ineligibility however does not include the case where an independent 

director has previously served as a public servant or a consultant of a government agency which is a major 

shareholder of, or an entity with the authority to control the company.  

 

(3) The person must not be related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or 

daughter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for 

the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an associate. 

 

(4) The person must not have, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the 

associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company, in such a 

manner that may interfere with one’s independent discretion. The person also must have not been or has been a 

shareholder, individuals with the authority to control the company, of the person who has business relationship with 

the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholder or the entities with the 

authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position 

for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. 

 

The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the 

conduct of business; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance 

of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and 

other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay 

the other party for an amount from 3% of net tangible assets of the company or from Twenty Million Baht whichever is 

lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the related transaction value calculation 

method as per the Announcement of the Equity Market Committee on the Related Transaction Criteria with 



 

exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the 

day of business relationship with the same individual.  

 

(5) The person must not be, or has been, an auditor of the company, the  parent company, the  associates,  the 

affiliates,  the major  shareholders  or  the  entities  with  the  authority  to control the company. The person also must 

not be a significant shareholder, an individual with the authority to control or a partner of the audit office with which 

the auditor the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders, or the entities 

with the authority to control the company is associated. There is an exception in such case where he or she has 

retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent 

director. 

 

(6) The person must not be, or has been, a provider of a professional service including the service as a legal 

consultant or a financial consultant for which greater than Two Million Baht of fee is paid per year by the company, 

the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control 

the company. The person also must not be a significant shareholder or an individual with the authority to control or a 

partner of such provider of professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from 

such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director. 

 

(7)  The person must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder or a 

shareholder who is related to a major shareholder. 

 

(8) The person must not be in a business of the same nature as and of significant competition to, that of the company 

or an associate. The person also must not be a significant partner in a partnership; a director who is involved with the 

management; a staff member; an employee; a consultant with a monthly wage; as well as a shareholder who holds 

more than 1% of shares with voting rights of another company which is engaged in a business of the same nature as 

and of significant competition to that of the company or an associate. 

 

(9) The person must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the 

operation of the company. 

 

After having been appointed as an independent director following the qualifications specified under items (1) through 

(9) above, the independent director may be assigned by the Board of Directors to make decisions on the operation of 

the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, the major 

shareholders, or the entities with the authority to control the company in the manner of a collective decision.  

 

 



Attachment No.5 

 

The details of Independent Director and Audit Committee that company nominated the name as 

authorized person from shareholders 

 

 

 

 Name :   Mr. Puchchong Vanichjakvong  

       Type of Director   :   Independent  Director and /  Audit Committee 

 Age   :  49 Years 

 Address :    1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road 

    Prakhanong  Klongtoey Bangkok 10110    

                                                       Nationality :  Thai 

 Company Shareholding :  None 

 Stakeholder Vested special :  None 

 interest in every agenda   

    

      

       

 

 

 

 Name :   Mr. Sermwong  Dhanasarnslip  

       Type of Director   :   Independent  Director / Audit Committee 

 Age   :  47 Years 

 Address :    1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road 

    Prakhanong  Klongtoey Bangkok 10110    

                                                       Nationality :  Thai 

 Company Shareholding :  0.0042% 

 Stakeholder Vested special :  None  

 interest in every agenda  

 

 

 

 

 

 

 



 

Attachment No.6 

The Articles of Association which related to General Meeting of Shareholders 

of 

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED. 

 

The Closing Date of the Shareholders’ Registration Book to Determine the Shareholders’ Right to Attend the General 

Meeting of Shareholders. 

Article 33 The Board of Directors shall summon a shareholder meeting as an annual general meeting of shareholders 

within four (4) months as from the last day of the fiscal year of the Company.  

The shareholder meetings other than the said meeting shall be called extraordinary meetings. 

The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders any time as it deems 

appropriate. The shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of the total number of 

shares sold or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares amounting to not less than one-tenth 

(1/10) of the total number of shares sold may subscribe their names in a written request directing the Board of 

Directors to summon an extraordinary meeting at any time but the reasons for summoning such meeting must 

be clearly stated in such a request. In this event, the Board of Directors must summon a shareholder meeting 

within one (1) month as from the date of receipt of the request from the shareholders. 

Article 34 In summoning a shareholder meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice summoning the 

meeting stating the place, date, time, agenda of the meeting with reasonable details by indicating clearly 

whether such matters are proposed for information, for approval or for consideration as the case may be 

including opinions of the Board of Directors with respect to the said matters and the said notice shall be 

served on the shareholders for their information not less than seven (7) days prior to the date of the meeting 

and shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior 

to the date of the meeting. 

  A place of the meeting under paragraph one shall be in the locality in which the head or branch 

office of the Company is located or any other place as the Board of Directors may designate. 

Article 35 The Board of Directors shall send the documents required by law to the shareholders together with a notice 

summoning an annual general meeting. 

Article 36 At a shareholder meeting, there must be not less than twenty-five (25) shareholders and proxies (if any) 

present or not less than half (1/2) of the total number of shareholders holding shares amounting to not less 

than one-third (1/3) of the total number of shares sold in order to form a quorum unless otherwise provided by 

law in any specific case. 

Article 37 At any shareholder meeting, when one (1) hour has passed since the time specified for the meeting, the 

number of shareholders present at the meeting remains in adequate to form a quorum as specified in Article 37 

and if such shareholders meeting was called at the request of the shareholders, such meeting shall be canceled. 

If such meeting was not called at the request of the shareholders, the meeting shall be summoned once again 

and the notice summoning such meeting shall be served on the shareholders not less than seven (7) days prior 

to the date of the meeting. In the subsequent meeting, a quorum is not required. 



 

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the shareholder meeting. In case where the 

Chairman is not present at a meeting or cannot perform his or her duties, if there is a Vice-Chairman, the 

Vice-Chairman shall be the Chairman. If there is no such Vice-Chairman or if there is but such Vice-

Chairman cannot perform his or her duties, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder 

to be the Chairman of the meeting. 

Article 39 The Chairman of a shareholder meeting shall have the duty to conduct the meeting in compliance with the 

Articles of Association of the Company relating to the meeting. In this regard, the meeting shall be conducted 

in accordance with the sequence of the agenda specified in the notice summoning the meeting unless a 

resolution allowing a change in  the sequence of the agenda is passed by the meeting with the votes of not less 

than two-third (2/3) of the number of shareholders present at the meeting. 

Upon completion of consideration under paragraph one, the shareholders holding shares amounting 

to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold may request the meeting to consider the 

matters other than those specified in the notice summoning the meeting.  

In case where the meeting has not finished the consideration of the matters according to the 

sequence as specified in the agenda under paragraph one or of the matters proposed by the shareholders under 

paragraph two as the case may be and the meeting is required to be adjourned, the meeting shall designate the 

place, date and time for the next meeting and the Board of Directors shall serve a notice summoning a meeting 

specifying the place, date, time and agenda to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of 

the meeting provided that such notice summoning the meeting shall also be published in a newspaper for three 

(3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting. 

Article 40 Every shareholder is entitled to attend a shareholder meeting held any time whatsoever. 

Article 44 The affairs to be carried out by the annual general meeting are as follows: 

1.  Report of the operations of the Company in the previous year; 

2.  Approval of Balance Sheet and Statement of Income 

3.  Appropriation of profits; 

4.  Election of new directors to replace retiring directors; 

5.  Appointment of auditor and fixing of auditing fee; 

6.  Other matters. 

 

Authorize proxy to attend the General Meeting of Shareholder and Shareholder rights to vote. 

 

Article 41 The shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote at a meeting on their behalf and 

the proxies must submit the instrument appointing the proxy to the Chairman or a person designed by the 

Chairman of the Board at the place of the meeting before attending such meeting. The instrument appointment 

the proxy shall be executed in accordance with the form specified by the Registrar under the law on public 

limited companies. 

 



 

Article 42 Any shareholder having special interests in any matter to be resolved by the meeting shall not be entitled to 

vote on such matter, except for the votes on the election of the directors. If there is a tie vote, the Chairman of 

the meeting shall have a casting vote. 

Article 43 In casting a vote, one share is equal to one vote. 

 A resolution of the shareholder meeting shall consist of the following votes. 

1.  In an ordinary event, the majority vote of the shareholders present at the meeting and entitled to vote is 

required. If there is a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. 

2.  In the following events, a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total number of votes of the 

shareholders present at the meeting and entitled to vote is required. 

a.  The sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to other 

persons; 

b.  The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies 

by the Company; 

c.  The conclusion, amendment or termination of contracts with respect to the lease of the whole or 

material parts of the business of the Company, the assignment of the management of the 

business of the Company to other persons or the amalgamation of the business with other 

persons with the purpose of profit and loss sharing; 

d.  The amendment of the Memorandum or Articles of Association of the Company; 

e.  The increase and reduction of a capital or issuance of debentures of the Company; 

f.  The amalgamation or dissolution of the Company. 

 

Dividend Payment 

 

Article 55 No dividend shall be distributed other than out of the profits. In case where the Company still has an 

accumulated loss, no dividend shall be distributed. 

Article 56 Dividends shall be distributed according to the number of shares at an equal amount each.  

Distribution of the dividends shall be made within one (1) month as from the date of resolution of 

shareholder meeting or the meeting of the Board of Directors as the case may be provided  that notice thereof 

in writing shall be served on the shareholders and such notice shall also be published in a newspaper for three 

(3) consecutive days. 

Article 57 The Board of Directors may distribute the interim dividends to the shareholders from time to time if the Board 

regards that the profits of the Company justify such distribution. Such distribution of the dividends shall be 

reported to the shareholders at the next shareholder meeting. 

Article 59 The Company must appropriate to a reserve fund at least one-twentieth (1/20) of the annual net profits less 

accumulated loss carried over until the reserve fund reaches one-tenth (1/10) of the registered capital of the 

Company. 

  



 

Upon the approval of the shareholders meeting, the Company may transfer other reserve funds, legal 

reserve fund and share premium reserve fund respectively to compensate for the accumulated loss of the 

Company. 

 

Qualification, Election and Term Expiration of Directors. 

 

Article 18 The Company shall have a Board  of  Directors comprising not less than five  (5)  

directors and not less than half of whom shall have residence in the Kingdom.  

The Board of Directors shall select one director to be the Chairman of the Board. In case where the 

Board of Directors deems it appropriate, the Board of Directors may elect one or several directors to be the 

Vice-Chairman of the Board. The Vice-Chairman shall have the duties pursuant hereto with respect to affairs 

assigned by the Chairman. Two directors shall jointly affix their signatures together with the seal of the 

Company in order to be binding on the Company.  

The Board of Directors may designate the names of the directors who have the power to affix their 

signatures together with the seal of the Company to be binding on the Company. 

Article 19 The directors shall be natural persons and shall 

1.  be sui juris; 

2.  not be bankrupt, incompetent or quasi-incompetent; 

3.  have never been imprisoned on the final judgement of a court for an offense related to property committed 

with dishonest intent; 

4.  have never been dismissed or removed from government service or a government organization or 

government agency in punishment for dishonesty in performing their duties. 

Article 20 The directors shall be elected at the shareholder meeting in accordance with the following rules and  

procedures. 

1.  A shareholder shall have one vote for one share; 

2.  Each shareholder must exercise all of the votes he or she has under paragraph one to elect one or several 

persons to be a director or directors and must not allot his or her vote to any person in any number; 

3.  The persons having the highest number of votes to the lower number of votes in order  shall  be  elected as 

the directors equal to the number of directors to  

be elected  by  the  shareholder  meeting  in  such  election.  In  case  where  the number of votes for the 

candidates in descending order are equal which would otherwise cause the number of directors to be 

elected by the shareholder meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have  

a casting vote. 

Article 21 At every annual general meeting, one-third (1/3) of the directors shall retire from  

office. If the number of directors cannot be divided into three (3) parts, the nearest to such one-third (1/3) of 

the directors shall retire from office. 

 



 

The retirement of directors in the first and second years after registration of the Company shall be 

effected by drawing lots. In the subsequent years, the director who has held office the longest shall retire. 

A director who retires from office may be re-elected. 

Article 30 No director shall engage in a business which has the same nature as and in competition with that of the 

Company or become a partner in an ordinary partnership or a partner of unlimited liability in a limited 

partnership or a director of a private company or other companies engaged in a business which has the same 

nature as and is in competition with that of the Company regardless as to whether such a business in 

undertaken for his or her or other persons’ benefits unless he or her had notified the shareholder meeting 

thereof prior to the resolution for his or her appointment was passed. 

 

Remuneration of the Board Directors. 

 

Article 32 No payment or other property shall be made or given by the Company to a director except a remuneration as 

usually paid to him or her as a director of the Company such as salary, meeting allowance, per diem, 

premium, pension, subsidy, reward, medical expenses, fuel and transportation expenses. 

The preceding paragraph shall not include such compensation or welfare given to the directors as a 

staff or employee of the Company. 

 

Qualification/Appointment of the Auditor, Determination  the Remuneration of an Auditor  and Attendance The General 

Meeting of Shareholders. 

 

Article 49 An auditor shall not be a director, staff member, employee or a person holding any office or having any duty 

in the Company. 

Article 50 An auditor shall be elected annually by the general shareholder meeting. A retiring auditor may be re-elected. 

Article 51 A remuneration of an auditor shall be determined by a shareholder meeting. 

Article 54 An auditor has the duty to attend every shareholder meeting of the Company in which the balance sheet and 

statement of income and issues relating to the accounts of the Company are considered in order to clarify the 

auditing to the shareholders. The Company shall also submit to the auditor such reports and documents of the 

Company as to be obtained by the shareholders in every shareholder meeting. 

 

 

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

 

Remarks: This English translation does not carry any legal authority. Only the original text in Thai has legal force. 

 

 

 

    



Attachment No.7 

(Translation) 

Documents and evidence that the attendance must present before attending the meeting and regulation for the meeting. 

The registration of the General Meeting of Shareholder No. 51 of Boutique Newcity Public Company Limited will 

process with barcode system.  For your convenience in registration, shareholders and authorized persons who will attend the 

meeting, please bring the Registration Form with QR code on the meeting day. 

1.  Documents of the attended person present before attend the meeting 

Person   

(1) The shareholder who will attend the meeting by himself/herself is required to present an I.D. Card or 

Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance. 

(2) The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,  

(2.1) please use the Proxy Form in printed from attached with the Notice of the meeting or the printed 

form specified by the Ministry of Commerce Form A, or Form B and duly execute only one of two 

Proxy Forms, alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and 

shall completely fill and sign of Grantor and Proxy.   

(2.2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer 

for registration of attendance. 

Juristic Person 

The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting, 

(1) please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form 

specified by the Ministry of Commerce Form A or Form B and duly execute only one of two Proxy Forms, 

alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and shall completely fill and 

sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by the authorized person to act for the juristic person and 

affix with the seal of the company (if any).  

(2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for 

registration of attendance. 

The  shareholders are the foreign investors and appoint the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares 

If the shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting, 

(1) please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form 

specified by the Ministry of Commerce Form A, Form B or Form C and duly execute only one of three Proxy 

Forms, alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and shall completely 

fill and sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by authorized person to act for the custodian. The 

evidences attached with Proxy Form are as follows: 

(1.1) The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign in the Proxy Form. 

 (1.2)   The Confirm Letter to show that the person who signs in the Proxy Form get the  

  consent to do the custodian business.  

 (2)       The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for  

  registration of attendance. 
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2.  The regulations for the meeting 

2.1 In the General Meeting of Shareholders, the shareholders have the rights to ask and recommend in every 

agenda. 

 2.2 Casting vote in every agenda is opened. 

2.3 Casting vote is 1 share for 1 vote. 



Attachment No.8 

The process for the Annual Shareholder’s Meeting No. 51 

Boutique Newcity  Public Company Limited 

Tuesday, April 27, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shareholders – BTNC 

Shareholders The Proxy 

Registration table 

(Starting at 2.00 p.m.– 4.00 p.m.) 

Registration table 

(Starting at 2.00 p.m.– 4.00 p.m.) 

 

Present the registration form and 

Shareholder’s ID card 

Present the registration form, proxy form and 

evidence with the proxy’s ID card 

 

 
Receive the ballot paper and voting card for election of Director Agenda 

(Specify name, Registration No. and Number of Share) 

Enter the meeting room 

The Chairman convenes the meeting at 4.00 p.m. 

Consider the meeting agenda respectively 

Summarize voting result to the meeting 

Any agenda, except the agenda of election of 

director, In case of disapproval or abstention vote, 

the shareholders/ proxies have to raise their ballot 

paper ,the Company officers will count the votes 

including distribute the voting card, please fill in 

the voting card with signature, and return 

promptly to the officer. 

The election of director agenda, please specify opinion to 

elect director individually with signature. In case of 

disapproval or abstention vote in the election of director, 

the shareholders/proxies have to raise their ballot paper. 

The company officers will count the vote. The officers 

collect voting card from all shareholders and proxies at the 

end of this agenda. 



 

       Attachment No. 9 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

      เขียนที.............................................................................................. 

                                                                            Written at 

 วนัที .............เดือน ........................................พ.ศ. ......................... 

 Date             Month                               Year 

 

        (1)    ขา้พเจา้..................................................................................................................สัญชาติ........................................   

             I/We                                                                                                                Nationality   

อยู่บา้นเลขที................................ถนน .......................................................ตาํบล/แขวง................................................................  

with address at                            Road Sub-District 

อาํเภอ/เขต ........................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์.................................... 

            District  Province                                                Postal Code 
 

     (2)    เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท บูติคนวิซิตี จํากดั (มหาชน) 

 being a shareholder of   BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม ....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................เสียง  ดงันี 

holding the total amount of                                      shares with the voting rights of                                      votes as follows; 

       หุ้นสามญั ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 

       ordinary share                              shares with the voting rights of                                           votes 

               หุ้นบุริมสิทธิ ......................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 

 preferred share                                   shares with the voting rights of                 votes 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 Hereby appoint  
 

 ( 1 ) .....................................................................................................................................  อายุ .........................ปี    

        ..... .....................................................………………………………………………..  Age ………………Years 

อยู่บา้นเลขที.................................................. .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 

อยู่บา้นเลขที..... / -  ซอย สุขมุวทิ  ....ถนน ...สุขมุวิท ............................ ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  

with address at                                                  Road                                               Sub-District    

อาํเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ........... รหสัไปรษณีย ์..... ............................หรือ 

District         Province                                          Postal Code                               or 

 

 



 

 ( 3 ) ......นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์ .................................................................................... อาย ุ.........47..............ปี    

        .......Mr.Sermwong..Dhanasarnsilp............................................................... ..............  Age          47          Years 

อยู่บา้นเลขที..... / -  ซอย สุขมุวทิ  ....ถนน ...สุขมุวิท .............................. ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  

with address at                                                   Road                                                Sub-District    

อาํเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ............. รหัสไปรษณีย ์..... ..............................  

District          Province                                           Postal Code                                      
 

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพอืเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  

ครังที     ในวันอังคาร ท ี     เมษายน     เวลา  .  น.    ณ  ห้องเจ้าพระยา    โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์    เลขที    

ถนนพระราม   แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั  เวลา  และสถานทีอืนดว้ย   

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,  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. 
 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 
 

        วาระที 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 50 เมือที 4 สิงหาคม  

             Agenda 1   To approve the minutes of the Annual General meeting No.50 on August 4, 2020. 
 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระที  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีทีผา่นมา 

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

 วาระที     พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  

 Agenda 3  To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2020  

  (ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                                                         Approve Disapprove  Abstain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              วาระที 4     พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล 

 Agenda 4   To consider and approval the omitted dividends payment. 
 

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
  

  วาระที 5    พิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทีตอ้งออกตามวาระ  

 Agenda 5  To consider and appoint the company directors to replace the company directors whose term have  

  expired.  

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

                           การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

             To elect directors as a whole  

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 

               การแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

             To elect each director individually  
           

                                                 ชือกรรมการ               นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา                                               .                  .        

                             Name of Director      Mr.Panitarn  Pavarolavidya                                                                .  

                           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
 

         ชือกรรมการ              นางสาวพชัรี  คงแก้ว                                                                       .     .       

                          Name of Director      Ms.Patcharee  Kongkaew                                                                    .                                            

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
 

                                                 

 ชือกรรมการ               นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง                                                                    .        

  Name of Director        Mr. Kris  Nalamlieng                                                                  

                      เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
                                                

 



 

                   วาระที 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

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

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
  

 วาระที 7     พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

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

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที      พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถา้มี) 

 Agenda 8  To consider other matters (If any) 
 

            (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

   

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนนัไมถู่กตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 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)  ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีทีที

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 



 

 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. 

 

            กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบใุน

หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

               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. 

 

 ลงชือ/Signed………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                    (……….………………………………………………..) 
 

  

   ลงชือ/Signed…………………………………………………….… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                    (……….………………………………………………..) 
  

   

ลงชือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                    (……….………………………………………………..) 
 
  

  ลงชือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 

                                                    (……….………………………………………………..)  

 

หมายเหตุ / Remark  

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 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.   ในกรณีทีมีวาระทีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ 

      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 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท  บูติคนวิซิตี  จํากดั  (มหาชน)   

Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

         ในการประชุมผูถื้อหุ้น ครังที  ในวนัองัคารที  เมษายน  เวลา .  น. ณ ห้องเจา้พระยา  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ 

เลขที  ถนนพระราม  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย     

 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. 

…………………………………….. 
 

            วาระที .......................  เรือง …............................................................................................................. 

                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
 

     วาระที .......................  เรือง …............................................................................................................. 

                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
 

     วาระที .......................  เรือง …............................................................................................................. 

                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

 

 



 

                วาระที .............................  เรืองเลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

           Agenda No.                          Election of Directors (continued) 
 

 

   ชือกรรมการ                                                                                                   

        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 
    

   ชือกรรมการ                                                                                                   

        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

 

   ชือกรรมการ                                                                                                   

        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

 

  วาระที .......................  เรือง …............................................................................................................. 

                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 

       

  วาระที .......................  เรือง …............................................................................................................. 

                Agenda No.                  Subject  

             (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

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

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

            Approve Disapprove Abstain 



Attachment No.10 

 

รถประจาํทาง : สาย 35, 205  

Bus No. : 35 and 205 

 

 

โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์ 

MONTIEN RIVERSIDE HOTEL 

เลขท ี372 ถนนพระราม  แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  

372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120 

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

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

 



Attachment No. 11 

 

Requirement Form of the Printed 2020 Annual Report 

 

To  Shareholders 

Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform that shareholders who intend to 

receive the 2020 Annual Report, please fill the details below and send back to the company at  Miss 

Suphaphorn Khemngoen, Company Secretary, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, 

Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.  Tel. 0-2391-3320 or by email: nokbtnc@gmail.com. The company will 

send the annual report to you later.  

 

I (elaborate handwriting)……...…………………………………………………………………………………………… 

Address………………………………………………………………………………………………................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………...………………… 

Telephone No.….………………………………………………………………………………..…………………………. 

E-mail Address …………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Attachment No. 12 

 

QR Code Downloading Procedures for the 2020 Annual Report  

And Sustainability Report 

 The Thailand Securities Depository Co., Ltd., as a securities registrar under the Stock Exchange of 

Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders 

documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2019 Annual Report in the form of E-

books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with ease. 

 The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code (as shown in Attachment 2) 

by following the steps below. 

 

1. Turn on the mobile camera. 

2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it. 

3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents 

regarding the meeting. 

Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be scanned with other               

applications such as QR Code Reader, Facebook or Line. 

 

1. Open applications such as QR Code Reader, Facebook or Line. 

How to scan the QR Code with Line application 

Open Line application and click on “Add friend”               Choose “QR Code”            Scan the  

QR Code 

2. Scan the QR Code to access documents regarding the meeting. 

For iOS System (iOS  11 and above) 

For Android System 



Attachment No. 13 

 

Procedures for Posting Advance Question Prior to the Shareholders’ Meeting 

 

In accordance with the policy by The Board of Directors allowing shareholders to participate in 

corporate management by providing comments and suggestions, the company therefore allows shareholders 

the opportunity to post advance questions related to the meeting agenda, to the attention of The Board of 

Directors prior to the date of the 51st shareholders’ meeting, by following the procedures as bellows: 

1. Identifying oneself with relevant information, and then posting question or suggestion 

- By providing own name, address, contact telephone number, and email address (if any), 

which can be contracted by the company. 

- Posting question/comment for particular meeting agenda, together with and supporting 

information or document (if any). 

2.  Contact channels provided by the company 

- By email address : nokbtnc@gmail.com 

- By registered mail to : 

Ms. Suphaphorn  Khemngoen 

Company Secretary - Boutique Newcity Public Company Limited  

1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, Klongtoey Bangkok 10110 

3. Question posting period 

As the company allows shareholders to post questions related to the meeting agenda prior to the 

meeting date, the shareholders are requested to post advance questions to the company by 

April 22, 2021.  

4. The Company Secretary shall collect the questions and pass them all to the Managing Director 

for considerations. 

5. The company shall provide clarification in response to the advance question posted by the 

shareholders at the shareholders’ meeting. 



Privacy Notice 
For Boutique Newcity Public Company Limited Annual General Meeting 2021 (“AGM”) 

 
 

In compliance with Personal Data Protection Act B.E.2562, Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform 
shareholders and/or proxies about our purpose and management of user’s personal information as follows: 
 

Data Controller information: Boutique Newcity Public Company Limited: The contacting details are as appear in the invitation 
for the company’s AGM.  
1. Personal Data: The Company needs to collect your personal data information for the purpose of AGM arrangement and AGM 

attendance as follows: 
1.1 General Personal Data: Name, Age, Address, Telephone number, Identification number, Bank account, email, Fax number, 

Shareholder ID, Occupation. 
1.2 Sensitive Personal Data: Body’s temperature, travelling record which related to the health information, and Symptom in 

addition, the Company will also take photograph and carry out video recording during the AGM. 
2. Objectives, Legal basis, and Data Processing: The Company will process the personal data in accordance with the objectives and 

legal basis as follows: 
2.1 Legal basis 
- The Company will collect and use your data in item 1.1 and item 1.2 for the purpose of calling, arranging, and conducting the 

AGM including verifying your identification and sending any related documents and carrying out any action according to the 
AGM resolution and the law as well as carrying out any other activities to comply with the laws and any order of the competent 
authorities in accordance with Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), Civil and Commercial Code, and any other 
laws.  

2.2 Legitimate interest 
- The Company will collect and us your data in item 1.1 for the purpose of preparing AGM minutes, and keeping evidences of 

your attendance to the AGM as well as for any activity as necessary related to the legitimate interest of Company and other 
person to the extent that it is within your reasonable expectation.   

- The Company will collect and use your data in item 1.2 for the purpose of screening any person at risk of being infected with 
COVID-19 in order to achieve public health interest to prevent any contagious disease and in compliance with the measures and 
guidelines of AGM. 

- The Company will take photograph and record the video during the AGM for the use of reporting and publicizing the AGM via 
electronic means and printing. You may appear in the photograph or video recording of the AGM, but the details of your 
identity will not be identified.  

3. Source of Personal Data: The Company will collect your personal data directly from you and from Thailand Securities Depository 
Company Limited. 

4. Personal Data Storage: The Company will keep your personal data so long as necessary for the objectives stated above.  However, the 
Company expects to keep your personal data in item 1.1 for a period of 10 years and in item 1.2 for a period of 3 months from the 
date that the Company receives your data.  To comply with their above objectives, upon the lapse of those periods, the Company will 
destroy your personal data or anonymize such data.  

5. Right of Data Owner: Personal data owner has the rights to access and receive the copy of your personal data, to object to collection, 
use, or disclosure of the data, to correct your personal data, to erase your personal data within the prescribed period, to retrain from 
using your personal data, to transfer your personal data to other person, and to complain.  
If you would like to exercise any of your rights, please contact the Company and the Company will consider your request and contact 
you as soon as possible.  If the Company fails to comply with the laws related to personal data protection, you can file a complaint to 
the Office of the Personal Data Protection Commission.  




