บริษทั บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 52
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565
เวลา 16.00 น.

ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เปดรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น.
กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอรมลงทะเบียน) มาในวันประชุม
เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิในการประชุม ดังนี
1. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามทีระบุในหนังสือบอกกล่าว
เชิญประชุม (ตามส่งทีส่งมาด้วยลําดับที 5) เข้าร่วมประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
ระบุในหนังสือมอบฉันทะทีจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุน้ หรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ของบริษั ท (แนะนําให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ
ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วันทําการก่อนวันประชุม (เพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) โดย
จัดส่งไปยังทีอยู่ดงั นี
นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน (เลขานุการบริษัท)
บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
1112/53-75 ซอยสุขมุ วิท 48 ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทําความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมเพือลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืนทีการประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่าง
บุค คล 1.5 เมตร โดยการจัดที นังในห้องประชุมจะสามารถรองรับ ผู้ถื อหุ้น และ/หรือ ผู้รับ มอบฉันทะ ( “ผู ้เข้าร่วมประชุม” ) ได้
ประมาณ 50 ทีนัง พร้อมระบุเลขทีนังให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทีลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมนังตาม
หมายเลขทีระบุไว้ เพือประโยชน์ในการป้องกัน หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึน
ในกรณีทีนังทีจัดไว้เต็มตามจํานวนแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที ระบุชือไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เพือรักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้
4. ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพือ
ป้องกันและลดความเสียงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี
4.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยและตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานทีจัดประชุม หาก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมทังบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืนที หรือ สถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือ มีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีนามู
ํ ก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมปฏิบตั ิตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีทีจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพืนทีการจัด
ประชุมแต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีทีท่านปกปิ ดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถื อ
เป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่า นเครืองตรวจวัด โดยบริษัทกําหนดจุดเพือคัดกรองผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรา่ งกายตังแต่ . องศาเซลเซียสขึนไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมทีผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทีเข้าร่วมประชุม รวมถึงทําความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจลทีจัดเตรียมไว้
4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพืนทีประชุม สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทีไม่ผ่านการคัดกรอง หรือ ไม่ทาํ แบบคัด
กรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.4 การถามคําถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคําถาม โดยให้ส่งกระดาษแก่เจ้าหน้าที ของบริษัท เพือนําส่ง
ให้แก่ประธานทีประชุมต่อไป
5. บริษัทจัดนําดืมบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่รบั ประทานอาหารหรือของว่างใดๆ
ตลอดทีอยู่ในสถานทีประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทจัดเตรียมอาหารว่างไว้รบั รองผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีมาร่วมประชุม
จํานวน ชุดต่อ ท่าน หลังเสร็จสินการประชุม
6. หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือ มีขอ้ กําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติม เกียวกับการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซด์ของบริษัท www.btnc.co.th
ทังนี หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี

ที BTNC BM03 / 2565
วันที

มีนาคม

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที
เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้วย
. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที เมือวันที เมษายน
. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี
( - One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบ
แจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
. ประวัติของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ทีครบกําหนดออก
ตามวาระ
. นิยามกรรมการอิสระ
. ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบริษัทฯ เสนอชือให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
. เอกสารและหลักฐานทีผูเ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
. ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
. แผนทีแสดงสถานทีจัดการประชุม
. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
(แบบ - One Report)
. ขันตอนในการส่งคําถามล่วงหน้าเกียวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
13. แบบแจ้งเกียวกับความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกาํ หนดให้นัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครังที ขึนในวันอังคาร ที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที
ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพฯ
ซึงในการประชุมครังนี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ
บุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้า ตังแต่วนั ที - ธันวาคม
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรือง
เพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น กรรมการบริษัท ดังนัน บริษัทฯ จึงได้กาํ หนด
ระเบียบวาระการประชุมเพือพิจารณา ดังนี
วาระที :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที

เมือวันที

เมษายน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ได้มีการจัดทํารายงานการประชุม ดังกล่าวภายใน วัน นับแต่วนั ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น ซึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
พร้อมทังได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที

1112/53-75 SOI PIYAWATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL +662-391-3320 FAX +662-3900019
WWW.BTNC.CO.TH

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึนโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที :

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: รายงานของคณะกรรมการบริษัท และ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี
ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี
(แบบ - One Report) ทีได้ส่งมา
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) พร้อมกับแบบแจ้งการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน ได้จดั ทําขึนตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบ

วาระที

: พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สินสุด ณ วันที

ธันวาคม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: งบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึนโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษั ท แล้ว โดยงบการเงิ น ดั งกล่ า วแสดงฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในปี
เปรียบเทียบกับปี ทีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคัญดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
รายการ
ปี
ปี
677.75
633.43
สินทรัพย์รวม
238.45
233.41
หนีสินรวม
439.30
400.02
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
427.79
385.35
รายได้รวม
(25.09)
(47.35)
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
(2.09)
(3.95)
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี
(แบบ One Report) ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครังนีในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินดังกล่าว
วาระที

: พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในปี ทีผลการดําเนินงานมีกาํ ไร หรือยังคงมี
กํา ไรสะสม ในรอบปี
(สิ นสุด วัน ที ธัน วาคม
) บริษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ สุ ท ธิ ส ํา หรับ ปี จ ํา นวน
, , บาท มีกาํ ไรสะสมยกมาจํานวน , , บาท รวมคงเหลือเป็ นขาดทุนสะสมทังสิน , , บาท โดย
คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาผลการดําเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที
ประชุมกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลเนืองจากผล
การดําเนินงานประจําปี
ขาดทุน และไม่ตงสํ
ั ารองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ
พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลและไม่ตงสํ
ั ารองตามกฎหมาย ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี
ปี
ปี
(205.09)
(47.35)
3.54
. กําไรส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัท
(ล้านบาท)
12.00
12.00
12.00
. จํานวนหุน้
(ล้านหุน้ )
0.00
0.00
0.15
. เงินปั นผลระหว่างกาล
(บาท/หุน้ )
0.00
0.00
. เงินปั นผลประจําปี
(บาท/หุน้ )
0.00
1.80
. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)
0.00
50.88
. อัตราเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
(%)
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีบริษัทฯ กําหนดไว้และไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของบริษัทฯ
วาระที

: พิจารณาเลือกตังกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครังกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน ใน ของจํานวน
กรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกแบ่งให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงใน
สาม และกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตังใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังนี มีกรรมการทีครบ
กําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน คน ดังนี
(1) ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
(2) นางกัลยา ไวยานนท์
( ) นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร

กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

จากการทีบริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษัท รวมทังการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
เป็ นการล่วงหน้า ตังแต่วนั ที ธันวาคม
ปรากฎว่าไม่มีการเสนอบุคคลเพือพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท
แต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ดาํ เนินการพิจารณาสรรหาและกลันกรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคล
โดยกรรมการสรรหาฯ ทีมีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตังตนเอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทังความเป็ นอิสระของ
กรรมการอิส ระในเรืองของประสิท ธิ ภาพในการปฏิบัติห น้า ที และสามารถให้ค วามเห็น ได้อย่ า งอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง อีกทังไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท ถึงแม้นับรวมการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า ปี ต่อเนืองกัน ซึงจากการพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัททีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง ท่าน เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
กับธุรกิจของบริษัท แต่เนืองจาก นางกัลยา ไวยานนท์ และ นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร แสดงความจํานงไม่ขอเข้ารับการ
เสนอชือเลือกตังกลับเข้าเป็ นกรรมการต่ออีก วาระ ดังนันคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็ นสมควรเสนอชือ ดร. เพ็ญ นภา
ธนสารศิลป์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง และเสนอชือ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เข้า รับการเลือกตังเป็ น
กรรมการแทน นางกัลยา ไวยานนท์ และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิตําแหน่งกรรมการทีว่าง ตําแหน่งไว้ เพือทําการสรรหาฯ
ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการบริษัททีมีส่วนได้เสีย ได้หารือ และ
พิจารณากลันกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าบุคคลทีได้รบั การเสนอ
ชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความรู ้
และมีความสามารถทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตังกรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึง และตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอชือเลือกตังกลับเป็ นกรรมการ ท่าน
และสงวนสิทธิตําแหน่งกรรมการทีว่าง ตําแหน่งเพือทําการสรรหาฯ ต่อไป
ประวัติของบุคคลทีได้รบั ให้เสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษั ท และนิย ามกรรมการอิสระของบริษั ทฯ ซึง
เป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที และ
วาระที

: พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอืนใดให้แก่
กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติวิสยั ในฐานะที
เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ทังนีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีกรรมการบริษัทได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท โดยในปี
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในจํานวนวงเงินไม่เกิน ล้านบาท ซึง
ได้จ่ายจริงไปเป็ นจํานวนเงินทังสิน , บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการเป็ นค่าเบียประชุม(เฉพาะกรรมการทีเข้าร่วม
ประชุม) ซึงบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจํานวนเงินทีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
รายบุคคลปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี
(แบบ - One Report)
สํา หรับ ปี
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ได้พิ จ ารณาและเสนอให้ก ํา หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ในจํานวนวงเงินไม่เกิน ล้านบาท ทังนี ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ ทีกรรมการบริษั ท
ได้รบั ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึงได้พิจารณาจากผลการดําเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนทีได้รบั อนุมัติจากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ทีผ่านมา รวมถึงอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทน
และเสนอให้จ่ายในการทําหน้าที ดังนี
- ค่าเบียประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัททีเข้าประชุม)
ปี

ปี

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ฟ ,
บาท/ครัง
ฟ,
บาท/ครัง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ
ฟ,
บาท/ครัง
ฟ,
บาท/ครัง
- ค่าตอบแทนประจําปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรร และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิต่อไป
วาระที

: พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ และ ข้อ ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใดๆ ของบริษัท ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตังทุกปี ผูส้ อบ
บัญชี ซึงออกไปนันจะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทในปี
ทีผูป้ ระชุมถือหุน้ แต่งตัง
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที
และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์
ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั

อนุญาตเลขที
แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนทีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
มอบหมาย
ในปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี
ของบริษัท ซึงเป็นวาระที โดยมีรายชือผูส้ อบบัญชี ดังนี
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี
)
- นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี
และปี
)
- นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นายวรพล วิรยิ ะกุลพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนทีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี
รายละเอียด
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส , ,
2. ค่าสอบบัญชีประจํางวด วันที
รวมทังสิน

ธันวาคม

ปี

(เสนอ)
360,000 บาท

ปี
360,000 บาท

750,000 บาท

750,000 บาท

1,110,000 บาท

1,110,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามทีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็น
สมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที
และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายโกมินทร์
ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายวรพล วิรยิ ะกุลพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และ/หรือ นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท
จํากัด และ/หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืนทีบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย คนใดคนหนึง เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํา
ปี
ของบริษัท โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน , ,
บาท ซึงได้พิจารณาจากความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทํางาน ผลการปฏิบตั ิงานและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และ
คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย
วาระที

: พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าทีเกียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
หรือ
ข้อมูลอืนทีสําคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ทีอีเมลล์ nokbtnc@gmail.com หรือทางไปรษณียล์ งทะเบียน ส่งไปยัง นางสาว
สุภาภรณ์ เข็ มเงิน (เลขานุก ารบริษั ท) บริษั ท บูติ คนิ วซิตี จํากัด (มหาชน) เลขที
/ - ซอยสุขุม วิ ท แขวงพระโขนง เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
หรือส่งทางโทรสารหมายเลข - ภายในวันที เมษายน
โดยระบุ ชือ ทีอยู่ เบอร์
โทรศัพท์ ทีสามารถติดต่อกลับได้ ทังนี เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมคําถามส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณา จัดเตรียมข้อมูลเพือ
ชีแจงและตอบคําถามในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตาม วัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มี
ความตระหนักและห่วงใยสุข ภาพและความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่า นและขอให้ทุก ท่า นปฏิ บัติ ต ามมาตรการและแนว
ปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชือในสิงทีส่งมาด้วย โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตามสิงทีส่งมาด้วย ,
และ กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที เมษายน
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานทีประชุม
ล่ว งหน้า ชัวโมง ก่อนการประชุ ม ตังแต่เวลา . น. ถึง . น. และเพื อความปลอดภัย และสุข อนามัย ของทุ ก ท่ า น บริษั ท
จําเป็ นต้องจัดสถานทีประชุมให้มีระยะห่างทางสังคมซึงจะทําให้จาํ นวนทีนังในห้องประชุมมีจาํ กัดไม่เกิน ทีนัง และต้องมีการตรวจคัด
กรองทุกท่านอย่า งเคร่งครัด โดยจะต้องขอให้แสดงหลักฐานรับรองการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโควิด- อย่างน้อยจํา นวน เข็ม (แสดง
เอกสารการรับวัคซีนหรือแอฟพลิเคชันหมอพร้อม) และรับการตรวจ ATK ทุกคนก่อนเข้าในบริเวณงาน หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรอง
และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี
หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บคุ คลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนในการประชุมครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี หรือสามารถ Download ได้
จากเว็ บ ไซต์ข องบริษั ท www.btnc.co.th ซึ งมีใ ห้เลื อก แบบ ในกรณี ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ งตังให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้ทงแบบ
ั
ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึงแบบ
ใดก็ได้ สําหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนันจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านัน
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า วันทําการก่อนวันประชุมเพือความ
สะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดําเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนันเพือ
ความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีจะเข้าร่วมประชุม โปรดนําแบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน
สิงทีส่งมาด้วยลําดับที ) ไปในวันประชุมและลงนามเพือสิทธิในการเข้าประชุม
โดยคําสังคณะกรรมการบริษทั

(นางประวรา เอครพานิช)
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั บูตคิ นิวซิตี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 51
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
เมือวันที เมษายน 2564 มีผถู ้ ือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม 25 ท่าน จํานวน 35 ราย
ถือหุ ้นรวม 9,888,278 หุน้ ( หุ้นบริ ษทั ฯ มี 12,000,000 หุ ้น ) ครบเป็ นองค์ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ มประชุมเวลา 16.00 น.
เลขาทีประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย 1,953,940 หุ้น ผูถ้ ือหุ้นทีมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทน 30 ราย 7,934,338 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทังสิ นจํานวน 2 คน เป็ นจํานวน 35 ราย
จํานวนหุ้น 9,888,278 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.40 ของจํานวนหุ ้นทังหมดของบริ ษทั ซึ งมีจาํ นวนทังสิ น ล้านหุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
โดยมี นายปณิ ธาน
ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิ ดประชุม และแนะนํากรรมการทีเข้าร่ วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริ ษทั ทังหมดมี 9 ท่าน เข้าร่ วมประชุม 9 ท่าน
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ (เข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเลคทรอนิกส์ ZOOM)
3. นางสุพร ภวสันต์
กรรมการ
4. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
กรรมการ
5. นางกัลยา ไวยานนท์
กรรมการ
6. นางสาวพัชรี คงแก้ว
กรรมการ
7. นายภุชชงค์ วนิชจักร์ วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
โดยกรรมการบริ ษทั ทีมาร่ วมประชุมในวันนี จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริ ษทั ทังหมด
ทังนี นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก กรรมการอิส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ งขณะนี อยู่ระหว่างการสรรหา และได้กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ซึ งเป็ นสักขีพยานการนับ
คะแนน ดังนี
ผูบ้ ริ หารอืนทีเข้าร่ วมประชุมจํานวน 2 ท่าน
1. นางสาวนพรัตน์ สุ ดเสมอใจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
2. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี - การเงิน
ผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเลคทรอนิกส์ ZOOM จํานวน ท่าน
1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชี
แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ออดิท จํากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครังนี
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ชีแจง
รายละเอียดเกียวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดังนี
1

บริ ษ ทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น เสนอวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื อบุคคลเพือรับ การพิจารณาเลื อกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธัน วาคม 2563 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/
หรื อเสนอชือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษ ัทข้อ 43 คือให้นับ หนึ งหุ้น เป็ นหนึ งเสี ย ง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึ งผูถ้ ื อหุ้ น สามารถออกเสี ยง
ลงคะแนน เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีออกเสี ยงลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยงและ/หรื อบัตรเสี ย เท่านัน จากนันจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที
เข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนันๆ ทังนีในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ืน
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ ้นโดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้
บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
บัตรเสี ย หมายถึง กรณี ดงั ต่อไปนี
-กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน
-กรณี ผลู ้ งคะแนนไม่ทาํ เครื องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือตรวจนับคะแนน
-กรณีบตั รลงคะแนนชํารุ ดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผูล้ งคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
-กรณีผลู ้ งคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากทีประธานได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
ในกรณี ที มี ผูถ้ ื อหุ ้ น มาลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ภายหลังจากการประชุ มได้เริ มแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้ น มี สิท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ตามวาระทียังไม่ได้เริ มพิจารณา และบริ ษ ทั ฯ จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นทีมาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้ออกเสี ยงลงคะแนนเพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนับคะแนนเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษ ทั ฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์ โค้ด ซึ งผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีต่าง ๆ ดังนี
. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าทีจะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทังลงนาม ซึงเจ้าหน้าทีจะ
เก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วตังแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทังลงนาม กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในการเลือกตัง
กรรมการบริ ษ ัทท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที จะนับคะแนนและเมื อเสร็ จสิ นการลงมติ ในวาระนี เจ้าหน้าที จะเก็บ บัต ร
ลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทีผูถ้ ือหุ้นระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ก่อนเข้าสู่ วาระที 1 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
จากนัน นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 50/2563
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้เรี ยนต่อที ประชุ มว่า บริ ษ ัท ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที 50 ซึ งได้ประชุมเมือวันที สิ งหาคม 2563 ให้แก่ท่านผูถ้ ือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พร้อมทังเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.btnc.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และส่ ง
ให้กรมพัฒ นาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมหนังสื อบอกกล่ าวนัด ประชุ มแล้ว ซึ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึนโดยถูกต้องตรงตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น ขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติทีประชุม ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 50 เมือวันที 4 สิ งหาคม 2563 ตามที
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี
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ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่อนเข้าสู่วาระที นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ทีผ่านมา
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้เรี ยนต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ได้ปรากฏในหนังสื อรายงานประจําปี 2563 ซึงได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุ้น ในรู ปแบบ QR
CODE ทีปรากฏอยูบ่ นหนังสื อเชิญประชุมหรื อแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีรายได้รวม 385.35 ล้านบาท ลดลงจากปี
2562 คิดเป็ น 49.68% มีผลขาดทุน 47.35 ล้านบาท หรื อลดลง 1,438.33% และบริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาถอนบริ ษทั โชคสามัคคี จํากัด
ออกจากการเป็ นบริ ษทั ร่ วม เนืองจากสัดส่ วนการถือหุ้นไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด ดังนันในปี 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ร่ วม จึงไม่
จัดทํางบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสินค้า Brand จํานวน 301.95 ล้านบาท ลดลงจํานวน 298.88 ล้านบาท หรื อเท่ากับ
ลดลง 49.74%
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ การเครื องแบบจํานวน 70.76 ล้านบาท ลดลงจํานวน 59.01 ล้านบาท หรื อเท่ากับลดลง
45.47%
สาเหตุเนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตังแต่
เดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้นกั ท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศ กระทังเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลได้ออกมาตรการเว้น
ระยะห่าง สังปิ ดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทําให้การดําเนินชีวิตประจําวันเปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ งมี
ผลกระทบต่อยอดขายของร้านค้าปลีกในศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้า ตลอดจนการตัดสิ นใจสังสิ นค้าเครื องแบบพนักงานของ
องค์กร ชะลอตัวลง ทังนีบริ ษทั ได้มีการปรับตัวเพิมช่องทางขาย Online เพิมขึน และสร้างสิ นค้าใหม่ทีเหมาะกับสถานการณ์โควิด
อันได้แก่ หน้ากากผ้า, เสื ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทังแบบใช้ครังเดียว และ ใช้ได้ 20 ครัง และ เสื อคลุมสะท้อนนําพิเศษ
สําหรับทันตแพทย์ แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได้ และรายได้อืนของบริ ษทั ลดลงจากปี ก่อนจํานวน
22.51 ล้านบาทหรื อเท่ากับลดลง 64.06% เนืองจากปี ก่อนมีรายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 237.45 ล้านบาท เมือเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปี 2562 ลดลงจํานวน 123.30 ล้านบาทหรื อเท่ากับ ลดลง 34.18%
- ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจํานวน 97.80 ล้านบาท บริ ษทั ฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความกรุ ณาใน
การให้ส่วนลดจากเจ้าของพืนที เนืองจากการประกาศปิ ดสถานทีชัวคราว และหลังจากสามารถเปิ ดสถานทีดําเนินกิจการ จํานวน
ลูกค้าในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และพิจารณาปิ ดจุดขายทีไม่สามารถทํา
กําไรได้ นอกจากนันยังมีการปรับโครงสร้างการทํางานของพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศของรัฐบาล
บริ ษทั ฯ ได้เพิมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสือสารและโฆษณาสําหรับช่องทางการขายใหม่ทางออนไลน์เพือสนับสนุนการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หารลดลงจํานวน 13.57 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างพนักงานใหม่
- ต้นทุนทางการเงินเพิมขึน 0.31 ล้านบาท จากการคํานวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16 จํานวน 2.52
ล้านบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันลดลง 2.21 ล้านบาท
ดังนัน งบการเงินของบริ ษทั มีผลขาดทุนสําหรับปี 2563 จํานวน 47.35 ล้านบาท
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นอกจากนี ตามที ปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที
20 มีนาคม 2558 และเมือวันที 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิขอ้ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน ซึ ง
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้พนักงาน ทําตามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
ไม่ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563
ก่อนเข้าสู่วาระที 3 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้ขอให้ทีประชุมพิจารณางบการเงินซึ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทังรายงานของผูส้ อบบัญชีได้จดั ทําขึนโดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสื อรายงานประจําปี 2563 สามารถดาวน์
โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ โค้ด ทีบริ ษทั ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสําคัญได้
ดังนี
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษทั
งบการเงินทีแสดงเงินลงทุน
รายการ
ตามวิธีส่วนได้ เสีย
ปี 2563
ปี 2562
63/62
ปี 2562
สิ นทรัพย์รวม
633.43
672.80
-5.85%
670.73
หนีสิ นรวม
233.41
216.19
7.96%
216.19
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
400.03
456.61
-12.39%
454.54
รายได้รวม
385.35
765.74
-49.68%
765.09
กําไร(ขาดทุน) สําหรับปี
(47.35)
3.54
-1,438.33%
2.985
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน (บาท)
(3.95)
0.29
-1,462.07%
0.25
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ตามทีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลง
คะแนนดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
35 ราย
รวมจํานวนหุ้นได้ 9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย
35 ราย
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ก่อนเข้าสู่ วาระที นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 4

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปันผล
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปี ทีผล
การดําเนินงานมีกาํ ไร หรื อยังคงมีกาํ ไรสะสม ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิ 47,350,193 บาท กําไรสะสมยกมา 54,207,910 บาท
ระหว่างปี จ่ายเงินปันผล เป็ นจํานวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกําไรสะสม 5,057,717 บาท
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โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พจิ ารณาผลการดําเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริ ษทั พิจารณา
เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนืองด้วยผลการดําเนินงานปี 2563 มีผลขาดทุนจํานวนมาก และขออนุมตั ิทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุน้ งดจ่ายเงิน
ปันผลประจําปี 2563
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
35 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย
35 ราย
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ก่อนเข้าสู่ วาระที 5 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้ องออกตามวาระ
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า กรรมการบริ ษทั ฯ ทีได้จดทะเบียนไว้
กับกระทรวงพาณิ ชย์ ในขณะนี มีอยูท่ งหมด
ั
9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครังให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมด ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึงในสาม ดังนันในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 51 นี มี
กรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
(1) นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
กรรมการ
(2) นางสาวพัชรี คงแก้ว
กรรมการ
(3) นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
ทังนีนายประเสริ ฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ดังนันบริ ษทั ฯ ขอสงวนตําแหน่งนีไว้ก่อน และจากการทีบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้น
เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี
เป็ นการล่วงหน้าตังแต่
วันที - ธันวาคม
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณา
คณะกรรมการบริ ษทั ซึงไม่รวมกรรมการบริ ษทั ทีได้รบั การเสนอชือ ได้หารื อกัน เห็นชอบตามทีคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตังกรรมการบริ ษทั ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการ
บริ ษทั อีกวาระหนึงซึ งได้พจิ ารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคล ของผูท้ ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิม เห็นว่าเป็ นบุคคลที
มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติและได้ทาํ คุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดยตลอด และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านนี เป็ นกรรมการบริ ษทั ประวัติของบุคคลทีได้รับการ
เสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทัง 3 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตังด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
35 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย
35 ราย
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

0 ราย
0 ราย
0 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

2. นางสาวพัชรี คงแก้ว
ทีประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตังด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
35 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย
35 ราย
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
3. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
ทีประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตังด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
35 ราย
รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
เห็นด้วย
35 ราย
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
ราย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสี ยง
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
บัตรเสี ย
0 ราย
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2564 นี มีจาํ นวน
ทังสิ น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
1. นายปณิ ธาน
ปวโรฬารวิทยา
2. นางประวรา
เอครพานิช
3. นางสุพร
ภวสันต์
. นางกัลยา
ไวยานนท์
. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
6. นางสาวพัชรี
คงแก้ว
7. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
8. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
.นายกฤษณ์
ณ ลําเลียง
- กรรมการอิสระมี 3 ท่านคือ
1. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
2. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
3. นายกฤษณ์
ณ ลําเลียง
และ อยูร่ ะหว่างการสรรหา อีก 1 ท่าน
- กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่านคือ
1. นายภุชชงค์
วนิชจักร์วงศ์
กรรมการตรวจสอบ
2. นายเสริ มวงศ์
ธนสารศิลป์
กรรมการตรวจสอบ
และ อยูร่ ะหว่างการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ก่อนเข้าสู่ วาระที 6 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 6

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ห้ามมิให้
บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน
โดยปกติวสิ ัยในฐานะเป็ นกรรมการของบริ ษทั ซึงในปี 2563 ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิและ/หรื อไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั รวม 192,000 บาท เป็ นค่าเบีย
ประชุม
สําหรับปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาและ
เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพือกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในอัตราไม่เกิน 1 ล้านบาท ทังนีไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอืนทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายในการทําหน้าที ดังนี
- ค่าเบียประชุม/ครัง
กรรมการบริ ษทั
2,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรและเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิต่อไป
มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
ผูถ้ ือหุ ้นทังหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
เพิมขึน

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่ อนเข้าสู่ วาระที 7 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษ ัท ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ้ นเข้าร่ วมประชุ ม

วาระที 7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีตอ้ ง
ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั และสํานักงานดังกล่าว มิได้ให้บริ การอืนแก่บริ ษทั ฯ
นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตัง นางสาว
กรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ / หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 และ /
หรื อ นางสาวนงลักษณ์ รัตนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ / หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3675 และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4772 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 11536 แห่ง บริ ษทั กริ นทร์
ออดิท จํากัด และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนทีบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นวาระ
ที 4 เนืองจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริ ษทั , สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3
ไตรมาสละ 120,000 บาท =
360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2564
=
750,000 บาท
รวมทังสิ น
=
1,110,000 บาท
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บัญชี

โดยค่าสอบบัญชีทีเสนอข้างต้นเป็ นการให้บริ การสอบบัญชีเท่านัน ไม่มีการให้บริ การอืนนอกเหนือจากการสอบ

ทังนี บริ ษทั ทีเป็ นสํานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้อง
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน ตามทีคณะกรรมการ
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี
ผูถ้ ือหุ้นทังหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนหุน้ ได้ 9,888,278 หุ้น
จํานวน
9,888,278 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
จํานวน
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

ก่อนเข้าสู่ วาระที 8 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
วาระที 8

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี

เมือไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเรื องอืนหรื อข้อซักถาม นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ในนามของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นทุกท่านทีกรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 16.40 น.

(นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา)
ประธานทีประชุม
สุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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แบบแจ้งการประชุม
Notification of Meeting

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง

วันที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022

Subject

25 มีนาคม 2565

Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocu
ment.do?symbol=BTNC&date=220426

วันที่ประชุม

: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.

Meeting Date :

Tuesday, April 26, 2022 at 16:00 hrs.

สถานที่ประชุม : ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
Meeting Venue : Chaophraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok.

ข้าพเจ้า..........................................................................................เป็น[ ]ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

of

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

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

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ............................................................ผู้เข้าประชุม
Sign

Meeting Attendee

( ........................................................... )
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=220426 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=220426
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

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที

ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ

1. ชือ-นามสกุล
อายุ
ตําแหน่งปั จจุบนั
ประวัติการศึกษา

ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยโนวา เซาท์อีสเทิรน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที 68/2548
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที 3/2546
เดือน วัน (เข้าดํารงตําแหน่ง พ.ค. )

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จํานวนปี ทเป็
ี นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ทาํ งาน

บริ ษทั จดทะเบียน
จํานวน
แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ

บมจ.บูติคนิวซิตี
บมจ.หลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล
บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์
บมจ.แพลน บี มีเดีย
บมจ.ไอ.ซี.ซี .อินเตอร์เนชันแนล
บมจ. ไพโอเนี ยร์ มอเตอร์

กิจการอืน
(ทีไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน)
แห่ง

การดํารงตําแหน่งในกิจการที
แข่งขัน/
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

การถือหุน้ ในบริษัท(ของตนเอง/คูส่ มรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
,
หุน้ หรือ . %
การเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี
จํานวน ครัง
คณะกรรมการบริษัท
จํานวน /
ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน /
ครัง
ความเชียวชาญ
การตรวจสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารธุรกิจ และ การตลาด
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง กรรมการอิสระ ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี กับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในปั จจุบันหรือในช่วง ปี ทีผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือน
ไม่เป็ น
ประจํา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทําหน้าทีได้อย่างอิสระ เช่น
ไม่มี
(การซือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ ืมเงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษทั / บริษัทย่อย
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึน เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท

2. ชือ-นามสกุล
อายุ
ตําแหน่งปั จจุบนั
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จํานวนปี ทเป็
ี นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ทาํ งาน

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
47 ปี
ไม่มี
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Directors Certification Program (DCP) รุน่ ที 198/2557
Director Accreditation Program (DAP) 2557
Financial Statements for Director (FSD) รุน่ ที /
Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที /
Executive Development Program (EDP) 2560
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที
Sustainable Business Strategy (Harvard of Business School Online)
-

บริ ษทั จดทะเบียน
จํานวน
แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
-ปั จจุบนั
กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.ซิกา้ อินโนเวชัน

กิจการอืน
(ทีไม่ใช่บริ ษทั
จดทะเบียน)
แห่ง

การดํารงตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริ ษทั
-ไม่มี-

-ไม่ม-ี

การถือหุน้ ในบริษัท(ของตนเอง/คูส่ มรส/บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
-ไม่มีการเข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี
จํานวน ครัง
คณะกรรมการบริษัท
จํานวน ครัง
ความเชียวชาญ
การบริหารจัดการธุรกิจ และการสือสาร
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง กรรมการบริษัท ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติตอ้ งห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต

สิงทีส่งมาด้วยลําดับ ที

บริษัท ฯ ได้ก าํ หนดนิย าม “กรรมการอิส ระ” ของบริษัท ฯ

เท่ากับข้อกําหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจําหรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ของผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
ทังนี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ทีมีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังเป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้
ั ญามี
กูย้ ืม คําประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือ คูส่ ญ
ภาระหนีทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตังแต่ยีสิบล้านบาทขึนไป แล้วแต่
จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าว ให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
( ) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซึงได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันทีได้รบั แต่งตังเป็ นกรรมการอิสระ
( ) ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึน เพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือ

หุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืน
ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลัง
ได้รบั การแต่งตังให้เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตาม ( ) ถึง ( ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

สิงทีส่งมาด้วยลําดับ ที

รายชือและข้อ มูล เกียวกับ กรรมการอิส ระและกรรมการตรวจสอบ
ทีบริษัท ฯ เสนอชือให้เ ป็ นผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากผู้ถ อื หุน้

. นายภุช ชงค์ วนิช จัก ร์วงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ ปี
ทีอยู่ติดต่อ
/ - ซอยสุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
การถือหุน้ บริษัท : - ไม่มี –
การมีส ่วนได้เ สียพิเ ศษในทุก วาระ : - ไม่มี -

. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ ปี
ทีอยู่ติดต่อ
/ - ซอยสุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
การถือหุน้ บริษัท : 0.29%
การมีส ่วนได้เ สียพิเ ศษในทุก วาระ : - ไม่มี –

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สินสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้า (1/5) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรือผูถ้ ือหุน้ ไม่
น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึงมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้
ทังหมดจะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนีให้โฆษณาคําบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที ที จะใช้ป ระชุม ตามวรรคหนึ ง ให้อยู่ ใ นท้อ งที อัน เป็ น ทีตังของสํานัก งานใหญ่ ของบริษั ท หรือ
สํานักงานสาขา หรือสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนดให้
ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามทีกฎหมายกําหนดให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปี
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า (25)
คนหรือไม่น ้อยกว่ากึงหนึ ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุ้น ทังหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกันไม่ นอ้ ยกว่าหนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืนใน
กรณีใดโดยเฉพาะ
ข้อ 37. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นันมิใช่เป็ นการเรียกประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ก็ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ น ประธานของทีประชุม ผู้ถื อหุ้น ในกรณี ที ประธานกรรมการไม่ อยู่ใ นที ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือก ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในที
ประชุม

ข้อ 39. ประธานในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าทีควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน
การนีต้องดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุม
จะมีมติให้เปลียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึงมา
ประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น ้อยกว่า หนึงในสาม
(1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรืองอืน นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง หรือพิจารณาเรืองทีผูถ้ ือ
หุน้ เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณาให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน
และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม(3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดคราวใด
ข้อ 44. การประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณากิจการเหล่านี คือ
(1) รายงานกิจการค้าในรอบปี ทีผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกําไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
(6) พิจารณาเรืองอืน ๆ
การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41. ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แทนตนก็ได้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะต้องยืนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท้ ี ประธานคณะกรรมการกําหนด ณ
สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทําตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ข้อ 42. ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรืองใดซึงทีประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ นไม่
ั มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วย
ในข้อนัน นอกจากการออกเสีย งลงคะแนนเลือกตังกรรมการ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผู้เป็ น ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นบั หนึงหุน้ เป็ นหนึงเสียง
มติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให้แก่บคุ คลอืน
ข. การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ

การมอบหมายให้บุค คลอืนเข้า จัด การธุรกิจ ของบริษั ท หรือการรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิมทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท
การจ่ายเงินปั นผล
ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้
แบ่งเงินปันผล
ข้อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทําภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่ ก รณี ทังนี ให้แ จ้ง เป็ น หนัง สือ ไปยัง ผู้ถื อ หุ้น และให้โฆษณาคํา บอกกล่ า ว การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนันใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย
ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็นครังคราว ในเมือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน และเมือจ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึงในยีสิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
เมือได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอืน ทุนสํารองตามกฎหมาย และทุน
สํารองส่วนลํามูลค่าหุน้ ตามลําดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที
ตามข้อบังคับในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูก พัน บริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมื อชือร่วมกัน และประทับ ตราสําคัญ ของบริษั ท
คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
ข้อ 19. กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทได้
ี กระทําโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที
ข้อ 20. กรรมการนันให้ทประชุ
ี มผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อเสียงหนึง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุค คลซึงได้รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลําดับ ลงมา เป็ น ผู้ได้รบั การเลื อกตังเป็ น กรรมการเท่ า จํานวน
กรรมการทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํา นวนกรรมการทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องเลือกตังในครังนันให้ประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชีขาด
ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ น สาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุด กับส่ว นหนึงในสาม
(1/3)
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้จบั ฉลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนัน เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่งกรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตังใหม่ได้
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัดหรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดีย วกัน และ เป็ น การแข่งขัน กับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติ
แต่งตัง
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์
ตอบแทน ในลักษณะอืนโดยปกติวิสยั ในฐานะทีเป็ นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง
เบียประกัน บําเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่านํามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการทีกรรมการได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตังผู้สอบบัญชี การกําหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นของ
ผู้สอบบัญชี
ข้อ 49 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีนนั ให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตังทุกปี ผูส้ อบบัญชีซงออกไปนั
ึ
นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่ง
อีกก็ได้
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด
ข้อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าทีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครังทีมีการพิจารณา งบดุล และบัญชี
กําไรขาดทุน และปั ญหาเกียวกับบัญชีของบริษัท เพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัททีผูถ้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครังนันแก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
…………………………………..

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที

เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 52 ของบริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบคิวอาร์ (QR Code) ดังนัน เพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีจะไปประชุมโปรดนําแบบแจ้งการ
ประชุมทีมีรหัสคิวอาร์ (QR Code) ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสารทีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณี ผู้ถื อ หุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบั ต รประจํา ตัว ประชาชน หรือ บัต รประจําตัว ข้า ราชการ หรือ
หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ทีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที กระทรวง
พาณิชย์กาํ หนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านัน ซึงสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) พร้อมทังกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะ
(2.2) ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผูร้ บั
มอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ทีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ทีกระทรวงพาณิชย์
กําหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านัน ซึงสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th)
พร้อมทังกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนนิติบคุ คล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(2) ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุน้
กรณีมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ทีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ทกระทรวง
ี
พาณิชย์กาํ หนดทัง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึงแบบใดก็ได้ ซึงสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.btnc.co.th) พร้อมทังกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้อง
ลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจกระทําการแทน คัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผูร้ บั มอบฉัน ทะโปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดิน ทางของผูร้ บั มอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที เพือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม
2.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทกุ วาระ
2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั หนึงหุน้ เป็ น หนึงเสียง
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ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 52
บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
วันอังคาร ที 26 เมษายน 2565
ผูถ้ ือหุน้ – BTNC
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(เริม . – 16.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(เริม . – . น.)

แสดงหนังสือเชิญประชุมและบัตรประจําตัว

แสดงหนังสือเชิญประชุม, หนังสือมอบฉันทะ และ
หลักฐานประกอบ พร้อมบัตรประจําตัว
ผูร้ บั มอบฉันทะ

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตังกรรมการบริษัท
(ระบุชือ เลขทีลงทะเบียน และจํานวนหุน้ )
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 16.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลําดับ

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตังกรรมการบริษัท ผูถ้ ือ
หุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน พร้อมทังแจกบัตรลงคะแนน
โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม
ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าทีทันที

วาระเลือกตังกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านโปรดระบุ
ความเห็นเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทังลงนาม
ในบัตรลงคะแนน กรณีมีผถู้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในการเลือกตังกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้าย
คะแนน เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน เมือเสร็จสินการลงมติใน
วาระนี เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน

สรุปผลคะแนนให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
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หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที..............................................................................................
Written at
วันที .............เดือน ........................................พ.ศ. .........................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สัญชาติ........................................
I/We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที................................ถนน .......................................................ตําบล/แขวง................................................................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต ........................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ ....................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
being a shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม ....................................หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................เสี ยง ดังนี
holding the total amount of
shares with the voting rights of
votes as follows;
หุ้นสามัญ ............................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสี ยง
ordinary share
shares with the voting rights of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ ......................................หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................เสียง
preferred share
shares with the voting rights of
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
( 1 ) ..................................................................................................................................... อายุ .........................ปี
..... .....................................................……………………………………………….. Age ………………Years
อยู่บา้ นเลขที.................................................. .ถนน ....................................................... ตําบล/แขวง.................................................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด ....................................................รหัสไปรษณี ย์ .................................. หรื อ
District
Province
Postal Code
or
( 2 ) ......นายภุชชงค์ วนิชจักร์วงศ์...................................................................................... อายุ ...........50...........ปี
..... Mr.Puchchong..Vanichjakvong…………………………………………………. Age
50 Years
อยู่บา้ นเลขที..... / - ซอย สุ ขมุ วิท ....ถนน ...สุ ขมุ วิท ............................ ตําบล/แขวง.....พระโขนง.............................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จังหวัด ...กรุ งเทพมหานคร ........... รหัสไปรษณี ย์ .....
............................หรื อ
District
Province
Postal Code
or

( 3 ) ......นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง .................................................................................... อายุ .........51..............ปี
.......Mr.Kris Na Lamlieng............................................................... .................. Age
51
Years
อยู่บา้ นเลขที..... / - ซอย สุ ขมุ วิท ....ถนน ...สุ ขมุ วิท .............................. ตําบล/แขวง.....พระโขนง.............................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จังหวัด ...กรุ งเทพมหานคร ............. รหัสไปรษณี ย ์ .....
..............................
District
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ครังที ในวันอังคาร ที
เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที
ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on
Tuesday, April 26, 2022 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 51 เมือที 27 เมษายน 2564
Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.51 on April 27, 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ทีผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the report of the board of directors for the past year.
วาระที พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม
Agenda 3 To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2021
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To consider and approval the omitted dividends payment.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ทีต้องออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and appoint the company directors to replace the company directors whose term have
expired.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
To elect directors as a whole
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually
ชือกรรมการ
ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
Name of Director Mrs.Pennapha Dhanasarnsilp
เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
. .

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

.

งดออกเสี ยง
Abstain

ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

.

งดออกเสี ยง
Abstain

Name of Director Miss Valarlak Ngamchitcharoen
เห็นด้วย
Approve

.

.
n
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
Agenda 6 To consider the determination of the company directors’ remuneration.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda 7 To consider the appointment of an auditors and determine the remuneration of auditor.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (If any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีที
ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุไว้ข ้างต้น รวมถึงกรณี ทีมี การแก้ไขเปลี ยนแปลงหรื อเพิมเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร

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.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุใน

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.
อากรแสตมป์
Duty Stamp

บาท
20 Baht

ลงชือ/Signed………………………………………………………. ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…………………………………………………….… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)
ลงชือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ื อหุ ้ น ที มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ับ มอบฉัน ทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ครังที ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
เลขที ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
For the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on Tuesday, April 26, 2022 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 ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ............................. เรื องเลือกตังกรรมการ (ต่อ)
Agenda No.
Election of Directors (continued)
ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve
ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 10

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
MONTIEN RIVERSIDE HOTEL

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

เลขที 372 ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
โทรศัพท์ (+622) 292-2999, (+662) 292-2888
Tel : (+622) 292-2999, (+662) 292-2888

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 11

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม
เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทา่ นทราบว่า หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ทีจะขอรับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี รายงานประจําปี
แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทฯ ที
นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน
บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
เลขที
/ - ซ.สุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ - ต่อ
หรือส่ง Fax ทีหมายเลขโทรสาร - เพือทีบริษัทฯ จะได้จดั ส่งรายงานประจําปี ให้ทา่ นต่อไป
ข้าพเจ้าชือ (ตัวบรรจง)........................................................................................................................... .................................
ทีอยู่..................................................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................. .................................................
ชือผูท้ ีสามารถติดต่อได้สะดวก.................................................................................................. ..............................................
โทรศัพท์.................................................................................................................................... ............................................
โทรสาร................................................................................................................................... ..............................................
Email Address...................................................................................................................... ................................................

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 12

ขันตอนการส่งคําถามล่วงหน้าเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกียวกับการดําเนินกิจการ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที โดยสามารถส่งคําถามมายังบริษัทได้ดงั นี
1. ผูถ้ ือหุน้ เสนอคําถามพร้อมทังให้ขอ้ มูลของผูถ้ ือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี
- ชือ ทีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ email address (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทีบริษัทสามารถติดต่อได้
- คําถามในวาระทีประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางทีบริษัทเปิ ดรับคําถาม
- ทาง email address : nokbtnc@gmail.com
- ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ไปยัง
นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน
เลขานุการบริษัท บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
/ - ซอยสุขมุ วิท ถนนสุขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
3. ระยะเวลาในการเปิ ดรับคําถาม
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามทีเกียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จึงขอความร่วมมือให้สง่ คําถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันที เมษายน
4. เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ วบรวมคําถาม และส่งให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณาตามลําดับ
5. บริษัทจะตอบคําถามทีผูถ้ ือหุน้ ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สําหรับการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัท บูตคิ นิวซิตี จํากัด (มหาชน) ประจําปี

(“การประชุม AGM”)

เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางบริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งข้อมูลให้
ผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ทราบดังต่อไปนี
ข้อมูลของผูค้ วบคุมข้อมูล : บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน) รายละเอียดสําหรับการติดต่อเป็ นไปตามทีปรากฎในเอกสารเชิญ
ประชุม AGM ของบริษัท
1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจําเป็ นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วม
การประชุม AGM ของท่าน ดังนี
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทัวไป ได้แก่ ชือ นามสกุล อายุ ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจําตัวบัตรประชาชน เลขทีบัญชีธนาคาร
อีเมลล์ หมายเลขโทรสาร เลขประจําตัวผูถ้ ือหุน้ อาชีพ
1.2 ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลที อ่อนไหว ได้แ ก่ อุณหภูมิ ร่า งกาย ประวัติ ก ารเดิน ทางทีเกี ยวข้อ งกับข้อ มูล สุข ภาพ และอาการของโรค
นอกจากนี บริษัทจะดําเนินการบันทึกถ่ายภาพ และภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM ด้วย
2. วัต ถุป ระสงค์ ฐานในการประมวล และการประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุค คล : บริษั ทประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุค คลของท่ า นตาม
วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี
2.1 ฐานการปฏิบต
ั ิหน้าทีตามกฎหมาย
- บริษัทเก็บและใช้ขอ้ มูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพือเรียก จัดให้มีและดําเนินการ การประชุม AGM ซึงรวมถึง
การยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง และเพือดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มในการ
ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอืนใด เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายและเพือให้เป็ นไปตามคําสังของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทีมีอาํ นาจโดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายอืนใด
2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย
- บริษัทเก็บและใช้ขอ้ มูลของท่านตามข้อ 1.1 เพือใช้ในการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็ นหลักฐานใน
การเข้าร่วมประชุมของท่านรวมถึงเพือการใดๆ ตามความจําเป็ นทีเกียวข้องอันเป็ นประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั และ
บุคคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูล ของท่า นตามข้อ 1.2 เพือใช้สาํ หรับคัดกรองผู้มีความเสี ยงติด โรค COVID-19 เพือให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์เกียวกับประโยชน์ดา้ นการสาธารณสุขเพือการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็ นไปตามมาตรการและ
แนวทางปฏิบตั ิในการประชุม AGM
- บริษัทบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM เพือใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม
AGM ทางสืออิเ ล็กทรอนิกส์และสือสิงพิมพ์ ภาพถ่า ยและภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฎภาพของ
ท่านทีเข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลทีเข้าร่วมงาน
3. แหล่งทีมาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทได้รบ
ั ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาทีจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลเพือให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีกล่าวข้างต้น ทังนี บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 เป็ นระยะเวลา 10 ปี และตามข้อ 1.2
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน นับตังแต่วนั ทีบริษัทได้รบั ข้อมูลของท่าน เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น เมือพ้นระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจะทําลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้
5. สิทธิ ของเจ้าของข้อมูล : เจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ในการขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุค คลของท่า น สิทธิ ในการ
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิทีจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
บุคคลอืน และสิทธิในการร้องเรียน หากท่านต้องการดําเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทและบริษัทจะพิจารณาคําขอ
ของท่านโดยเร็วทีสุด โดยบริษัทจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถยืนเรืองร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

