
 

 
 

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผถืูอหุน  

คร้ังท่ี 52 

วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน 2565 

เวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด 

เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ  10120 

 

 

 

เปดรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น.  

กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่ม ีBarcode (แบบฟอรมลงทะเบียน) มาในวันประชุม  

เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม 



มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

          ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษิัทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิในการประชมุ ดงันี 

 1.   บริษัทฯ ใครข่อความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ตามทีระบใุนหนงัสือบอกกล่าว

เชิญประชมุ (ตามส่งทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5) เขา้รว่มประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนนแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  โดย

ระบุในหนังสือมอบฉันทะทีจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุน้หรือดาวโหลดทางเว็บไซตข์องบริษัท (แนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ 

ล่วงหนา้) ส่งมายงับรษิัทเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วันทาํการก่อนวนัประชมุ (เพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร)  โดย

จดัส่งไปยงัทีอยู่ดงันี 
 

  นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ (เลขานกุารบรษิัท) 

  บรษัิท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   

  1112/53-75 ซอยสขุมุวิท 48 ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

 2.    บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการทาํความสะอาดภายในหอ้งประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
 

 3.  บริษัทฯ เตรียมการจดัประชุมเพือลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืนทีการประชมุ โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่าง

บุคคล 1.5 เมตร โดยการจัดทีนังในห้องประชุมจะสามารถรองรบัผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ( “ผู ้เข้าร่วมประชุม” ) ได้

ประมาณ 50 ทนีงั พรอ้มระบุเลขทีนงัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชมุนงัตาม

หมายเลขทีระบไุว ้เพอืประโยชนใ์นการป้องกัน หรือ ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขึน 

  ในกรณีทีนงัทีจดัไวเ้ต็มตามจาํนวนแลว้ บริษัทขอความร่วมมือผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม หากเป็นผู้รบัมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระทีระบุชือไวใ้น

หนงัสือมอบฉันทะ เพือรกัษาสิทธิของผูถ้ือหุน้ 
 

 4.  ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั เพือ

ป้องกนัและลดความเสียงของการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัน ี

  4.1  ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบริเวณสถานทีจดัประชุม หาก

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุรวมทงับุคคลใกลชิ้ดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืนที หรือ สถานทีเสียงต่อการติดเชือ COVID-19 ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสขุ หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีนาํมกู จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ และขอความร่วมมือผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ทีทีจุดคดักรองอย่างเคร่งครดั หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้บริเวณพืนทีการจัด

ประชุมแต่สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระได ้ในกรณีทีท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือ

เป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

  4.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครืองตรวจวัด โดยบริษัทกาํหนดจุดเพือคัดกรองผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมก่อนเขา้สู่บรเิวณงาน หากมีอุณหภูมิรา่งกายตงัแต่ .  องศาเซลเซียสขึนไป จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชมุทีผ่านการคดักรองจะตอ้งติดสติกเกอร ์และสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาทีเขา้รว่มประชมุ รวมถึงทาํความสะอาดมือ

ดว้ยแอลกอฮอลเ์จลทีจดัเตรียมไว ้

  4.3 บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่ใหเ้ขา้บรเิวณพืนทปีระชมุ สาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุทีไม่ผ่านการคดักรอง หรือ ไม่ทาํแบบคดั

กรองโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  4.4   การถามคาํถามระหว่างการประชมุจะใชว้ิธีการเขียนคาํถาม โดยใหส่้งกระดาษแก่เจา้หนา้ทีของบรษิัท เพอืนาํส่ง

ใหแ้ก่ประธานทีประชมุต่อไป 

 5. บรษิัทจดันาํดืมบรรจขุวดไวใ้นหอ้งประชมุและขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รบัประทานอาหารหรือของวา่งใดๆ 

ตลอดทีอยู่ในสถานทีประชมุและหอ้งประชมุ โดยบรษิัทจดัเตรียมอาหารวา่งไวร้บัรองผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมารว่มประชมุ

จาํนวน  ชดุต่อ  ท่าน หลงัเสรจ็สินการประชมุ 
 

 6. หากสถานการณม์ีการเปลียนแปลง  หรือ มีขอ้กาํหนดจากหนว่ยงานราชการเพิมเติม  เกียวกบัการจดัประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซดข์องบริษัท www.btnc.co.th   
  

 ทงันี หากเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม บริษัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  



 

 
 

ท ีBTNC BM03 / 2565 

วนัท ี  มีนาคม  
 

หนังสือบอกกล่าวนดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี  
 

เรียน   ท่านผูถ้ือหุน้ บรษิัท บตูิคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน)   

สิงทส่ีงมาดว้ย  .  สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ครงัท ี  เมอืวนัที  เมษายน  

 .  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี  ( -  One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบ  

  แจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  

 .  ประวตัิของบุคคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัทแทนกรรมการบรษิัท ทคีรบกาํหนดออก 

  ตามวาระ  

 .  นยิามกรรมการอิสระ 

 .  ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีบรษิัทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

 .  ขอ้บังคบัของบรษิัทฯ ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 .  เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชมุ และระเบียบปฏิบตัิในการประชมุ 

 .  ขนัตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  

 .  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

. แผนทีแสดงสถานทีจดัการประชมุ  

   .  แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

 .  ขนัตอนในการส่งคาํถามล่วงหนา้เกียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

  13.  แบบแจง้เกียวกบัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

          ของ บรษิัท บูติคนวิซติี จาํกดั (มหาชน)  
 

    ดว้ยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติกาํหนดใหน้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครงัที  ขึนในวันอังคาร ที  เมษายน  

เวลา .  น. ณ ห้องเจ้าพระยา   โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไ์ซด ์เลขที  ถนนพระราม  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพฯ   ซึงในการประชุมครงันี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือ

บคุคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ ตงัแต่วนัที -  ธันวาคม  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรือง

เพือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ เสนอชือบุคคลเพือรบัการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการบริษัท  ดงันัน บริษัทฯ จึงไดก้าํหนด

ระเบียบวาระการประชมุเพอืพจิารณา ดงัน ี
 

วาระท ี  :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังท ี  เมือวนัท ี  เมษายน  
                   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล                  :   ไดม้ีการจัดทาํรายงานการประชุมดงักล่าวภายใน  วัน นับแต่วนัประชุม

สามัญผูถ้ือหุ้น ซึงไดส่้งให้ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  

พรอ้มทงัไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.btnc.co.th) แลว้ ตามสิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที  
 
 
 
 
 

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 



 
 

 

                   ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท : เห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทึกขึนโดยถกูตอ้ง สมควรเสนอต่อที

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ เพอืรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว  
  

วาระท ี  : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี   
 

       ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   รายงานของคณะกรรมการบรษิัท  และ  ผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ใน 

 รอบปี     ไดป้รากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report)  ทไีดส่้งมา 

 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) พรอ้มกบัแบบแจง้การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้แลว้นนั   ไดจ้ดัทาํขึนตามขอ้กาํหนดของ 

 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามสิงทส่ีงมาดว้ย 

 ลาํดบัที  
 

    ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท :   เห็นสมควรเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพอืรบัทราบ  
 

วาระท ี   : พิจารณาอนุมัติงบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สนิสุด ณ วันท ี  ธันวาคม  
 

                ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   :   งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัท ในปี  เปรียบเทียบกบัปีทีผ่านมา โดยสรุปสาระสาํคญัดงัน ี

                                 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะของบริษทั 

ปี  ปี  

สินทรพัยร์วม 677.75 633.43 

หนสิีนรวม 238.45 233.41 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 439.30 400.02 

รายไดร้วม 427.79 385.35 

กาํไร(ขาดทนุ) สาํหรบัปี  (25.09)  (47.35) 

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท)    (2.09)    (3.95) 

 

โดยมีรายละเอยีดตามทีปรากฏในงบการเงินในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี   (แบบ -   

One Report) ซงึไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุในครงันใีนรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)   

ตามสิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัท ี   
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ือ

หุน้ เพอืพจิารณาอนมุตังิบการเงินดงักล่าว  

 

วาระท ี   : พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผล  

                   ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :   บรษิัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผลการดาํเนินงานมกีาํไร หรือยงัคงมี

กําไรสะสม  ในรอบปี  (สินสุดวันที  ธันวาคม )  บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิสําหรับปีจํานวน 

, ,  บาท มกีาํไรสะสมยกมาจาํนวน , ,  บาท รวมคงเหลือเป็นขาดทนุสะสมทงัสิน , ,  บาท  โดย

คณะกรรมการบริหารไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที

ประชุมกรรมการบริษัทใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพืออนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลเนืองจากผล

การดาํเนินงานประจาํปี  ขาดทนุ และไม่ตงัสาํรองตามกฎหมาย  

  



 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท    :  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิ้จารณาเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือ

พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลและไม่ตงัสาํรองตามกฎหมาย  ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล มีดงันี 

         งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี  ปี  ปี  

. กาํไรส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท (ลา้นบาท) (205.09) (47.35) 3.54 

. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 12.00 12.00 12.00 

. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) 0.00 0.00 0.15 

. เงินปันผลประจาํปี  (บาท/หุน้) - 0.00 0.00 

. รวมเป็นเงนิปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - 0.00 1.80 

. อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสทุธิ  (%) - 0.00 50.88 

      

อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีบรษิัทฯ กาํหนดไวแ้ละไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพ

คล่องของบรษิัทฯ 
 

วาระท ี   : พิจารณาเลือกตังกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัทตี้องออกตามวาระ 
 

                 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :    ตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  

ขอ้   ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ทกุครงักาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหนง่เป็นจาํนวน    ใน    ของจาํนวน

กรรมการทงัหมด  ถา้จาํนวนกรรมการทจีะออกแบง่ใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้สีดุกบัส่วนหนงึใน

สาม และกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัใหมไ่ด ้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงันี มีกรรมการทีครบ

กาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  คน ดงัน ี 
 

(1)  ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์      กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2)  นางกลัยา  ไวยานนท ์  กรรมการ 

( )  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร กรรมการ 
  

 จากการทีบรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือรบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ

บรษิัท รวมทงัการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  เป็นการล่วงหนา้ ตงัแต่วนัที  -  

ธันวาคม  ปรากฎว่าไม่มีการเสนอบุคคลเพือพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบรษิัท หรือระเบียบวาระเขา้มายงับริษัท

แต่อย่างใด    

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการพิจารณาสรรหาและกลนักรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล 

โดยกรรมการสรรหาฯ ทีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียงเลือกตงัตนเอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจะเป็นประโยชนต์่อ

การดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประกอบกบัคุณสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์รวมทงัความเป็นอิสระของ

กรรมการอิสระในเรืองของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที และสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง อีกทงัไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอนืทอีาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์่อบริษัท ถึงแมน้ับรวมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระแลว้เกินกว่า  ปี ต่อเนืองกัน ซึงจากการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัททีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั  ท่าน เป็นผูม้ีคณุสมบติัเหมาะสม 

กับธุรกิจของบริษัท แต่เนืองจาก นางกัลยา ไวยานนท ์และ นางสาวตวงทิพย ์ณ นคร แสดงความจาํนงไม่ขอเขา้รบัการ

เสนอชือเลือกตังกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระ ดังนันคณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอชือ ดร. เพ็ญนภา  

ธนสารศิลป์ กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง และเสนอชือ นางสาววราลกัษณ ์งามจิตรเจริญ เขา้รบัการเลือกตงัเป็น

กรรมการแทน  นางกลัยา ไวยานนท ์  และ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิตาํแหน่งกรรมการทีว่าง  ตาํแหน่งไว ้ เพือทาํการสรรหาฯ 

ต่อไป 

      
  



 
 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท  :  คณะกรรมการบรษิัทฯ ซงึไม่รวมกรรมการบรษิัททมีสี่วนไดเ้สีย  ไดห้ารือ และ

พิจารณากลนักรองคณุสมบตัิตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่าบุคคลทีไดร้บัการเสนอ

ชือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ ์ความรู้

และมีความสามารถทีเป็นประโยชนต์่อบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อ

ทปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพือพิจารณาเลือกตงักรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษัทอีกวาระหนึง และตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีไม่ประสงคเ์ขา้รบัการเสนอชือเลือกตงักลบัเป็นกรรมการ  ท่าน 

และสงวนสิทธิตาํแหน่งกรรมการทีว่าง  ตาํแหน่งเพือทาํการสรรหาฯ ต่อไป   

  ประวตัิของบุคคลทีไดร้บัใหเ้สนอชือใหเ้ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท  และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ตามสิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัท ี  และ   
 

วาระท ี   : พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   :   ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้  หา้มมิใหจ้่ายเงินหรือ  ทรพัยสิ์นอืนใดใหแ้ก่

กรรมการบริษัท เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนโดยปกติวิสยัในฐานะที

เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทงันไีม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีกรรมการบรษิัทไดร้บัในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของ

บรษิัท โดยในปี  ทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการไวใ้นจาํนวนวงเงินไม่เกิน  ลา้นบาท ซึง

ไดจ่้ายจริงไปเป็นจาํนวนเงินทงัสิน ,  บาท โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการเป็นค่าเบียประชุม(เฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วม

ประชุม) ซึงบริษัทฯ ไดมี้การรายงานสรุปจาํนวนเงินทีจ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

รายบุคคลปรากฎในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี  (แบบ -  One Report) 

  ส ําหรับปี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ในจาํนวนวงเงินไม่เกิน  ลา้นบาท ทงันี  ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการ ทีกรรมการบริษัท

ไดร้บัในฐานะพนกังาน หรือลกูจา้งของบรษัิท ซึงไดพ้ิจารณาจากผลการดาํเนินงาน  วงเงินค่าตอบแทนทีไดร้บัอนมุัติจากที

ประชมุผูถื้อหุน้  จาํนวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ายในปีทีผ่านมา รวมถึงอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบ 
  

 ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพอือนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทน 

และเสนอใหจ้่ายในการทาํหนา้ที ดงัน ี

        - ค่าเบียประชมุ (เฉพาะกรรมการบรษิัททีเขา้ประชมุ)  
  

ปี   
 

ปี   
 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมตรวจสอบ 

ฟ ,  

ฟ ,  

 บาท/ครงั 

บาท/ครงั 

ฟ ,  

ฟ ,  

บาท/ครงั  

บาท/ครงั 

                      - ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํไปพิจารณาจดัสรร และเสนอ 

 คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิต่อไป 
 

วาระท ี   : พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี   
  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้    และ  ขอ้    ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ   

 พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใดๆ ของบรษิัท ผูส้อบบญัชีนนั ใหท้ปีระชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตังทกุปี ผูส้อบ 

 บญัชี  ซงึออกไปนนัจะถูกเลือกกลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีก็ได ้  ผูส้อบบญัชีของบรษัิทในปี    ทผีูป้ระชมุถือหุน้แต่งตงั   

 นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที    และ/หรือ นายจิโรจ ศิรโิรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 เลขที  และ/หรือ นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑติ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที   และ/หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ 

 ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที    และ/หรอื  นายโกมินทร ์  ลินปราชญา  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที     

 และ/หรือ นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ  นางสาวกชมน ซุ่นหว้น  ผูส้อบบญัชีรบั 



 
 

 อนุญาตเลขที  แห่งบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอืนทบีรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั  

 มอบหมาย    

      ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท กรนิทร ์ออดิท  

 จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  ของบรษิัท ซงึเป็นวาระที  โดยมีรายชือผูส้อบบญัชี ดงันี  

- นางสาวกรรณิการ ์วิภาณรุตัน ์ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

  (เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงนิของบรษิัทมาแลว้ ในปี ) 

- นายจโิรจ ศิรโิรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑติ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

  (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงนิของบรษิัทมาแลว้ ในปี  และปี ) 

- นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

- นายโกมินทร ์ ลินปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  และ/หรือ 

- นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- นายวรพล  วิรยิะกลุพงศ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

- นายพจน ์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

- นายวิเชยีร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอนืทบีรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย  
  

  และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัช ีดงัน ี

รายละเอียด ปี  (เสนอ) ปี  

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

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

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

  

       ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท :  เห็นชอบตามทคีณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดยเห็น 

       สมควรเสนอทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตงั นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี  และ/หรือ 

         นายจิโรจ ศิริโรโรจน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และ/หรอื นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

         เลขที    และ/หรือ   นางสมุนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท ี     และ/หรือ นายโกมินทร ์  

         ลินปราชญา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที   และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที   

         และ/หรือ  นายวรพล  วิรยิะกลุพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที   และ/หรือ  นายพจน ์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชี 

         รบัอนญุาตเลขที  และ/หรือ นายวิเชยีร  ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที  แห่ง บรษิัท กรนิทร ์ออดิท  

         จาํกัด และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนทบีรษัิท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั มอบหมาย คนใดคนหนึง เป็นผูส้อบบญัชีประจาํ  

         ปี  ของบริษัท โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอยีดขา้งตน้ เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน , ,   

         บาท ซงึไดพิ้จารณาจากความเป็นอิสระ มาตรฐานการทาํงาน ผลการปฏิบตัิงานและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และ 

         คุณสมบตัิตามขอ้บงัคบับรษิัท และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานนัไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท / บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด และบรษิัทไม่มีบริษัทย่อย  

 

วาระท ี   : พิจารณาเรอืงอนื ๆ  (ถ้าม)ี 

 

  

  



 
 

  

 

 บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ทเีกียวขอ้งกับวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  หรือ

ขอ้มลูอืนทีสาํคญัของบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไดท้ีอีเมลล ์  nokbtnc@gmail.com หรือทางไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยัง นางสาว

สุภาภรณ์  เข็มเงิน  (เลขานุการบริษัท) บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) เลขที / -  ซอยสุขุมวิท  แขวงพระโขนง เขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร   หรือส่งทางโทรสารหมายเลข - -   ภายในวนัที  เมษายน   โดยระบุ ชือ ทีอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์ทีสามารถติดต่อกลบัได ้ทงันี เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถามส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณา จดัเตรียมขอ้มูลเพือ

ชีแจงและตอบคาํถามในวนัประชมุผูถื้อหุน้  
 

 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ตาม  วนั  เวลา  และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้  บรษิัทฯ มี

ความตระหนักและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนว

ปฏิบัติการประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา  อย่างเครง่ครดั โดยขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบรษิัทฯ ตามรายชือในสิงทส่ีงมาดว้ย  โดยผูถ้ือหุน้สามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานตามสิงทีส่งมาดว้ย ,  

และ  กลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัที  เมษายน   
  

 สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ทปีระสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิัทฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ณ สถานทปีระชุม 

ล่วงหน้า  ชัวโมง ก่อนการประชุม ตังแต่เวลา .  น. ถึง .  น. และเพือความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัท

จาํเป็นตอ้งจดัสถานทีประชุมใหม้ีระยะห่างทางสงัคมซึงจะทาํใหจ้าํนวนทนีงัในหอ้งประชมุมีจาํกัดไม่เกิน  ทีนงั และตอ้งมีการตรวจคดั

กรองทุกท่านอย่างเคร่งครดั โดยจะตอ้งขอใหแ้สดงหลกัฐานรบัรองการไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-  อย่างนอ้ยจาํนวน  เข็ม (แสดง

เอกสารการรบัวคัซีนหรือแอฟพลิเคชนัหมอพรอ้ม) และรบัการตรวจ ATK ทกุคนก่อนเขา้ในบรเิวณงาน หากเกิดความล่าชา้ในการคดักรอง

และการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม บรษิัทฯ ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสน ี

  

หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบใหบ้คุคลอืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลง 

คะแนนแทนในการประชุมครงันี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพรอ้มนี  หรือสามารถ Download ได้

จากเว็บไซต์ของบริษัท www.btnc.co.th ซึงมีให้เลือก  แบบ  ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน 

(Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้   จะใชห้นงัสือมอบฉันทะ ไดท้งัแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  แบบหนึงแบบ

ใดก็ได ้ สาํหรบัผูถ้ือหุน้นอกจากนนัจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านนั  

 

บรษิัทฯ ขอความรว่มมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับรษิัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  วนัทาํการก่อนวนัประชมุเพอืความ 

สะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้ และบรษิัทฯ จะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันนัเพือ

ความสะดวกในการลงทะเบียนทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทจีะเขา้ร่วมประชมุ โปรดนาํแบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

สิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที ) ไปในวนัประชมุและลงนามเพือสิทธิในการเขา้ประชมุ  

 

     โดยคาํสงัคณะกรรมการบรษิทั  

 
 
 

                                                                                            (นางประวรา  เอครพานิช)  

             กรรมการผูจ้ดัการ  



 

 

1 

 

บริษทั บูตคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 51  

ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา   โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์เลขที  ถนนพระราม  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ    

เมือวนัที   เมษายน 2564  มีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  25  ท่าน จาํนวน 35 ราย 

ถือหุ้นรวม  9,888,278 หุน้ ( หุ้นบริษทัฯ มี  12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองคป์ระชุม 

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

เริมประชุมเวลา 16.00 น. 
 

เลขาทีประชุมแจง้ให้ทีประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ราย  1,953,940 หุ้น ผูถื้อหุ้นทีมอบ 

ฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 30 ราย 7,934,338 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทงัสินจาํนวน 2  คน เป็นจาํนวน 35 ราย 

จาํนวนหุ้น 9,888,278  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 82.40  ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั  ซึงมีจาํนวนทงัสิน  ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกวา่  คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง

ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมด โดยมี นายปณิธาน  

ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมและเป็นผูด้าํเนินการประชุม  

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทงัหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ (เขา้ร่วมประชุมผา่นสืออเิลคทรอนิกส์ ZOOM) 

3.  นางสุพร  ภวสันต ์   กรรมการ 

4.  นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร  กรรมการ 

5.  นางกลัยา ไวยานนท์    กรรมการ  

6.  นางสาวพชัรี  คงแกว้  กรรมการ 

7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการบริษทัทีมาร่วมประชุมในวนันี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทงัหมด 

ทงันีนายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากตาํแหน่งก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซึงขณะนีอยู่ระหว่างการสรรหา  และได้กล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบัญชี ซึงเป็นสักขีพยานการนับ

คะแนน ดงันี 
 

ผูบ้ริหารอนืทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 2 ท่าน 
1. นางสาวนพรัตน์  สุดเสมอใจ   ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  

2. นางสาวสุภาภรณ์ เขม็เงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีทีเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออเิลคทรอนิกส์ ZOOM จาํนวน  ท่าน  

1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 

แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมครังนี 

 

  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ชีแจง

รายละเอียดเกียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดงันี 



 

2

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทัตงัแต่วนัที  1 ธันวาคม 2563  ถึงวนัที 30 ธันวาคม 2563 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  ให้เป็นไปตามทีผูถื้อหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระที 1 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่า ไมมี่ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพมิ 

จากนนั นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 
 

วาระที 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  50/2563  

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ  ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ  ได้จดัส่งสําเนารายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ครังที  50  ซึงไดป้ระชุมเมือวนัที  สิงหาคม 2563 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  พร้อมทงัเผยแพร่ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั  www.btnc.co.th   ภายใน 14 วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่ง

ให้กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึง

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกขึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้ทีประชุมพิจารณารบัรอง 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 50 เมือวนัที 4 สิงหาคม 2563 ตามที 

คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี 
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ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ ไมมี่ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ และ ผลการ 

ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ไดป้รากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2563 ซึงไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้ือหุ้น ในรูปแบบ QR 

CODE ทีปรากฏอยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

 ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ มีรายไดร้วม 385.35 ลา้นบาท ลดลงจากปี 

2562 คดิเป็น 49.68% มีผลขาดทนุ 47.35 ลา้นบาท หรือลดลง 1,438.33%  และบริษทัฯ ไดพ้จิารณาถอนบริษทั โชคสามคัคี จาํกดั 

ออกจากการเป็นบริษทัร่วม เนืองจากสัดส่วนการถือหุ้นไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ดงันนัในปี 2563 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัร่วม จึงไม่

จดัทาํงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ Brand จาํนวน 301.95 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 298.88 ลา้นบาท หรือเท่ากบั

ลดลง 49.74%   

 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการเครืองแบบจาํนวน 70.76 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 59.01 ลา้นบาท หรือเท่ากบัลดลง 

45.47%   

 สาเหตเุนืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตงัแต่

เดือนมกราคม 2563 ส่งผลให้นกัท่องเทียวไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ กระทงัเดือนมีนาคม 2563 รัฐบาลไดอ้อกมาตรการเวน้

ระยะห่าง สงัปิดสถานทีต่างๆ รวมถึงให้งดการเดินทาง ทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัเปลียนไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได ้  ซึงมี

ผลกระทบต่อยอดขายของร้านคา้ปลีกในศนูยก์ารคา้และห้างสรรพสินคา้ ตลอดจนการตดัสินใจสังสินคา้เครืองแบบพนกังานของ

องคก์ร ชะลอตวัลง   ทงันีบริษทัไดมี้การปรับตวัเพิมช่องทางขาย Online เพมิขึน และสรา้งสินคา้ใหม่ทีเหมาะกบัสถานการณ์โควดิ 

อนัไดแ้ก่ หนา้กากผา้, เสืออปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ทงัแบบใชค้รังเดียว และ ใชไ้ด ้20 ครัง  และ เสือคลุมสะทอ้นนาํพเิศษ

สาํหรับทนัตแพทย ์ แต่ก็ไม่สามารถเพิมยอดขายทดแทนยอดขายทีลดลงไปได ้ และรายไดอื้นของบริษทัลดลงจากปีก่อนจาํนวน 

22.51 ลา้นบาทหรือเท่ากบัลดลง 64.06%  เนืองจากปีก่อนมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นและเงินลงทุน 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายอืนๆ จาํนวน 237.45 ลา้นบาท เมือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนั

ของปี 2562 ลดลงจาํนวน 123.30 ลา้นบาทหรือเท่ากบั ลดลง 34.18%  

  -  ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 97.80 ลา้นบาท บริษทัฯ พยายามลดภาระค่าเช่าโดยการขอความกรุณาใน

การให้ส่วนลดจากเจา้ของพืนที เนืองจากการประกาศปิดสถานทีชวัคราว และหลงัจากสามารถเปิดสถานทีดาํเนินกิจการ จาํนวน

ลูกคา้ในแต่ละแห่งลดลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และพิจารณาปิดจุดขายทีไมส่ามารถทาํ

กาํไรได ้ นอกจากนนัยงัมีการปรับโครงสร้างการทาํงานของพนกังานใหม่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตา่งๆ ตามประกาศของรัฐบาล  

บริษทัฯ ไดเ้พิมงบประมาณค่าใชจ้่ายในการสือสารและโฆษณาสาํหรับช่องทางการขายใหมท่างออนไลน์เพือสนบัสนุนการขาย    

  -  ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาํนวน 13.57 ลา้นบาท จากการปรับโครงสร้างพนกังานใหม่ 

  -  ตน้ทุนทางการเงินเพิมขึน 0.31 ลา้นบาท จากการคาํนวณค่าเช่าใหม่ ตามมาตรฐานฯ TFRS16 จาํนวน 2.52 

ลา้นบาท ในขณะทีดอกเบียเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสันลดลง 2.21 ลา้นบาท 

 ดงันนั งบการเงินของบริษทั มีผลขาดทุนสาํหรับปี 2563 จาํนวน  47.35 ลา้นบาท  
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 นอกจากนี ตามที ปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัโดยมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี

20 มีนาคม 2558 และเมือวนัที 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รปัชนั ซึง

บริษทัไดด้าํเนินการให้พนกังาน ทาํตามอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  

 ทปีระชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2563 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที 3 นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่า ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ  ไดข้อให้ทีประชุมพิจารณางบการเงินซึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทงัรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2563 สามารถดาวน์

โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ทีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสําคญัได้

ดงันี                                          

           (หน่วย : ลา้นบาท)  

 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะของบริษทั งบการเงินทแีสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ปี 2563 ปี 2562 63/62 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 633.43 672.80 -5.85% 670.73 

หนีสินรวม 233.41 216.19 7.96% 216.19 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 400.03 456.61 -12.39% 454.54 

รายไดร้วม 385.35 765.74 -49.68% 765.09 

กาํไร(ขาดทุน) สําหรับปี (47.35) 3.54 -1,438.33% 2.985 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) (3.95) 0.29 -1,462.07% 0.25 
 

 

มติทีประชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

ตามทีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 

คะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที  4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผล  

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ  แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผล

การดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2563 บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิ 47,350,193 บาท กาํไรสะสมยกมา 54,207,910 บาท 

ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม 5,057,717 บาท 
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 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาผลการดาํเนินงาน สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพคล่องของบริษทั พิจารณา

เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเนืองดว้ยผลการดาํเนินงานปี 2563 มีผลขาดทนุจาํนวนมาก และขออนุมตัิทีประชุมผูถื้อหุน้งดจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2563 

มติทปีระชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามทีคณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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 5 นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 

 

วาระที  5 พจิารณาเลือกตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททต้ีองออกตามวาระ 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า  กรรมการบริษทัฯ ทีไดจ้ดทะเบียนไว้

กบักระทรวงพาณิชย ์ ในขณะนี มีอยูท่งัหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด     ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได ้    ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสาม  ดงันนัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที  51  นี  มี

กรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

(1)  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา   กรรมการ 

(2)  นางสาวพชัรี  คงแกว้  กรรมการ 

(3)  นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

 ทงันีนายประเสริฐ  ภทัรดิลก กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ

บริษทัก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงันนับริษทัฯ ขอสงวนตาํแหน่งนีไวก่้อน และจากการทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

เสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี   เป็นการล่วงหน้าตงัแต่

วนัที -  ธนัวาคม  ปรากฏว่าไมมี่ผูถื้อหุ้นเสนอชือบคุคลเพือรับการพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษทั   ซึงไม่รวมกรรมการบริษทัทีไดร้บัการเสนอชือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบตามทีคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตงักรรมการบริษทัทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษทัอกีวาระหนึงซึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบตัิเป็นรายบคุคล     ของผูที้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยูเ่ดิม  เห็นว่าเป็นบคุคลที

มีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบตัิและไดท้าํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม

มาตรา  68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์  

 จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั 3  ท่านนี เป็นกรรมการบริษทั ประวติัของบุคคลทีไดรั้บการ

เสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทงั  3  ท่าน  ไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้   

ดงันนั  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาเลือกตงับุคคลผูม้ีรายนามต่อไปนี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัเป็นรายบคุคล คือ 
 

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  

ทปีระชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
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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. นางสาวพชัรี  คงแก้ว 

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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. นายกฤษณ์  ณ ลําเลียง  

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย      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 
 
 

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 นี   มีจาํนวน

ทงัสิน 9  ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี 

 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   

3.  นางสุพร     ภวสันต ์  

.  นางกลัยา    ไวยานนท ์

.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 

6.  นางสาวพชัรี คงแกว้    

7.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   

8. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 

 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  

-  กรรมการอสิระมี  3  ท่านคือ 

1.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       

2.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   

3.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   

และ อยูร่ะหว่างการสรรหา อีก 1 ท่าน 

-  กรรมการตรวจสอบมี  2  ท่านคือ 

1.   นายภชุชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 

2.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 

และ อยูร่ะหว่างการสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ก่อนเขา้สู่วาระที 6  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 นายปณิธาน  ปวโรฬารวทิยา  ประธานกรรมการ   แจง้ใหที้ประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้

บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน 

โดยปกติวสิัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซึงในปี 2563 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ใน

อตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม 192,000 บาท เป็นค่าเบีย

ประชุม 

  สาํหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามทคีณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาและ

เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพอืกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกิน 1 ลา้นบาท  ทงันีไม่

รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอนืทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และเสนอให้จ่ายในการทาํหนา้ที ดงันี 

- ค่าเบียประชุม/ครัง 

  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพจิารณาจดัสรรและเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติทีประชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามทีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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 7  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มเงิน เลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุม

เพมิขึน 
 

วาระที  7   พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ แจง้ให้ทีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้ง 

ไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษทั และสํานกังานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอนืแก่บริษทัฯ  

นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอให้แต่งตงั นางสาว

กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ / หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5113   และ / 

หรือ นางสาวนงลกัษณ์  รัตนบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ / หรือ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที 5897  และ/หรือ นายโกมินทร์  ลินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3675 และ/หรือ นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4772 และ/หรือ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 11536 แห่ง บริษทั กรินทร์ 

ออดิท จาํกดั และ/หรือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนทีบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั มอบหมาย  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นวาระ  

ที  4  เนืองจากมีคุณสมบติัครบตามขอ้บงัคบัของบริษทั, สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงันี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 120,000 บาท         =  360,000   บาท            

2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี สินสุด 31 ธนัวาคม 2564        =  750,000   บาท 

   รวมทงัสิน         =          1,110,000  บาท             
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    โดยค่าสอบบญัชีทีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านนั ไม่มีการให้บริการอนืนอกเหนือจากการสอบ

บญัชี   

   ทงันี บริษทัทีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอขา้งตน้  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั 

บริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูท้ีเกียวขอ้ง 

มติทปีระชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามทีคณะกรรมการ 

เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด  35  ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้ 9,888,278  หุ้น 

เห็นดว้ย  35  ราย  จาํนวน  9,888,278  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 8  นางสาวสุภาภรณ์  เขม็เงิน เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิม 
 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)   

 ไม่มี  

  

เมือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนหรือขอ้ซักถาม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ในนามของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านทีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.40 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=220426

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 2565
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022

 25 มีนาคม 2565

Meeting Date   :    Tuesday, April 26, 2022 at 16:00 hrs.
วันที่ประชุม    :   วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.

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.

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=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
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สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี  
 

ประวัติของบุคคลทไีด้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 
 

 

 
1.  ชอื-นามสกุล ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์       

อาย ุ      ปี  

ตาํแหน่งปัจจบุนั  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประวตัิการศกึษา  ปรญิญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัโนวา เซาทอี์สเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรี เศรษฐศาตรบณัฑติ  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Certification Program  (DCP) รุน่ท ี68/2548 

    Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท ี3/2546 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบรษิัท  เดือน  วนั (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง  พ.ค. ) 

ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอนื 
(ทีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที

แข่งขนั/ 
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

 แห่ง กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.บูติคนิวซิตี 
 

 แห่ง -ไม่ม-ี -ไมม่-ี 

 กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย ์ไอว ีโกลบอล   

 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.อินเด็กซ ์ลิฟวงิมอลล ์

 

  

 กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แพลน บี มเีดีย   

 กรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชนัแนล   

 กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์   

 
 
 

 



 

 

 

การถือหุน้ในบริษัท(ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ)        ,   หุน้ หรือ . % 

การเขา้รว่มประชมุ  สามญัผูถ้ือหุน้ปี       จาํนวน       -      ครงั 

    คณะกรรมการบรษิัท      จาํนวน      /      ครงั 

    คณะกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน      /      ครงั 

ความเชียวชาญ  การตรวจสอบ การวิเคราะหข์อ้มลู การบรหิารธุรกิจ และ การตลาด  

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแตง่ตงั  กรรมการอิสระ ซงึไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน         

  และคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม  ไม่มีประวตักิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี กับบริษทั/บริษทัใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่

หรือผู้มอีาํนาจควบคุมของบรษัิทฯ ในปัจจบัุนหรือในช่วง  ปีทผี่านมา 

- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีปรกึษาทไีดร้บัเงินเดือน 

   ประจาํ 

ไม่เป็น 

- เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

- มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจทีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไดอ้ย่างอิสระ เชน่  

  (การซอื/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงินหรอืการกูย้ืมเงิน) 

ไม่ม ี

- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษิัทย่อย ไม่เป็น 

- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึน เพือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื 

  ผูถ้ือหุน้ ซงึเป็นผูที้เกียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

ไม่เป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                            
 

2.  ชอื-นามสกุล   นางสาววราลักษณ ์งามจติรเจรญิ  

อาย ุ    47 ปี      

ตาํแหน่งปัจจบุนั         ไม่ม ี

วฒุิการศึกษา                ปรญิญาตรี นิเทศศาสตร ์  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Certification Program  (DCP) รุน่ท ี198/2557 

    Director Accreditation Program (DAP) 2557 

    Financial Statements for Director (FSD) รุ่นท ี /  

    Board Reporting Program (BRP) รุน่ท ี /  

    Executive Development Program (EDP) 2560 

    Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท ี  

    Sustainable Business Strategy (Harvard of Business School Online)  

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบรษิัท   -  

ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษทั

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแข่งขนั/ 
เกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

 แห่ง -ปัจจุบนั 
กรรมการ /  
กรรมการผูจ้ดัการ  

 
บมจ.ซิกา้ อินโนเวชนั  

 แห่ง 
 

-ไม่มี- -ไม่ม-ี 

 

การถือหุน้ในบริษัท(ของตนเอง/คูส่มรส/บุตรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ) -ไม่มี- 

การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถ้ือหุน้ปี       จาํนวน     -      ครงั  

 คณะกรรมการบริษัท       จาํนวน     -     ครงั 

ความเชียวชาญ  การบรหิารจดัการธุรกิจ และการสือสาร  

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแตง่ตงั  กรรมการบรษิัท ซงึไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน        

  และคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม  ไม่มีประวตักิารกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 



สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี    
 

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

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ีเกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนั ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํหรอืผูมี้ 
อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่   บรษัิทย่อย   บรษัิทรว่ม  บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ของผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีปรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
       (3) ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา 
คูส่มรส พีนอ้ง และบตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
       (4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงั ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ทีมีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ ของผูท้ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ   บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ   เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็น
กรรมการอิสระ 
        ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนงึ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รอืบรกิาร  หรอืการให ้  หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรือให้
กูยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน  รวมถึงพฤติการณอ์ืนทาํนองเดียวกนั  ซงึเป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอื คูส่ญัญามี
ภาระหนีทีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนงึ ตงัแตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท์ีมีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอืตงัแตยี่สิบลา้นบาทขนึไป แลว้แต่
จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ให้
นบัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหวา่งหนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี   ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
 ( ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ  ซงึรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมาย  หรอืทีปรกึษา
ทางการเงิน  ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ   บรษัิทใหญ่  บรษัิทย่อย   บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แตจ่ะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
  ( ) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึ  เพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่   หรอืผูถื้อหุน้
ซงึเป็นผูท้ีเกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
  (8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือ



 

หุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
  (9)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของ บรษัิทฯ   ภายหลงั
ไดร้บัการแตง่ตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตาม ( ) ถึง ( ) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้



 

สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี  
 

รายชือและขอ้มูลเกียวกับกรรมการอ ิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ทบีร ิษัทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถอืห ุน้ 

 

 

   
. นายภุชชงค  ์วนิชจักรว์งศ  ์

     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

     อาย ุ   ปี 

     ทีอยู่ติดตอ่ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวิท    
     แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  

     การถือหุน้บรษัิท :  - ไม่มี – 

     การมีส่วนได้เสียพเิศษในทกุวาระ : - ไม่มี -   
 

   

 

 

   
. นายกฤษณ ์  ณ ลาํเลียง 

     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
     อาย ุ   ปี 

     ทีอยู่ติดตอ่ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวิท      
     แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  

     การถือหุน้บรษัิท :  0.29%  
     การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ : - ไม่มี –  
  

 

  

   

   

 

 



 

สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี  

บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) 

  ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทเีกียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปี ภายในสี (4) เดือน นบัแต่วนัสินสดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแลว้  ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้ สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผูถ้ือหุน้รวมกันนบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกว่ายีสิบหา้ (25) คน      ซึงมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุน้  ทีจาํหน่ายได้

ทงัหมดจะเข้าชือกันทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได ้ แต่

ตอ้งระบุเหตุผลในการทีขอใหเ้รียกประชุม ไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้ง

จดัใหม้ีการประชมุผูถ้ือหุน้ภายในหนึง (1)  เดือนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุ  ระบุสถานท ี วนั   เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุมและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะ

เสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ   หรือเพอืพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทงัความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทงันีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าว

นดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกว่าสาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย   

สถานทีทีจะใช้ประชุมตามวรรคหนึง  ให้อยู่ในท้องทีอันเป็นทีตังของสาํนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ

สาํนกังานสาขา หรือสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายีสิบหา้ (25) 

คนหรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนผูถ้ือหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนับ รวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึงในสาม 

(1/3)  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนใน

กรณีใดโดยเฉพาะ 

ขอ้ 37. การประชุมผูถื้อหุน้ครงัใด  เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1)  ชวัโมง จาํนวนผูถ้ือหุน้ซงึมาเขา้รว่มประชุม ไม่ครบ

เป็นองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุ

เป็นอนัระงับไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการเรียกประชมุ 

เพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7)  

วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม  หรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการ   หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซึงมาประชุมเลือก ผูถ้ือหุน้คนหนึงเป็นประธานในที

ประชมุ 



 

ข้อ 39. ประธานในทปีระชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทว่าดว้ยการประชุม ใน

การนีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ทีประชุม

จะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง   ไม่นอ้ยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจาํนวนผูถ้ือหุน้ซึงมา

ประชมุ 

เมือทีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแลว้    ผู้ถือหุ้นซึงมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสาม  

(1/3)   ของจาํนวนหุน้ ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหท้ีประชมุพิจารณาเรืองอนื นอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดั

ประชมุอีกก็ได ้

        ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลาํดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง หรือพิจารณาเรืองทีผูถ้ือ

หุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจาํเป็นตอ้งเลือนการพิจารณาใหท้ีประชุมกาํหนดสถานที  วนั  

และเวลาทีจะประชมุครงัต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนดัประชุม ระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทังนี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม(3) วนั   และไม่นอ้ยกว่าสาม (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในทีประชมุผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 

 ข้อ 44.  การประชมุสามญัประจาํปีเพือพจิารณากิจการเหล่านี  คือ   

    (1)     รายงานกิจการคา้ในรอบปีทีผ่านมา 

  (2)     พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุ 

    (3)      พิจารณาจดัสรรกาํไร 

                (4)      พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 

                (5)      พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท 

              (6)     พิจารณาเรืองอืน ๆ 

 

การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. ผูถ้ือหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถ้ือหุน้ แทนตนก็ได ้และ

ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งยืนหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ี    ประธานคณะกรรมการกาํหนด ณ 

สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉันทะตอ้งทาํตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมาย

ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดักาํหนด 

ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใดซงึทีประชมุจะไดล้งมติ   ผูน้นัไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ย

ในข้อนัน  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ  ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน  ใหผู้้เป็นประธานในที

ประชมุออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนึงหุน้เป็นหนึงเสียง 

                มติของทปีระชุมผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี 

 คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 

   (2) ในกรณีดงัต่อไปนี   ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ ซงึ 

  มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคัญใหแ้ก่บคุคลอืน 

ข. การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทอืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั   



 

การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกัน 

  ง.   การแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

                              จ.   การเพิมทุน  หรือ  ลดทนุของบรษิัท   หรือ  การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

                              ฉ.  การควบ  หรือ  การเลิกบริษัท 

      

การจา่ยเงนิปันผล 

ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีทีบรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิให้

แบ่งเงินปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กัน 

การจา่ยเงินปันผล  ใหก้ระทาํภายในหนึง  (1)   เดือนนบัแต่วนัททีปีระชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี  ทังนีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนันใน

หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว  ในเมือเห็นว่าบรษิัทมีผลกาํไรสมควร

พอทจีะทาํเช่นนนั  และเมือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหท้ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ข้อ 59. บริษัทตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างนอ้ยหนึงในยีสิบ (1/20) ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกั

ดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุสาํรองนนัจะมจีาํนวนถึงหนึงในสิบ (1/10)  ของจาํนวนทนุจดทะเบียนของ

บรษิัท 

เมือไดร้บัอนุมตัิจากทีประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสาํรองตามกฎหมาย  และทุน

สาํรองส่วนลาํมลูค่าหุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 

คณุสมบัติของกรรมการ  วิธีการเลือกตังกรรมการ  และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

ข้อ 18. ใหบ้ริษัทมคีณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึงหนงึ (1/2) ของจาํนวน

กรรมการทงัหมดตอ้งมถีินทอียูใ่นราชอาณาจกัร 

 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนงึ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที

ตามขอ้บงัคบัในกิจการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 

การลงนามผูกพันบริษัท  ให้กรรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสาํคัญของบริษัท 

คณะกรรมการอาจกาํหนดชือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท   พรอ้มประทับตราสาํคญัของบรษัิท 

ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา   และ 

 (1)  บรรลนุิติภาวะ  

 (2)      ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย   คนไรค้วามสามารถ   หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

  (3)      ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเกียวกบัทรพัยท์ไีดก้ระทาํโดยทจุรติ 

                (4)     ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที 

 ข้อ 20. กรรมการนนัใหท้ปีระชมุผูถื้อหุน้เลือกตงั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึงมคีะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุน้ต่อเสียงหนึง 

(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้



 

(3) บุคคลซึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมา  เป็นผู้ได้รบัการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีทปีระชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันนั   ในกรณีทีบคุคลซงึไดร้บัการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการทีประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตงัในครงันันให้ประธานเป็นผู้ออก

เสียงชีขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครงั   ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้

จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท้ีสุดกับส่วนหนึงในสาม 

(1/3)   

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนนัใหจ้บัฉลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนั   เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ

ซงึพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัใหมไ่ด ้

 ข้อ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเขา้เป็น 

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ   หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกัดหรือเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชน   หรือบรษัิทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และ  เป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บรษิัทไม่ว่าจะทาํเพือประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติ

แต่งตงั 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 32. หา้มมิใหบ้รษิัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอนืใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน ์

ตอบแทน ในลกัษณะอืนโดยปกติวิสยัในฐานะทีเป็นกรรมการของบรษิัท    เช่น   เงินเดือน เบียประชมุ เบียเลียง  

เบียประกนั บาํเหน็จ เงินอดุหนุน  เงินรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล ค่านาํมนั ค่าพาหนะ 

                         ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการทีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของ 

                            บรษิัท 

     

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี  การแต่งตังผู้สอบบัญชี  การกาํหนดค่าสอบบัญชี  และการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นของ

ผู้สอบบัญชี 

 ข้อ 49 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบรษัิท  

 ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนนั  ใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตงัทกุปี  ผูส้อบบญัชซีงึออกไปนนัจะถูกเลือกกลบัเขา้รบัตาํแหน่ง 

อีกก็ได ้

 ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด ใหท้ีประชมุผูถ้ือหุน้กาํหนด 

 ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ทีเขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครงัทมีีการพิจารณา  งบดลุ  และบญัช ี

กาํไรขาดทนุ  และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษัิท  เพือชแีจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถ้ือหุน้   ใหบ้รษัิทจดัส่ง 

รายงานและเอกสารของบรษิัททีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถ้ือหุน้ครงันนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………….. 



สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี  

 

เอกสารและหลักฐานทีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

 

             การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี52 ของบรษิัท บตูิคนวิซิต ีจาํกดั (มหาชน) จะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ย

ระบบคิวอาร ์ (QR Code) ดงันนั เพอืความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีจะไปประชมุโปรดนาํแบบแจง้การ

ประชมุทมีรีหสัควิอาร ์(QR Code)  ไปในวนัประชมุดว้ย 

1.  เอกสารทผีู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม 

กรณีบุคคลธรรมดา 

 (1)   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ บัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือ   

หนงัสือเดินทางต่อเจา้หนา้ที เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

 (2)    กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

  (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบพิมพท์ีแนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ หรือ ตามแบบพมิพท์ ีกระทรวง 

    พาณิชยก์าํหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ  ข.  แบบหนึงแบบใดเท่านนั   ซงึสามารถ   Download ไดจ้ากเว็บไซต ์

    ของบรษิัทฯ (www.btnc.co.th)  พรอ้มทงักรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉันทะและผูร้บั 

    มอบฉนัทะ    

  (2.2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของผูร้บั 

    มอบฉันทะต่อเจา้หนา้ที   เพือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ 

 

กรณีนิติบุคคล 

 กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ  

 (1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบพมิพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ หรือตามแบบพมิพท์ีกระทรวงพาณิชย์

กาํหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึงแบบใดเท่านนั ซงึสามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.btnc.co.th) 

พรอ้มทงักรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคล และประทบัตราบรษิัท  (ถา้ม)ี   

 (2)  ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบ

ฉันทะต่อเจา้หนา้ที  เพอืลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

 

กรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุน้ 

        กรณีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ          

(1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตามแบบพมิพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ  หรือ ตามแบบพมิพท์กีระทรวง 

พาณิชยก์าํหนดทงั  แบบ  ก.  หรือ  แบบ ข. หรือ  แบบ  ค.  แบบหนึงแบบใดก็ได ้ซงึสามารถ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

(www.btnc.co.th)  พรอ้มทงักรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น  และ  ลงลายมือชอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  ผูม้อบฉันทะตอ้ง 

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจกระทาํการแทน คัสโตเดียน  (Custodian)   และหลกัฐานทีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1.1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

  (1.2)   หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian)         

     (2)  ผูร้บัมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทางของผูร้บัมอบ

ฉันทะต่อเจา้หนา้ท ีเพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 



 

2.    ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

  2.1 การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้มสีิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดท้กุวาระ 

         2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย 

         2.3 การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หนึงหุน้ เป็น หนึงเสียง 



สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี8 

ขนัตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังท ี52 

บริษัท  บูติคนิวซิต ี จาํกัด (มหาชน) 

วันอังคาร ท ี 26 เมษายน 2565 
 

 

 

 

ผูถ้ือหุน้ – BTNC 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – 16.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – .  น.) 

 

แสดงหนงัสือเชิญประชมุและบตัรประจาํตวั  

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ, หนงัสือมอบฉันทะ และ

หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวั 

ผูร้บัมอบฉันทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลือกตงักรรมการบรษิัท  

(ระบชุือ เลขทีลงทะเบยีน และจาํนวนหุน้) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 16.00 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามลาํดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบรษิัท ผูถื้อ

หุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 

เจา้หนา้ทจีะนบัคะแนน พรอ้มทงัแจกบตัรลงคะแนน 

โปรดกรอกเลขทีลงทะเบยีน ระบุความเห็น  ลงนาม

ในบตัรลงคะแนน และส่งคืนเจา้หนา้ทีทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท้ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตงักรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ทกุท่านโปรดระบุ

ความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคลพรอ้มทงัลงนาม

ในบตัรลงคะแนน กรณีมีผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสียงในการเลือกตงักรรมการบริษัทท่านใด ใหย้กป้าย

คะแนน เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนน เมือเสรจ็สินการลงมติใน

วาระนี เจา้หนา้ทจีะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน 



 

       สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี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 ุ...........50...........ปี    

        ..... Mr.Puchchong..Vanichjakvong………………………………………………….   Age           50       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 ) ......นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง .................................................................................... อาย ุ.........51..............ปี    

        .......Mr.Kris Na Lamlieng............................................................... ..................  Age          51          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. 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

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

        วาระที 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 51 เมือที 27 เมษายน 2564 

             Agenda 1   To approve the minutes of the Annual General meeting No.51 on April  27, 2021. 
 

  (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, 2021  

  (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               ดร. เพ็ญนภา  ธนสารศิลป์                                                                        .        

                             Name of Director      Mrs.Pennapha  Dhanasarnsilp                                                              .  

                           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
 

         ชือกรรมการ              นางสาววราลักษณ์  งามจิตรเจริญ                                                                         

.     .       

                          Name of Director  Miss Valarlak  Ngamchitcharoen                                                                .                                            

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
 

                                                 

 ชือกรรมการ                                                                                                                                  .        

  Name of Director                                                                                                                        n                                                              

                      เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 

                        Approve       Disapprove Abstain 
                                                



 

                   วาระที 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

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

    (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

  (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 ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 



 

 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…..…………………………………………….….…. ผูร้ับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

  ลงชือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้ับมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

หมายเหตุ / Remark  

1. ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 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 .......................  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)  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 .............................  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 



สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี10 

โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์ 

MONTIEN RIVERSIDE HOTEL 

 

 

รถประจาํทาง : สาย 35, 89, 205  

Bus No. : 35, 89 and 205 

 

 

เลขที 372 ถนนพระราม  แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  

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

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

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



สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี11 

 

แบบฟอรม์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี รายงานประจาํปี แบบรูปเลม่ 

 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 

 

 บรษิัท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  ขอเรียนใหท้า่นทราบว่า  หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคที์จะขอรบัแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี รายงานประจาํปี     แบบรูปเล่ม  กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง และส่งกลบัไปยงับรษิัทฯ  ท ี 

นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงิน   

บรษิัท บูติคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)  

เลขที / -   ซ.สขุมุวิท   ถนนสขุมุวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร     

โทรศพัท ์ - -  ต่อ   หรือส่ง Fax ทหีมายเลขโทรสาร - -  

 

เพือทบีรษิัทฯ จะไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีใหท้า่นต่อไป 

 

ขา้พเจา้ชือ (ตวับรรจง)........................................................................................................................... ................................. 
 

ทอียู่..................................................................................................................................................... ................................. 
 

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

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

 

ชือผูท้ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก.................................................................................................. .............................................. 
 

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

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

Email Address...................................................................................................................... ................................................ 



สงิทสี่งมาด้วยลาํดับท ี12 

 

ขันตอนการส่งคาํถามลว่งหน้าเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายในการใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเกียวกบัการดาํเนินกิจการ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ

สามญัผูถ้ือหุน้ครงัที  โดยสามารถส่งคาํถามมายงับรษิัทไดด้งันี 

1. ผูถื้อหุน้เสนอคาํถามพรอ้มทงัใหข้อ้มลูของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงันี 

- ชือ ทีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์และ email address (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทบีรษิัทสามารถติดต่อได ้

- คาํถามในวาระทีประสงคจ์ะสอบถามหรือใหค้วามเห็น พรอ้มดว้ยเอกสารและขอ้มลูประกอบ (ถา้มี) 

2. ช่องทางทีบรษิัทเปิดรบัคาํถาม 

- ทาง email address : nokbtnc@gmail.com 

- ทางไปรษณียล์งทะเบียน ไปยงั  

นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ  

เลขานกุารบรษัิท บรษิัท บตูิคนวิซิตี จาํกดั (มหาชน)   

/ -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

3. ระยะเวลาในการเปิดรบัคาํถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

จึงขอความรว่มมือใหส่้งคาํถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัทฯ ภายในวนัที  เมษายน  

4. เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และส่งใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 

5. บรษิัทจะตอบคาํถามทีผูถื้อหุน้สง่มาลว่งหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

 

 

 



การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล (PRIVACY NOTICE) 

สาํหรับการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัท บูตคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) ประจาํปี  (“การประชุม AGM”) 
 

 เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ทางบรษิัท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จึงขอแจง้ขอ้มลูให ้

ผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ ทราบดงัต่อไปนี  

 ขอ้มลูของผูค้วบคุมขอ้มลู : บริษัท บูติคนิวซิตี จาํกัด (มหาชน) รายละเอียดสาํหรบัการติดต่อเป็นไปตามทีปรากฎในเอกสารเชิญ

ประชมุ AGM ของบรษิัท 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคล : บรษิัทจาํเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน เพือประโยชนใ์นการจดัการประชุม AGM และการเขา้รว่ม

การประชมุ AGM ของท่าน ดงันี 

1.1 ขอ้มลูส่วนบคุคลทวัไป ไดแ้ก่ ชอื นามสกลุ อาย ุทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์และเลขประจาํตวับตัรประชาชน เลขทีบญัชีธนาคาร 

อีเมลล ์หมายเลขโทรสาร เลขประจาํตวัผูถื้อหุน้ อาชีพ 

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว ไดแ้ก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางทีเกียวขอ้งกับขอ้มูลสุขภาพ และอาการของโรค 

นอกจากนี บรษัิทจะดาํเนินการบนัทึกถ่ายภาพ และภาพเคลือนไหวของการประชมุ AGM ดว้ย 

2. วัตถุประสงค ์ฐานในการประมวล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม

วตัถปุระสงคแ์ละฐานการประมวลผลดงัต่อไปนี 

2.1 ฐานการปฏิบตัิหนา้ทีตามกฎหมาย 

- บรษิัทเก็บและใชข้อ้มูลของท่านตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 เพือเรียก จดัใหม้ีและดาํเนินการ การประชุม AGM ซึงรวมถึง

การยืนยนัตวัตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และเพือดาํเนินการใดๆ เพือใหเ้ป็นไปตามมติทปีระชมุในการ

ประชมุ AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอืนใด เพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเพือใหเ้ป็นไปตามคาํสงัของหน่วยงาน

ภาครฐั ทีมีอาํนาจโดยเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

และกฎหมายอนืใด  

2.2 ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 

- บรษิัทเก็บและใชข้อ้มูลของท่านตามขอ้ 1.1 เพือใชใ้นการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลกัฐานใน

การเขา้รว่มประชุมของท่านรวมถงึเพือการใดๆ ตามความจาํเป็นทีเกียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษิทั และ

บคุคลอนื โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

- บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.2 เพือใช้สาํหรับคัดกรองผู ้มีความเสียงติดโรค COVID-19 เพือให้บรรลุ

วัตถุประสงคเ์กียวกับประโยชนด์า้นการสาธารณสุขเพือการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบตัิในการประชมุ AGM 

- บรษิัทบนัทึกภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชมุ AGM เพอืใชใ้นการรายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ 

AGM ทางสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละสือสิงพิมพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฎภาพของ

ท่านทีเขา้รว่มประชมุแต่ไม่มีการระบรุายละเอียดตวับคุคลทีเขา้รว่มงาน  

3. แหล่งทีมาของขอ้มลูส่วนบุคคล : บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั  

4. การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล : บรษัิทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวต้ลอดระยะเวลาทีจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูเพือใหเ้ป็นไปตาม

วัตถุประสงคท์ีกล่าวขา้งตน้ ทงันี บริษัทคาดหมายว่าจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี และตามขอ้ 1.2 

เป็นระยะเวลา 3 เดือน นบัตงัแต่วนัทบีรษิัทไดร้บัขอ้มลูของท่าน เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ เมือพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

บรษิัทจะทาํลายขอ้มลูส่วนบคุคล หรือทาํใหข้อ้มลูส่วนบคุคลไม่สามารถระบตุวับคุคลได ้

5. สิทธิของเจา้ของข้อมลู : เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการ

คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิทีจะขอใหล้บขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บ สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของท่าน สิทธิในการขอโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงั

บุคคลอืน และสิทธิในการรอ้งเรียน หากท่านตอ้งการดาํเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทและบริษัทจะพิจารณาคาํขอ

ของท่านโดยเร็วทีสุด โดยบริษัทจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ท่านสามารถยืนเรอืงรอ้งเรียนต่อสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลได ้  
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