
 

 
 

บริษทั บูติคนิวซิตี ้จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังท่ี 50 

วนัอังคาร ท่ี 4 สิงหาคม 2563  
เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

ณ ห้อง Galaxy ช้ัน 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ 
เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

 
 
 

 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 14.00 น.  
กรุณานําแบบแจ้งการประชุมซึ่งพมิพ์บาร์โค้ด (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวนัประชุม  

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 



 

มาตรการและแนวทางปฏบิัตใินการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ประจาํปี 2563 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร ่ระบาดของโรคไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

          ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุ บรษัิทขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัในการประชมุ ดงันี 
 1.   บรษัิทขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกคะแนนเสียงลงคะแนน แทนการเขา้
รว่มประชมุดว้ยตนเอง (รายชือและรายละเอียดตามส่งทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5) โดยระบุในหนงัสือมอบฉันทะทีจดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อ
หุน้หรือดาวโหลดทางเว็บไซตข์องบรษัิท (แนะนาํใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) โดยจดัส่งมายงับรษัิทเป็นการล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกวา่  วนัทาํการก่อนวนัประชมุ (เพือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร)  โดยจดัสง่ไปยงัทีอยู่ดงันี 
 

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

 2.    บรษัิทจะจดัใหมี้การทาํความสะอาดภายในหอ้งประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ 
 

 3.  บริษัทเตรียมการจัดประชุมเพือลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืนทีการประชุม โดยจดัเวน้ระยะห่างระหว่าง
บุคคล 1.5 เมตร โดยการจัดทีนังในห้องประชุมจะสามารถรองรบัผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบัมอบฉันทะ ( “ผู้เขา้ร่วมประชุม” ) ได้
ประมาณ 30 ทีนงั พรอ้มระบุเลขทีนงัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทีลงทะเบียนเรียบรอ้ยแลว้ จึงใครข่อความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนงัตาม
หมายเลขทีระบไุว ้เพือประโยชนใ์นการปอ้งกนั หรอื ติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ขนึ 
  ในกรณีทีนงัทีจดัไวเ้ต็มตามจาํนวนแลว้ บริษัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้รรมการ
อิสระของบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม หากเป็นผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระทีระบุชือไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ เพือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 

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

 5. บรษัิทของดบรกิารอาหารวา่งและเครอืงดืม โดยจะมีเฉพาะนาํดืมบรรจขุวดไวใ้หใ้นหอ้งประชมุเท่านนั 
 

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

 ทงันี หากเกิดความลา่ชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี  
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ที่ BTNC BM10 /2563 
วนัท่ี  29 มิถนุายน 2563 

 
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 50 

 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท บตูคินิวซิตี ้จ ากดั (มหาชน)   
สิ่งท่ีสง่มาด้วย  1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 49 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

 2.  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR CODE) ซึง่อยูใ่นแบบแจ้งการประชมุท่ีมี
บาร์โค้ดท่ีต้องน ามาในวนัประชมุเพ่ือลงทะเบียน  

  3.  ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด 
       ออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

 4.  นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 5.  ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 6.  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 7.  เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ และระเบียบปฏิบตัใิน 
      การประชมุ  
 8.  ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 9.  หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

   11. แบบฟอร์มขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่  
  12. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 13. ขัน้ตอนในการสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

   ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 50 ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม  
2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องกาแล็กซ่ี (Galaxy) ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ 257 ถนนเจริญนคร 

แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุ
เป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่
วนัท่ี 1-30 ธนัวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชมุ  และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้ก าหนดระเบียบวาระการประชมุเพ่ือพิจารณา ดงันี ้
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วาระที่ 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 49 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2562 
                    

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล                  :   ได้มีการจดัท ารายงานการประชมุดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต่
วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.btnc.co.th) แล้ว   ตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 

                   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึน้โดยถูกต้อง 
สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 

       ข้อเท็จจริงและเหตผุล :   รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของ 
บริษัทฯ ในรอบปี 2562    ได้ปรากฏในหนงัสือรายงานประจ าปี 2562    ท่ีได้ส่งมาในรูปแบบรหสัคิวอาร์ 
(QR CODE) พร้อมกับแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้   ได้จัดท าขึน้ตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
 

    ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :   เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบ  
 

วาระที่ 3  : พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิและรายงานของผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

                ข้อเท็จจริงและเหตผุล   :   งบการเงินดงักลา่ว ได้จดัท าขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระ 
ส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระ ส าคญั 
ดงันี ้

                                 (หน่วย : ล้านบาท) 
 

รายการ 
งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
สินทรัพย์รวม 670.73 728.99 672.80 730.51 
หนีส้ินรวม 216.19 269.78 216.19 269.78 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 454.54 459.21 456.61 460.73 
รายได้รวม 765.09 855.74 765.74 856.09 
ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับปี 2.986 10.999 3.538 11.294 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.25  0.92 0.29 0.94 

 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม 
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุในครัง้นีใ้นรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
งบการเงินดงักลา่ว  
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วาระที่ 4  : พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

                   ข้อเท็จจริงและเหตผุล :   บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผลการด าเนินงานมีก าไร 
หรือยงัคงมีก าไรสะสม  ในรอบปี 2562 (สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562)  ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
จ านวน 3,537,944 บาท ก าไรสะสมยกมาจ านวน 58,388,327 บาท ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจ านวน 
8,400,000 บาท มีผลก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 858,537 บาท ตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5% เป็น
จ านวน 176,898 บาท คงเหลือก าไรสะสมน าไปจัดสรรทัง้สิน้ 54,207,910 บาท  โดยคณะกรรมการ
บริหารได้พิจารณาผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุม
กรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิการจดัสรรก าไรและ
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายดงันี ้ตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5% เป็นจ านวน 176,898 บาท และ
เสนอให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้น
ทัง้หมด 12.00 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1.80 ล้านบาท โดยจา่ยจากก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท     :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไร โดยตัง้ส ารองตามกฎหมาย 5% เป็นจ านวน 176,898 
บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เพิ่มเติม
อีก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้บริษัทไม่สามารถจดัการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปีตามก าหนดเวลาเดิมได้ และเพ่ือเป็น
การลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการจึงได้อนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท จ านวน 12.00 ล้าน
หุ้น เป็นจ านวนเงิน 1.80 บาท จากก าไรส าหรับปี (งวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) ส่วนท่ี
เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากก าไรสะสมของกิจการท่ีเสียภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20  ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ  ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธ ท่ี 22 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัพฤหสับดี ท่ี  7 พฤษภาคม  2563  ซึง่ข้อมลูการจา่ยเงินปันผล  มีดงันี ้

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัท (ล้านบาท) 3.54 11.29 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 12.00 12.00 
3. เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 0.15 - 
4. เงินปันผลประจ าปี  (บาท/หุ้น) - 0.70 
5. รวมเป็นเงินปันผลจา่ย (ล้านบาท) 1.80 8.40 
6. อตัราเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ  (%) 50.88 74.37 

      

อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้และไมส่ง่ผล
กระทบตอ่สภาพคล่องของบริษัทฯ 
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วาระที่ 5  : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 
 

                 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ   ข้อ 21   ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ก าหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกแบง่ให้ตรงเป็น
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 9 คน (เดิม 10 คน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้ น
ครัง้นีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

(1)  นางประวรา เอครพานิช   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ  
(2)  นางสพุร ภวสนัต์  กรรมการบริษัท 
(3)  นายภชุชงค์  วนชิจกัรวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
(4)  นายเสริมวงศ์  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  ทัง้นี ้นางกัญญุมา  โนนค า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ดงันัน้บริษัทฯ จงึขอสงวนต าแหนง่นีไ้ว้ก่อน และจากการท่ีบริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการคดัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวมทัง้การเสนอระเบียบวาระตา่ง ๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2562 ปรากฎว่าไม่มีการเสนอบคุคลเพ่ือ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท หรือระเบียบวาระเข้ามายงับริษัท    
 ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง
คณุสมบตัเิป็นรายบคุคล โดยกรรมการสรรหาฯ ท่ีมีสว่นได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตัง้ตนเอง โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทัง้ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองของประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ถึงแม้นบัรวม
การด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระแล้วเกินกวา่ 9 ปี ตอ่เน่ืองกนั ซึ่งจากการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาฯ 
มีมติเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการทัง้ 4 ทา่น ซึง่พ้นต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ได้
พิจารณาและกลัน่กรองคณุสมบตัิตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็น
ว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวมีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ คอื  

(1)  นางประวรา  เอครพานิช   กรรมการผู้จดัการ 
(2)  นางสพุร  ภวสนัต์  กรรมการบริษัท 
(3)  นายภชุชงค์  วนิชจกัรวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
(4)  นายเสริมวงศ์  ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  ส าหรับกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่เกินกวา่ 9 ปี ได้แก่ นายภชุชงค์ วนิชจกัรวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ  
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 ด ารงต าแหนง่มาแล้ว 21 ปี รวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหนง่จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นีเ้ป็น 24  ปี เป็นผู้
มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจ และ ด้านบัญชีและการเงิน เป็นอย่างดี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้ยงัมีคณุสมบตัิครบถ้วนตรงตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  

  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้แนบประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับให้เสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และนิยาม    
      กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย

ล าดบัท่ี 3 และ 4  
 

วาระท่ี 6  : พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตผุล   :   ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือ   ทรัพย์สิน
อ่ืนใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแตจ่ะจ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการ
บริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยในปี 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้อนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการไว้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งได้จ่าย
จริงไปเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 336,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการเป็นคา่เบีย้ประชมุ จ านวน 196,000 
บาท และค่าตอบแทนให้กรรมการอิสระเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 140,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มี
การรายงานสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบคุคลใน
รายงานประจ าปีและแบบ 56-1 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพ่ืออนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2563 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิและ/หรือไม่เกิน 1 ล้านบาท ในวงเงิน
เดิม ทัง้นีไ้ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของ
บริษัท รวมถึงอ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ เสนอให้จา่ยในการท าหน้าท่ี ดงันี ้

        - คา่เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเข้าประชมุ)  
 ปี 2563  ปี 2562   
ประธาน 
กรรมการ 

2,000.00 
2,000.00 
 

บาท/ครัง้ 
บาท/ครัง้  

2,000.00 
2,000.00 

บาท/ครัง้  
บาท/ครัง้ 

                      -  คา่ตอบแทนประจ าปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนน าไปพิจารณา 
 จดัสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัติอ่ไป 

 

วาระที่ 7  : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล  :  ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็น  

 กรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าท่ีใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบญัชีนัน้ให้ท่ีประชมุสามญั 
 ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ ผู้สอบบญัชีของ 
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 บริษัท ในปี 2562 ท่ีผู้ประชมุถือหุ้นแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3759  
 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305  และ/หรือ นายจิโรจ  
 ศริิโรโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113   แหง่บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แตง่ตัง้ 

 

- นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3759 และ/หรือ 
   (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี 2561) 
- นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
   (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว ในปี 2562) 
- นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
- นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
- นางสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 

แหง่ บริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัท ซึง่เป็นวาระท่ี 3 และ 
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ดงันี ้
 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 
1.  คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3      510,000  บาท      570,000  บาท 
2.  คา่สอบบญัชีประจ างวด วนัท่ี 31 ธนัวาคม      750,000  บาท      630,000  บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,260,000  บาท 1,200,000  บาท 
 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :  เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและ
เสนอโดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 3759   และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7305  และ/หรือนาย 

 จิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์  พฒันบณัฑิต ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4713 และ/หรือนางสมุนา  เสนีวงศ์ ณ อยธุยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5897 
แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563  ของบริษัท โดยก าหนด
จ านวนเงินคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 1,260,000.- บาท ซึ่งได้พิจารณาจาก
ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน ผลการปฏิบตัิงานและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี และคณุสมบตัิ
ตามข้อบงัคบับริษัท และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และบริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย  

 

วาระที่ 8  : พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตาม   วนั   เวลา   และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น    โดยทา่น 
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุ ล่วงหน้า 2 ชัว่โมง ก่อนการประชมุ ตัง้แตเ่วลา 14.00 น. 
ถึง 16.00 น. ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบาย ให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถาม
ล่วงหน้า   หากท่านมีค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นในวาระใด  สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได้ท่ี
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อีเมลล์ nokbtnc@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยงั นางสาวสภุาภรณ์  เข็มเงิน  (เลขานกุารบริษัท)  
บริษัท บูติคนิวซิ ตี  ้จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1112/53-75   ซอยสุขุมวิท 48   แขวงพระโขนง   เขตคลองเตย    
กรุงเทพมหานคร    10110    หรือทางโทรสารหมายเลข 02-381-1656  ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563  โดยระบ ุช่ือ 
ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดต่อกลบัได้ ทัง้นี ้เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รวบรวมค าถามส่งให้กรรมการผู้ จดัการ
พิจารณาตามล าดบั และจะตอบค าถามท่ีสง่มาลว่งหน้าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

หากทา่นผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมา
พร้อมนี ้หรือตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.btnc.co.th  ซึ่งมี
ให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น จะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ ถือหุ้น
นอกจากนัน้จะใช้หนงัสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ และหากท่านประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากท่านได้มี
รายนาม  และประวตัโิดยสงัเขป ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทฯ ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 1 วนัท าการก่อน 
วนัประชมุ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหน้า  และบริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียน  
ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีจะเข้าร่วม
ประชมุ  โปรดน าแบบแจ้งการประชมุ  (แบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) ไปในวนัประชมุและลงนามเพ่ือ
สิทธิในการเข้าประชมุ  

 
โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท  
 
 
 
 

                                                                              (นางประวรา  เอครพานิช)  
          กรรมการผู้จดัการ  

mailto:nokbtnc@gmail.com
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สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

บริษทั บูตคินิวซิตี จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 9/2562 

ประชุม ณ. ห้องประชุมเจา้พระยา 1 โ รงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขที 372 ถนนพระรามที 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร  เมือวนัที  22 เมษายน 2562  มีผูถื้อหุ้นและรับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม  0  ท่าน จาํนวน  ราย 

ถือหุ้นรวม  9,908,228 หุน้ ( หุ้นบริษทัฯ มี  12,000,000 หุ้น ) ครบเป็นองคป์ระชุม 

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

เริมประชุมเวลา 6.00 น. 
 

เลขาทปีระชุมแจง้ใหท้ีประชุมทราบว่ามีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย  ,537,328 หุน้ ผูถื้อหุ้นทีมอบ 

ฉนัทะให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  ราย , ,  หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทงัสินจาํนวน  คน เป็นจาํนวน 3 ราย 

จาํนวนหุน้ ,708,228  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ .90  ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั  ซึงมีจาํนวนทงัสิน  ลา้นหุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม   ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึง

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายไดท้งัหมดโดยมี นายปณิธาน  

ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม 

นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิดประชุม และแนะนาํกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม ดงันี  
 

 คณะกรรมการบริษทัทงัหมดมี  9 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม  9 ท่าน  

1.  นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ 

3.  นางเยาวเรศ  เลิศสุคนธรส  กรรมการ 

4.  นางกญั ุมา  โนนคาํ  กรรมการ 

.  นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์  กรรมการและเลขานุการบริษทั  

6.  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

7.  นายภุชชงค ์ วนิชจกัร์วงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

8. นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

9. นายกฤษณ์ ณ ลาํเลียง  กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการบริษทัทีมาร่วมประชุมในวนันี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ของกรรมการบริษทัทงัหมด 
 

จากนนั นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา  ประธานในทีประชุมมอบหมายให ้ นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการ 

ผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุม   ก่อนเริมการประชุม นางประวรา  เอครพานิช ไดก้ล่าวแนะนาํผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีซึงเป็น

สักขีพยานการนบัคะแนน ดงันี 
 

ผูบ้ริหารอนืทีเขา้ร่วมประชุมจาํนวน  ท่าน 
1. นางสาวพชัรี คงแกว้          ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาระบบและขอ้มูล  

2. นางสาวลดาวลัย ์ช่วยยิม    ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์  

3. นางสาวสุนีย ์ ทิพยอ์ุดมลกัษณ์   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงิน 
 

ผูส้อบบญัชีและผูแ้ทนทีเขา้ร่วมประชุม  ท่าน 

1. คุณนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต      ผูส้อบบญัชี 

2. คุณประภาพรรณ  อุ่นขจรวงศ ์  ผูแ้ทน 

แห่งบริษทั กรินทร์ออดิท จาํกดั  และเป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมครังนี 
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  นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ  ไดม้อบหมายให้นางสาวสุนีย ์ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและ

เลขานุการบริษทัชีแจงรายละเอียดเกียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดงันี 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็น

กรรมการบริษทัตงัแต่วนัที   ธนัวาคม   ถึงวนัที  ธนัวาคม  นนั  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/

หรือเสนอชือบคุคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทั  ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้  43  คือให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาํโดยเปิดเผย  ซึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียง

ลงคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ   การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนไม่

เห็นดว้ย  และ/หรือ งดออกเสียงและ/หรือบตัรเสีย เท่านนั    จากนนัจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดที

เขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนัๆ  ทงันีในกรณีทีผูถื้อหุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้น

เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นโดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัได้

บนัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   

บตัรเสีย หมายถึง กรณีดงัต่อไปนี 

    -กรณีบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน 

    -กรณีผูล้งคะแนนไมท่าํเครืองหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจา้หนา้ทีของบริษทั เพอืตรวจนบัคะแนน 

    -กรณีบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว่้า ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด 

    -กรณีผูล้งคะแนนส่งบตัรลงคะแนนหลงัจากทีประธานไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ 

  ในกรณีทีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ริมแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนไดต้ามวาระทียงัไม่ไดเ้ริมพิจารณา และบริษทัฯ  จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ

ประชุมเป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนบัคะแนนเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบบาร์โคด้    ซึงผูถื้อหุ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ

พร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี 

 . วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นทีไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน 

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนนและแจกบตัรลงคะแนน  โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียนและระบคุวามเห็นพร้อมทงัลงนาม  ซึงเจา้หนา้ทีจะ

เก็บบตัรลงคะแนนทนัที 

 2. วาระเลือกตงักรรมการบริษทั    ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตงัแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม    

โปรดระบุความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคลพร้อมทงัลงนาม  กรณีผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตงั

กรรมการบริษทัท่านใดให้ยกป้ายคะแนน   เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนนและเมือเสร็จสินการลงมติในวาระนี เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัร

ลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทกุท่าน 

กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการทุกวาระ   

ในกรณีทีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษทั  ให้เป็นไปตามทีผูถื้อหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมเพมิขนึจาํนวน  คน เป็นจาํนวน  ราย จาํนวนหุน้ ,  หุ้น รวมเป็นผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทีเขา้ร่วมประชุม

ทงัสิน  คน เป็นจาํนวนผูถื้อหุน้  ราย จาํนวนหุ้น , ,  หุ้น คิดเป็นร้อยละ .  ของจาํนวนหุ้นทงัหมดของบริษทั 

 จากนนั นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 
 

วาระที 1   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  48/2561 

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้รียนต่อทีประชุมวา่ บริษทัฯ  ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น  ครังที    ซึงไดป้ระชุมเมือวนัที 23 เมษายน 2561 ให้แก่ท่านผูถื้อหุ้น และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย    พร้อมทงัเผยแพร่ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั  www.btnc.co.th   ภ  ายใน  วนั    นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให ้ 
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กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ ซึง

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกขึนโดยถูกตอ้งตรงตามมติทีประชุมผูถื้อหุ้น ขอให้ทีประชุมพจิารณารับรอง 
 

มติทีประชุม  ทปีระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นครังที 8 เมือวนัที  เมษายน  ตามท ี

คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน 
 

วาระที 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการในรอบปีทีผ่านมา 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนต่อทีประชุมรายงานของคณะกรรมการ และ ผลการดาํเนินงาน 

ของบริษทัในรอบปี 2561 ไดป้รากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2561 ซึงไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุ้น ในรูปแบบ QR CODE ทปีรากฏ

อยูบ่นหนงัสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนเดิม  พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ รายงานภาพรวมในการดาํเนินบริษทัฯ มีรายไดร้วม .  ลา้นบาท  

เพมิขึนจากปี   . %  มีผลกาํไร .  ลา้นบาท และงบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ มีรายไดร้วม 

.  ลา้นบาท กาํไร .  ลา้นบาท    

บริษทัฯมีรายไดจ้ากการขาย .  ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนเพิมขนึ .  ลา้นบาท หรือ . % เนืองจากบริษทัฯ  

ไดพ้ยายามปรับปรุงและปรับเปลียนแผนการบริหารสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการ .  ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อนเพิมขนึ .  ลา้นบาท หรือ . % เนืองจากความ 

ตอ้งการเครืองแบบยนิูฟอร์มทีเพมิขนึ 

บริษทัฯ มีตน้ทุนขายและบริการรวม .  ลา้นบาท คดิเป็น . % ของรายไดจ้ากการขายและการบริการ ซึงถา้ 

เทียบกบัปีก่อนสัดส่วนตน้ทุนรวมเพิมขึน .  % ในขณะทีสัดส่วนค่าใชจ้่ายในปัจจุบนัลดลง เนืองจากการปรับปรุงโครงสร้าง

นโยบายบริหารจดัการค่าใชจ้่าย 

บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม .  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน .  ลา้นบาท หรือ . %  

ค่าใชจ้่ายลดลง เนืองจากบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพมากขึน 

บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินรวม .   ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  .  ลา้นบาท  เนืองจากบริษทัไดแ้หล่ง 

เงินทนุทีมีอตัราดอกเบียทีตาํกว่าการใชเ้งินเบิกเกินบญัชี  

ซึงสัดส่วนค่าใชจ้่ายดงัทีกล่าวขา้งตน้มีสัดส่วนลดลง . % ในขณะทีรายไดเ้พมิขนึ . % ทาํใหง้บการเงินของ 

บริษทั มีผลกาํไรสาํหรับปี .  ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน . %  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ปีนีเทา่กบั . % ปี  เท่ากบั . % 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม  

 ทปีระชุมรับทราบผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2561 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพมิขึน 
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วาระที 3   พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธนัวาคม 2561 

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ  ไดข้อให้ทีประชุมพิจารณางบการเงินซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทงัรายงานของผูส้อบบญัชีไดจ้ดัทาํขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชี    รับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนงัสือรายงานประจาํปี 2561 สามารถดาวน์

โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์โคด้ ทีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ โดยสรุปสาระสาํคญัได้

ดงันี                        
             

          (หน่วย : ลา้นบาท)  

รายการ งบการเงินทีแสดงเงนิลงทุนตาม

วิธีส่วนได้เสีย 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
ปี  ปี  ปี  ปี  

สินทรัพยร์วม 728.99 808.46 730.51 809.69 

หนีสินรวม 269.78 353.65 269.78 353.65 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 404.27 454.81 393.26 456.04 

รายไดร้วม 855.74 815.98 856.09 816.12 

กาํไร(ขาดทุน) สาํหรับปี 10.99 8.64 11.29 8.75 

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 0.92 0.72 0.94 0.73 
  

มติทีประชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 

ตามทีคณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน 
 

วาระที  4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 

 นางประวรา  เอครพานิชกรรมการผูจ้ดัการ  แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในปีทีผลการ

ดาํเนินงานมีกาํไร หรือยงัคงมีกาํไรสะสม  ปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ ,294,327 บาท กาํไรสะสมยกมา 54, ,  บาท 

ระหว่างปีจ่ายเงินปันผล เป็นจาํนวนเงิน 6,000,000 บาท คงเหลือกาํไรสะสม , ,  บาท 

โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาผลการดาํเนินงานและสภาพคล่องของบริษทั เห็นสมควรให้ตงัสาํรองตาม 

กฎหมาย % เป็นจาํนวนเงิน ,  บาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ . 0 บาท จาํนวน  ลา้นหุ้น เป็นจาํนวน

เงิน ,400,000 บาท โดยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ .  บาท จ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อย

ละ 20   ซึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคนืได ้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ  แก่ผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับ

เงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ  ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  พฤษภาคม 62 และกาํหนดจ่ายใน

วนัที  21 พฤษภาคม 62 
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มติทปีระชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามทคีณะกรรมการเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
  

ก่อนเขา้สู่วาระที  นางสาวสุนีย ์  ทิพยอ์ุดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมเพมิขนึ  

 

วาระที  5 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

 นางประวรา  เอครพานิชกรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า กรรมการบริษทัฯ ทีไดจ้ดทะเบียน 

ไวก้บักระทรวงพาณิชย ์ในขณะนี มีอยูท่งัหมด  9  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯกาํหนดไวว่้า  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุก

ครังให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนึงในสามเป็นอตัรา      ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้   

ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม  ดงันนัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที    นี  มีกรรมการทีตอ้งออกตาม

วาระจาํนวน  ท่าน ดงันี 

(1)  นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา  ประธานกรรมการ 

(2)  นายประเสริฐ  ภทัรดิลก  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

( )  นางเยาวเรศ     เลิศสุคนธรส   กรรมการ  

ทงันี นางเยาวเรศ   เลิศสุคนธรส ไดแ้สดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก และจากการ 

ทีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี  2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพจิารณา 

 คณะกรรมการบริษทั   ซึงไม่รวมกรรมการบริษทัทีไดรั้บการเสนอชือ ไดห้ารือกนั   เห็นชอบ 

ตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตงักรรมการบริษทัทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน  ท่าน  

เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึงซึงไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัเป็นรายบุคคล     ของผูท้ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอยู่เดิม  เห็น

ว่าเป็นบุคคลทีมีความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ มีคุณสมบติัและได้ทาํคุณประโยชน์ให้แก่บริษทัมาโดยตลอด และไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา    ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ.  และขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ  

 พจิารณาเลือกตงั นางกลัยา ไวยานนท์ แทน นางเยาวเรศ  เลิศสุคนธรส กรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระแต่ไม่

ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

พจิารณาเลือกตงั นางสาวตวงทิพย ์ ณ นคร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทียงัว่างอยู ่ 
 

  จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการทงั   ท่านนี เป็นกรรมการบริษทั ประวตัิของบุคคลทีไดรั้บการ

เสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ทงั    ท่าน  ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว   

ดงันนั  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงับุคคลผูมี้รายนามตอ่ไปนี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 

1. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา 

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมา 

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  
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ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

2. นายประเสริฐ  ภัทรดิลก 

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุน้ทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น        

เห็นดว้ย    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,128  หุ้น       คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน            100  เสียง คิดเป็นร้อยละ   .  

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

3. นางกลัยา  ไวยานนท์  

ทปีระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

4. นางสาวตวงทิพย์  ณ นคร 

 ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตงัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

 นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   จึงไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 นี   มีจาํนวน

ทงัสิน   ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี 

 1. นายปณิธาน   ปวโรฬารวิทยา   

2.  นางประวรา  เอครพานิช   

3.   นางกญั ุมา   โนนคาํ   

.  นางสาวสุนีย ์  ทิพยอุ์ดมลกัษณ์   

.  นางกลัยา    ไวยานนท ์

.  นางสาวตวงทิพย ์  ณ นคร 

7.  นายประเสริฐ   ภทัรดิลก   

8.  นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์   

9. นายเสริมวงศ ์  ธนสารศิลป์ 

 .นายกฤษณ์   ณ ลาํเลียง  

-  กรรมการอสิระมี  4  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก     

2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์       
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3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   

4.   นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง   

-  กรรมการตรวจสอบมี  3  ท่านคือ 

                       1.   นายประเสริฐ ภทัรดิลก    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายภุชชงค ์  วนิชจกัร์วงศ ์      กรรมการตรวจสอบ 

3.   นายเสริมวงศ ์ ธนสารศิลป์   กรรมการตรวจสอบ 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที   นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน 
 

วาระที  6   พจิารณากําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่า   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ห้ามมิให้บริษทั

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดแก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน โดย

ปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษทั  ซึงในปี  ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั   ในอตัรา

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิและ/หรือไม่เกิน  ลา้นบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัรวม ,  บาท เป็นค่าเบียประชุม

จาํนวนเงิน  ,   บาท ค่าตอบแทนประจาํปี  ,   บาท 

  สาํหรับปี  คณะกรรมการบริษทั  เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและ

เสนอ     โดยเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไร

สุทธิและ/หรือไม่เกิน  ลา้นบาท  ทงันีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอืนทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานของบริษทั และ

เสนอให้จ่ายในการทาํหน้าที ดงันี 

- ค่าเบียประชุม/ครัง 

  กรรมการบริษทั         2,000  บาท 

  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       2,000  บาท 

- ค่าตอบแทนประจาํปี มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนนาํไปพจิารณาจดัสรรและเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัต่อไป 
 

มติทีประชุม  ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการ  ตามทีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนน 

เสียงเป็นเอกฉนัท์ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที   นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน 
 

วาระที  7   พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี 

นางประวรา  เอครพานิช  กรรมการผูจ้ดัการ   แจง้ให้ทีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่ 

เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษทั และสํานักงานดงักล่าว มิไดใ้ห้บริการอืนแก่บริษทัฯ  

นอกเหนือไปจากการสอบบญัชีของบริษทั    ในปี           คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก     และเสนอให้แต่งตงั 

นายเจษฎา หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั และ / หรือ นางสาวกรรณิการ์ 

วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ / หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที  แห่ง บริษทั 
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กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นวาระที    เนืองจากมีคุณสมบตัิครบตามข้อบังคบัของบริษทั, สํานักงาน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี

ดงันี 

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 0,000 บาท         =  570,000   บาท            

2. ค่าสอบบญัชีประจาํปี สินสุด 31 ธันวาคม 2562        =  630,000   บาท 

   รวมทงัสิน         =          1,200,000  บาท             

    โดยค่าสอบบญัชีทีเสนอขา้งตน้เป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านัน ไม่มีการให้บริการอืนนอกเหนือจากการสอบ

บญัชี  นอกจากนีขอให้ท่านผูถื้อหุ้นรับทราบการสอบบญัชีของบริษทัร่วม  บริษทั คือ บริษทั โชคสามคัคี จาํกดั ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตไม่ไดอ้ยูสั่งกดับริษทัสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทั   

   ทงันี บริษทัทีเป็นสาํนกังานบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือทเีสนอขา้งตน้  ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สีย 

กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้ง 

มติทปีระชุม  ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน  ตามทีคณะกรรมการ 

เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 

ผูถื้อหุ้นทงัหมด    ราย  รวมจาํนวนหุ้นได ้ 9,908,228  หุ้น 

เห็นดว้ย    ราย  จาํนวน  9,908,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  .  

ไม่เห็นดว้ย      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 

งดออกเสียง      ราย  จาํนวน                  เสียง คิดเป็นร้อยละ      .00 
 

ก่อนเขา้สู่วาระที   นางสาวสุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบว่าไม่มีผูถื้อหุ้น

เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน 
 

 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 นายชญาน์วตั  คาระวะวฒันา  ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถาม เหตใุดสัดส่วนตน้ทุนขายเพมิขนึจากปีก่อน โดยในไตร

มาสที  เทา่กบั . % ไตรมาส  เท่ากบั . % ไตรมาส  เท่ากบั . % และรวมเฉลียทงัปี เท่ากบั . % และตน้ทุน

บริการเพมิขึนจากปีทีแลว้ . % 

                        นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถาม ตน้ทุนขายเพิมขึน เนืองจากมีการเร่งระบายสินคา้

กลุ่มสีดาํทีมีจาํนวนคงเหลือจากปี  สาํหรบัตน้ทุนบริการทีเพมิขนึ เนืองจากลูกคา้มีตวัเลือกมากขึนและมีการแข่งขนัในการ

ประมูลงานสูงมาก ทาํใหต้น้ทนุบริการสูงขึนจากปีก่อน  

 นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ไดชี้แจงเพมิเติมวา่ สินคา้ตน้ปี  มีจาํนวนมาก บริษทั

จาํเป็นตอ้งบริหารจดัการให้ลดสินคา้คงเหลือให้มากทีสุด ตน้ทุนสินคา้จึงอยูท่ี . % สูงขนึเมือเทียบกบัปี  เท่ากบั . % 

แต่ในช่วงตน้ปี  บริษทัฯ ไดมี้การจดัการบริหารตน้ทนุขายลดลงมาเหลือ %-54% และคาดวา่จะดีขึนเรือยๆ  

 นายชญานว์ตั คาระวะวฒันา ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถาม Shop ใหม่ร้าน AMAZE มีแนวทางเป็นอยา่งไร และมีผล

ตอบรับอย่างไร 

 นางประวรา  เอครพานิช กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามว่า  Concept ร้าน AMAZE เป็น Multi-brand Shop 

จุดดีของร้าน คือ ลูกคา้หาซือสินคา้ไดห้ลาย Brand  และในร้านมีสินคา้หลากหลายชนิดให้เลือกซือ  แต่จุดยาก คือ รูปลกัษณ์ของ

ร้านเปลียนไปจากเดิมค่อนขา้งมาก ลูกคา้เดิมจาํร้านไม่ได ้ซึงมีการปรับปรุงให้มี Brand Logo ของสินคา้ภายในร้าน ซึงขณะนีกาํลงั

อยูใ่นช่วงการพฒันา เริมจบัทางไดแ้ลว้ 
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เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรืองอนืใด  กรรมการผูจ้ดัการจึงไดม้อบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนนั

ประธานกรรมการไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุ้นทุกท่านทีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุม  และกล่าวปิดประชุม 

 

         เลิกประชุมเวลา  .  น. 

 

 

 

        
                       (นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา) 

                              ประธานทีประชุม 

 

  

 

 

 

สุนีย ์ ทิพยอุ์ดมลกัษณ์ 

กรรมการและเลขานุการบริษทั 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี   
 

ประวัตขิองบคุคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทตี้องออกตามวาระ 
 
1.  ชือ-นามสกุล นางประวรา  เอครพานิช         

อาย ุ     45 ปี  
ตาํแหน่ง   กรรมการผูจ้ดัการ  
วฒิุการศกึษา   ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ   

Chapman University U.S.A 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Directors Accreditation Program  (DAP) 

    TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที  
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท 17   ปี 
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2559-ปัจจุบนั  12 แห่ง -ไม่มี- -ไม่มี- 
  กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.บูติคนิวซิต้ี   

 
การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 1,887,140  หุน้ หรอื 15.73% 
การเขา้รว่มประชมุ  สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน       /       ครงั 

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

ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ การบรหิารการตลาด การจดัการสินคา้แฟชนั 
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการบรษัิท ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

2.  ชือ-นามสกุล   นางสุพร   ภวสันต  ์
อาย ุ    65 ปี      
ตาํแหน่ง          กรรมการบรษัิท  
วฒิุการศกึษา                ปรญิญาโทศิลปศาสต ์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไม่มี   
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท   1 ปี (เขา้รบัตาํแหน่งวนัที  พฤษภาคม ) 
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2562-ปัจจุบนั  3 แห่ง -ไม่มี- -ไม่มี- 
  กรรมการ บมจ.บูติคนิวซิต้ี   

 

การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 500  หุน้ หรอื . % 
การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน      /       ครงั  
 คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน     /      ครงั 

    คณะกรรมการบรหิาร   จาํนวน     /   ครงั   
ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ การบญัชีและการเงิน ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์  
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการบรษัิท ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 
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3. ชือ-นามสกุล    นายภุชชงค  ์  วนิชจักรว์งศ  ์ 
อาย ุ    48 ปี      
ตาํแหน่ง         กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
วฒิุการศกึษา               ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 

University of Denver U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูร        Directors Accreditation Program  (DAP) 
จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท 21 ปี 
 
ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

1 แห่ง 2542-ปัจจุบนั  1 แห่ง -ไม่มี- -ไม่มี- 
  กรรมการอิสระ/ 

     กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.บูติคนิวซิต้ี   

 
การถือหุน้ในบรษัิท(ของตนเอง/คูส่มรส/บตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) - ไม่มี - 
การเขา้รว่มประชมุ  สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน      /       ครงั  
  คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน     /     ครงั 
  คณะกรรมการตรวจสอบ       จาํนวน       /      ครงั 
ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ  วิศวกรรม การเงิน การกาํกบัดแูลกิจการและการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการอิสระ ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
 และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 
 

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

- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือน 
   ประจาํ 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

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

ไม่เป็น 
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4.  ชือ-นามสกุล   นายเสร ิมวงศ  ์  ธนสารศิลป์ 
 อาย ุ     47 ปี      

ตาํแหน่ง          กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
วฒิุการศกึษา                ปรญิญาโท การเงิน 
    Mercer University, Atlanta U.S.A. 
การอบรมหลกัสตูร         ไม่มี 

 จาํนวนปีทีเป็นกรรมการบรษัิท       8 ปี 
 
 ประสบการณท์าํงาน 

บริษทัจดทะเบียน 
 

กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ 
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 

จาํนวน ประเภทกรรมการ/ผูบ้ริหาร 

2 แห่ง 2555-ปัจจุบนั  -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
  กรรมการอิสระ/ 

     กรรมการตรวจสอบ 
  ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ- 
    ต่างประเทศ 

บมจ.บูติคนิวซิต้ี 
บมจ.ธนูลกัษณ์ 

  

 

 การถอืห ุน้ในบร ิษัท(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทยีังไม่บรรลุน ิตภิาวะ)   ,  หุน้ หรอื . % 

การเขา้รว่มประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ปี       จาํนวน       /       ครงั 
 คณะกรรมการบรษัิท       จาํนวน     /     ครงั  
 คณะกรรมการตรวจสอบ       จาํนวน       /      ครงั 
ความเชียวชาญ  การบรหิารธุรกิจ  การเงิน การตรวจสอบ และ การพฒันาธุรกิจตา่งประเทศ  
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแตง่ตงั  กรรมการอิสระ ซงึไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน        
 และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คณุสมบติัตอ้งหา้ม  ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยซ์งึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

 

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

- เป็น/ไม่เป็น กรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือน 
   ประจาํ 

ไม่เป็น 

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

ไม่มี 

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

ไม่เป็น 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี    
 

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

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

(2) ไม่เป็น  หรอืเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน   ลกูจา้ง  พนกังาน  ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือน 
ประจาํ   หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ   บรษัิทใหญ่   บรษัิทย่อย   บรษัิทรว่ม  บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอื ของผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่
สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคย
เป็นขา้ราชการ หรอืทีปรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ 
       (3) ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต     หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที
เป็นบิดา   มารดา   คูส่มรส   พีนอ้ง   และบตุร    รวมทงัคูส่มรสของบตุร   ของผูบ้รหิาร   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้
อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
       (4) ไม่มี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทงั ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ ของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ   
บรษัิทใหญ่   บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ   เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
        ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนงึ รวมถงึการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ
กิจการ  การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์  รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รอืบรกิาร   หรอืการให ้   หรอืรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงนิ   ดว้ยการรบั หรอืใหกู้ยื้ม  คาํประกนั  การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน  รวมถึง
พฤติการณอื์นทาํนองเดียวกนั  ซงึเป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอื คูส่ญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนงึ     ตงัแตร่อ้ย
ละสามของสินทรพัยที์มีตวัตนสทุธิของบรษัิทฯ หรอืตงัแตยี่สิบลา้นบาทขนึไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตาํกวา่     ทงันี 
การคาํนวณภาระหนีดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณา
ภาระหนีดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหวา่งหนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่   บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ   และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบ
บญัชี   ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ
บรษัิทฯ สงักดัอยู่   เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทีไดร้บัแตง่ตงัเป็น
กรรมการอิสระ 
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 ( ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพใด ๆ  ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมาย  หรือ
ทีปรกึษาทางการเงนิ   ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ   บรษัิทใหญ่  บรษัิทย่อย   บรษัิท
รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น
ของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที
ไดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการอิสระ 
  ( ) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึ  เพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่   
หรอืผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
  (8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที
ปรกึษาทีรบัเงนิเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืน ซงึ
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 
  (9)  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของ 
บรษัิทฯ  
    ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตาม ( ) ถึง ( ) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย 
บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี  

 
รายชือและขอ้มูลเกียวกับกรรมการอ ิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ทบีร ิษัทฯ เสนอชือใหเ้ป็นผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถอืห ุน้ 
 
 
 

1. นายประเสร ิฐ   ภทัรดลิก 
              กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

   อาย ุ    63  ปี 
      ทีอยู่ติดตอ่ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวทิ   
                                                        แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  
      การถือหุน้บรษัิท :  - ไม่มี - 

            การมสี่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระ : - ไม่มี -   
 
 
 

 
2. นายกฤษณ ์  ณ ลาํเลียง 

              กรรมการอิสระ  
   อาย ุ    49  ปี 
      ทีอยู่ติดตอ่ / -  ซอยสขุมุวิท  ถนนสขุมุวทิ   
                                                        แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  
      การถือหุน้บรษัิท :  0.29% 
      การมสี่วนไดเ้สียพเิศษในทุกวาระ : - ไมมี่ - 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี  

บร ิษัท บูตคินิวซ ิต  ีจาํกัด (มหาชน) 

  ข ้อบังคับของบร ิษัทในส่วนทเีกียวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ 

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

นบัแตว่นัสินสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด 
หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายีสิบหา้ (25) คน      ซึงมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสิบ (1/10) 
ของจาํนวนหุน้  ทีจาํหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการทีขอใหเ้รียกประชมุ ไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง 
(1)  เดือนนบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข ้อ  34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้   ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุ  ระบุสถานที  วนั   เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุ  พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรอืงทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุติั   หรือเพือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทงั
ความเห็นของคณะกรรมการในเรอืงดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทงันีใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั
สาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย   

สถานทีทีจะใชป้ระชุมตามวรรคหนึง  ใหอ้ยู่ในทอ้งทีอนัเป็นทีตังของสาํนักงานใหญ่ของ
บรษัิท หรอืสาํนกังานสาขา หรอืสถานทีอืนใดตามทีคณะกรรมการจะกาํหนดให ้

ข ้อ  35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่เอกสารตามทีกฎหมายกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
              สามญัประจาํปี 

ข ้อ  36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกวา่
ยีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง (1/2) ของจาํนวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้องมีหุ้นนับ 
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึงในสาม (1/3)  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  
เวน้แตก่ฎหมายจะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในกรณีใดโดยเฉพาะ 

ข ้อ  37. การประชมุผูถื้อหุน้ครงัใด  เมือลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง (1)  ชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาเขา้รว่ม
ประชมุ ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37  หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นนัไดเ้รียกนดั
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นนัมิใช่เป็นการ 
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 เรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ก็ใหน้ดัประชมุใหม่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครงัหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข ้อ  38. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชมุ  
หรอืไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน   
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซงึมาประชมุเลือก
ผูถื้อหุน้คนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

ข ้อ  39. ประธานในทีประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ทีควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทว่าดว้ย
การประชุม ในการนีตอ้งดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระทีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุ  เวน้แตที่ประชมุจะมีมติใหเ้ปลียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียง ไม่นอ้ย
กวา่สองในสาม  (2/3)  ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ 

เมือทีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนงึแลว้ ผูถื้อหุน้ซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึง
ในสาม  (1/3)   ของจาํนวนหุน้ ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหที้ประชมุพิจารณาเรืองอืน นอกจาก
ทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้
        ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลาํดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง  หรือ
พิจารณาเรืองทีผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี   และจาํเป็นต้องเลือนการ
พิจารณาใหที้ประชุมกาํหนดสถานที วนั  และเวลาทีจะประชมุครงัต่อไป  และใหค้ณะกรรมการ
สง่หนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทงันี ใหโ้ฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม
(3) วนั   และไม่นอ้ยกวา่สาม (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ข ้อ  40. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในทีประชมุผูถื้อหุน้ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใด
คราวใด 

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

               (4)      พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 
               (5)      พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิท 

            (6)     พิจารณาเรอืงอืน ๆ 
 
การมอบฉันทะเพอืเข ้าประชุมผู้ถอืห ุน้และสิทธ ิของผู้ถอืห ุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ข ้อ  41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผูถื้อหุน้ 
แทนตนก็ได ้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งยืนหนงัสือมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรอืผูที้  
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ประธานคณะกรรมการกาํหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม  หนังสือมอบ
ฉนัทะตอ้งทาํตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจาํกดักาํหนด 

ข ้อ  42. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรอืงใดซงึทีประชมุจะไดล้งมติ   ผูน้นัไม่มีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนดว้ยในขอ้นนั  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

                         ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึเป็นเสียงชีขาด 
ข ้อ  43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนงึหุน้เป็นหนงึเสียง 

                มติของทีประชมุผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง 

                                 ลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขนึอีกเสียงหนงึ 
         เป็นเสียงชีขาด 

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

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททงัหมดหรอืบางสว่นทีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอืน 
ข. การซือหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค. การทาํ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททงัหมดหรอื 

บางสว่นทีสาํคญั  การมอบหมายใหบ้คุคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรอืการรวม
กิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั 

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

การจ่ายเงนิปันผล 
ข ้อ  55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีทีบริษัทยงัมียอดขาดทุน

สะสมอยู่หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผล 
ข ้อ  56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

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

ข ้อ  57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว  ในเมือเห็นว่าบรษัิท
มีผลกาํไรสมควรพอทีจะทาํเช่นนัน  และเมือจ่ายเงินปันผลแลว้  ใหร้ายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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ข ้อ  59. บริษัทตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างนอ้ยหนึงในยีสิบ (1/20) ของกาํไร
สุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสาํรองนันจะมีจาํนวนถึงหนึงในสิบ 
(1/10)  ของจาํนวนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

เมือไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นแลว้ บริษัทอาจโอนทุนสาํรองอืน ทุนสาํรองตาม
กฎหมาย  และทนุสาํรองสว่นลาํมลูคา่หุน้ตามลาํดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ   วิธ ีการเลือกตังกรรมการ   และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

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

การลงนามผูกพนับริษัท  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั
ของบริษัท คณะกรรมการอาจกําหนดชือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท   พรอ้ม
ประทบัตราสาํคญัของบรษัิท 

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

  (3)     ไม่เคยรบัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษาถึงทีสดุใหจ้าํคกุในความผิดเกียวกบัทรพัยที์ไดก้ระทาํ   
          โดยทจุรติ 

               (4)     ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐัฐาน         
                                  ทจุรติตอ่หนา้ที 
 ข ้อ  20. กรรมการนนัใหที้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงั  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่เสียงหนงึ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามลาํดบัลงมา  เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตงัเป็นกรรมการ

เท่าจาํนวนกรรมการทีทีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตังในครงันัน   ในกรณีทีบุคคลซึงไดร้บั
การเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีประชมุผูถื้อหุน้
ตอ้งเลือกตงัในครงันนัใหป้ระธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 
 
 



28 
 

ข ้อ  21. ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั   ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสาม (1/3) 
เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกล้
ทีสดุกบัสว่นหนงึในสาม (1/3)   

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนัให้
จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ  ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุนนั   เป็น
ผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการซงึพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัใหม่ได ้

 ข ้อ  30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ 
บริษัทหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ   หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกัดความรบัผิดในหา้ง
หุน้ส่วนจาํกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน   หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกัน  และ  เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาํเพือประโยชน์ตนหรือ
ประโยชนผ์ูอื้น  เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหที้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแตง่ตงั 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

ข ้อ  32. หา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ           
  และผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนโดยปกติวิสยัในฐานะทีเป็นกรรมการของบรษัิท    เช่น    

            เงินเดือน เบียประชมุ เบียเลียง เบียประกนั บาํเหน็จ เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  คา่รกัษาพยาบาล  
คา่นาํมนั คา่พาหนะ 

                         ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงคา่ตอบแทนหรอืสวสัดิการทีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน 
  หรอืลกูจา้งของบรษัิท 
     

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตังผู้สอบบัญชี การกาํหนดค่าสอบบัญชี และการเข ้าร ่วมประชุม 
ผู้ถอืห ุน้ของผู้สอบบัญชี 

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

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

และบญัชีกาํไรขาดทนุ  และปัญหาเกียวกบับญัชีของบรษัิท  เพือชีแจงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู ้
ถือหุน้ใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารของบรษัิททีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ 
ครงันนัแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

………………………………….. 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี  
 

เอกสารและหลักฐานทผีู้เข ้าร ่วมประชุมต้องแสดงกอ่นเข ้าร ่วมประชุมและระเบยีบปฏบิัตใินการประชุม 
             การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 50 ของบรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) จะ
ดาํเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบคิวอาร ์ (QR Code) ดงันนัเพือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะทีจะไปประชมุโปรดนาํแบบแจง้การประชมุทีมีรหสัคิวอาร ์(QR Code)  ไปในวนัประชมุดว้ย 
1.  เอกสารทผีู้เข ้าร ่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข ้าร ่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ บัตรประจาํตัว
ขา้ราชการ หรอื   หนงัสือเดินทางตอ่เจา้หนา้ที เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 (2)    กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
  (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบพิมพที์แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ หรอื ตามแบบ    

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

  (2.2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสือ 
          เดินทางของผูร้บัมอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที   เพือลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 

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

กรณีผู้ถอืห ุน้เป็นผู้ลงท ุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝาก 
และดูแลหุน้ 
        กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ          

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

(1.1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือ            
 มอบฉนัทะแทน 

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

2.    ระเบยีบปฏบิัตใินการประชุม 
  2.1 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดท้กุวาระ 
         2.2 การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทาํโดยเปิดเผย 
         2.3 การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หนงึหุน้ เป็น หนงึเสียง 
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เอกสารแนบลาํดับท  ี8 
ข ันตอนการเขา้ร ่วมประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  คร ังท  ี50 

บร ิษัท   บูติคนิวซ ิต  ี  จาํกัด (มหาชน) 
วันอ ังคาร  ท  ี  4  สิงหาคม  2563 

 
 

 
 

ผูถื้อหุน้ – BTNC 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – 16.00 น.) 
โต๊ะลงทะเบียน 

(เรมิ .  – .  น.) 

 

แสดงหนงัสือเชิญประชมุและบตัรประจาํตวั  
แสดงหนงัสือเชิญประชมุ, หนงัสือมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจาํตวัผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 

รบัปา้ยคะแนน และบตัรลงคะแนนสาํหรบัวาระเลือกตงักรรมการบรษัิท  

(ระบชืุอ เลขทีลงทะเบียน และจาํนวนหุน้) 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 16.00 น .) 

พิจารณาวาระการประชมุตามลาํดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบรษัิท ผูถื้อ
หุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ใหย้กปา้ยคะแนน 

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนน พรอ้มทงัแจกบตัรลงคะแนน 

โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียน ระบคุวามเห็น  ลงนาม
ในบตัรลงคะแนน และสง่คืนเจา้หนา้ทีทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท้ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตงักรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้ทกุท่านโปรดระบุ
ความเห็นเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคลพรอ้มทงัลงนาม
ในบตัรลงคะแนน กรณีมีผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรอืงดออก
เสียงในการเลอืกตงักรรมการบรษัิทท่านใด ใหย้กปา้ย
คะแนน เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนน เมือเสรจ็สินการลงมติใน
วาระนี เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน 



 

       สิงทสี่งมาด้วยลาํดับท  ี  9 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

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

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

            District  Province                                                Postal Code 
 

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

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  
 

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

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



 

 (3 ) ......นายประเสริฐ  ภทัรดิลก.........................................................................................  อาย ุ.........63.............ปี    
        ..... Mr.Prasert Patradhilok…………………………………………………………..   Age                          Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....1112/53-75 ซอย สุขมุวิท 48 ....ถนน ...สุขมุวิท ............................ ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  
with address at                                   Road                                                         Sub-District    
อาํเภอ/เขต......คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ....................... รหสัไปรษณีย ์.....10110........................... 
District  Province Postal Code                            
 (4 ) ......นายกฤษณ์  ณ ลาํเลียง ............................................................................................  อาย ุ.........49.............ปี    
        .....Mr.Kris  Nalamlieng.......................................................................... .................    Age                           Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....1112/53-75 ซอย สุขมุวิท 48 ....ถนน ...สุขมุวิท ............................ ตาํบล/แขวง.....พระโขนง.............................  
with address at                                   Road                                                         Sub-District    
อาํเภอ/เขต......คลองเตย..............................จงัหวดั ...กรุงเทพมหานคร ....................... รหสัไปรษณีย ์.....10110........................... 
District  Province Postal Code                                      
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั  
คร้ังท่ี 50  ในวนัองัคาร ท่ี  4  สิงหาคม  2563   เวลา  16.00 น.    ณ หอ้ง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์   เลขท่ี  257  
ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 50 to be held on 
Tuesday, August 4, 2020 at 4.00 p.m. at Galaxy Room,  10th Floor Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257  Charoennakorn Road, 
Samrae Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

       วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 49 เม่ือท่ี 22 เมษายน 2562 
             Agenda 1   To approve the minutes of the Annual General meeting No.49 on April 22, 2019. 
 

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

 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 Agenda 3  To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2019 

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



 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                                                         Approve Disapprove  Abstain 
 

                              วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 Agenda 4   To consider and approval for appropriation of the company’s earnings and to acknowledge the interim 

dividends payment. 
 

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

 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
  

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

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

 

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

                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
             To elect directors as a whole  

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 

               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
             To elect each director individually  
           

                                                 ช่ือกรรมการ               นางประวรา  เอครพานิช                                                 .                  .        
                             Name of Director Mrs.Pravara  Ekaraphanich                                                                .  

                           เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
 

         ช่ือกรรมการ              นางสุพร  ภวสันต์                                                                        .     .       
                          Name of Director Mrs. Suporn  Phavasanta                                                                     .                             

                         เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
                                                 



 

 ช่ือกรรมการ               นายภุชชงค์  วนิชจักรวงศ์                                                                     .        
                         Name of Director Mr . Puchchong Vanichjakvong ……                                                     _                          

                      เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
                                                

 ช่ือกรรมการ               นายเสริมวงศ์  ธนสารศิลป์                                                                  .        
                          Name of Director       Mr .Sermwong  Dhanasarnsilp                                                          .                          

                      เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
                        Approve       Disapprove Abstain 
 

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

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

 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
  

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

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

 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

   
      



 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

 (6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

            กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

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

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

nominated director individually. 
3.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ     
       ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

 บาท 

20 Baht 



 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  บูติคนิวซิตี ้ จํากัด  (มหาชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED 
  
       ในการประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 50  ในวนัองัคาร ท่ี  4  สิงหาคม  2563   เวลา  16.00 น.  ณ หอ้ง Galaxy ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั 
ริเวอร์ไซด ์  เลขท่ี  257 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย     
 For the General Meeting of Shareholders No. 50 to be held on Tuesday, August 4, 2020 at 4.00 p.m. at Galaxy Room,  10th 
Floor Avani+ Riverside Bangkok Hotel, No. 257  Charoennakorn Road, Samrae Sub-District, Thonburi District, Bangkok 10600 or at 
any adjournment thereof. 

…………………………………….. 
 

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 



 

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

   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
    
   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

               เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 
   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 
   ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
           Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
       
 
 
 
 
 



 

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

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

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

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี10 

 

รถประจาํทาง : สาย 6, 88, 89 และ 11 
Bus No. : 6, 88, 89 and 11 
 

 

 

โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 
AVANI+ RIVERSIDE BANGKOK HOTEL 

เลขที 257 ถนนเจรญินคร แขวงสาํเหร ่เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
257 Charoennakorn Road, Samrae, Thonburi, Bangkok 10600 

โทรศพัท ์ +622 431 9100 โทรสาร +662 431 9111 
Tel: +622 431 9100 Fax: +662 431 9111 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี11 
 

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

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

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

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

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

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

Email Address............................................................................................................................................. 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี12 
 

การใช้รหสัควิอาร  ์(QR Code) 
สาํหร ับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี 2562 

 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย

ทะเบียนหลกัทรพัย ์ไดพ้ฒันาระบบเพือใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้
และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็  

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามทีปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ยลาํดบัที 2) ตาม
ขนัตอนตอ่ไปนี 
 
 
 

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

ประชมุ  
 

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

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

2.   สแกน QR Code เพือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 
 

 

 

 

 

สาํหรับระบบ iOS (iOS 11 ขนึไป) 

สาํหรับระบบ Android 
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สิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท  ี13 
 

ข ันตอนการส่งคาํถามล่วงหน้าเกียวกบัการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ 
 
 คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายในการใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการดแูลกิจการ และใหค้วามเหน็เกียวกบัการ
ดาํเนินกิจการ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ถงึคณะกรรมการ
บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  โดยสามารถสง่คาํถามมายงับรษัิทไดด้งันี 

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

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

นางสาวสภุาภรณ ์ เข็มเงนิ  
เลขานกุารบรษัิท บรษัิท บติูคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน)   

/ -  ซอยสขุมุวทิ  ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
3. ระยะเวลาในการเปิดรบัคาํถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ จงึขอความรว่มมือใหส้ง่คาํถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทฯ ภายในวนัที  กรกฎาคม  

4. เลขานกุารบรษัิทจะเป็นผูร้วบรวมคาํถาม และสง่ใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาตามลาํดบั 
5. บรษัิทจะตอบคาํถามทีผูถื้อหุน้สง่มาลว่งหนา้ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  

 
 

 



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

 

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

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

อีเมลล ์หมายเลขโทรสาร เลขประจาํตวัผูถื้อหุน้ อาชีพ 
1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อนไหว ไดแ้ก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางทีเกียวขอ้งกับขอ้มูลสุขภาพ และอาการของโรค 

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

วตัถปุระสงคแ์ละฐานการประมวลผลดงัตอ่ไปนี 
2.1 ฐานการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมาย 

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

2.2 ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย 
- บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูของท่านตามขอ้ 1.1 เพือใชใ้นการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลกัฐานใน

การเขา้รว่มประชมุของท่านรวมถึงเพือการใดๆ ตามความจาํเป็นทีเกียวขอ้งอนัเป็นประโยชนอ์นัชอบธรรมของบรษัิท และ
บคุคลอืน โดยไม่เกินขอบเขตทีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

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

- บรษัิทบนัทกึภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชมุ AGM เพือใชใ้นการรายงานและการประชาสมัพนัธก์ารประชมุ 
AGM ทางสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละสือสิงพิมพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลือนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฎภาพของ
ท่านทีเขา้รว่มประชมุแตไ่ม่มีการระบรุายละเอียดตวับคุคลทีเขา้รว่มงาน  

3. แหล่งทีมาของขอ้มลูส่วนบุคคล : บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั  

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

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




