BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 52
On
Tuesday April 26, 2022
at 04.00 p.m.

at Chaopraya, Room 1, 2nd Fl. Montien Riverside Hotel
No. 372, Rama 3 Road, Bangklo Sub-District, Bang Kho Laem District, Bangkok 10120

Registration Start at 2.00 p.m.
Please bring the Notification of Meeting Form with Barcode to the meeting
For attending the meeting

The Company’s Precautionary Measures and Guidelines for Holding the Annual General Meeting of Shareholders
For the Year 2022 under the Circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19)
With our deep concern over the health of the meeting attendees from the spread of COVID-19, the Company, therefore, kindly asks
shareholders to remain informed with the following guidelines:
1. Shareholders are requested to grant Proxy to the Company’s Independent Directors instead of attending the meeting in person (name list
and details provided in Attachment 5). The proxy form was sent to the shareholders or could be downloaded via the Company’s website. Precasting the vote for each agenda is recommended. The proxy should be submitted and reaching to the company at least 3 business prior to the
meeting date (for the convenience of documents checking.) and delivery to:
Ms. Suphaphorn Khemngoen (Company Secretary)
Boutique Newcity Public Company Limited
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110
2. The meeting room would be cleaned in advance.
3. The Company will arrange the meeting venue to avoid crowded meeting area with appropriate social distancing of 1.5 meters and limited
number of available seats in the meeting room for approximately 30 seats with specific seating number for each attendee. Therefore, each
attendee is required to sit as specified for the benefits of the disease prevention or following up to case of any unforeseen circumstances.
In the case that the seats are fully occupied, the Company will ask for your cooperation to grant proxy to the Company’s Independent
Directors to attend the Meeting instead of participating in persons. For the proxies, the Company will reserve the right to pass the proxy to the
Independent Directors whose name stated on the proxy form as the shareholders’ right protection
4. The Company would like to request your cooperation to strictly follow the Company’s measures and guidelines to prevent and minimize
the risk of COVID-19 virus spread as follows:
4.1 All attendees are required to wear mask and fill in the COVID-19 infection Risk Screening Form before entering the venue. For
those attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones as notified by the Ministry of Public Health,
including those who have close contact with those who have visited or returned from any disease zones, or being found of having
risky symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the meeting. The Company
would ask for you cooperation to strictly follow the recommendations from our staff at the health screening point or attendee will
be denied from entering the meeting. For those who cannot attend the meeting due to the reasons explained above are able to
appoint the Company’s Independent Directors as their proxies to attend and vote at the meeting. Please also note that concealment
of health information or traveling record could be considered as the violation of the Communicable Diseases Act. B.E.2558.
4.2 All attendees must check their body temperature through infrared thermometer at the health screening area which any attendee who
have body temperature of 37.50 degrees Celsius or higher will not be allowed to attend the meeting. Attendees who passed the
health screening is requested to put on a registration sticker, prepare and wear your facemask at all times and clean your hands by
using the alcohol-based sanitizer gel provide by the Company at the meeting areas.
4.3 The Company reserves the rights to not allow any attendees, who do not pass the health screening or do not complete the COVID19 Infection Risk Screening Form to enter the meeting.
4.4 Attendees, who wish to ask question, are requested to write their questions on the paper and submit them questions to the Company’s
staff to pass it to Chairman of the meeting.
5. No snacks and beverages provided in the meeting except bottled water.
6. If there are any changes in the situation or additional AGM-related measures from the Government Official, the Company will inform
Shareholders via the Company website www.btnc.co.th
The Company would like to apologize for any inconvenience that may occur. A high number of meeting attendees may cause a delay
in the health screening and registration process.

(Translation)
Ref No. BTNC BM 03/2565
March 25, 2022

Notice of the 52nd General Meeting of Shareholders
To : Shareholders of Boutique Newcity Public Company Limited
Enclosures:
1. Copy of the Minutes of the 51st General Meeting of Shareholders, held on April 27, 2021
2. 56-1 One Report / Annual report for the year 2021 (QR Code) on the Notification of Meeting Form
(Must be presented at the meeting day)
3. Profile of the nominated persons to be directors in replacement of those who are retired by rotation
4. Principles of “Independence Director”
5. The profile data of Independent Directors and an Audit Committee being nominated as the
authorized person from the shareholders
6. The Article of association which related to the General Meeting of Shareholders
7. Documents and evidence of the person in attendance has to be present before attending the
meeting and the regulation of the meeting
8. The Procedures for attending the General Meeting of Shareholders
9. Proxy (Form B)
10. Map of the Meeting Venue for the General Meeting of Shareholders
11. Requirement Form of the 56-1 One Report / Annual Report (Printed form)
12. Procedures for posting advance questions prior to the shareholders’ meeting
13. The Privacy Notice for the 2022 General Meeting of Shareholders of the Company
The Board of Directors of the Company has resolved to convene the 52nd General Meeting of Shareholders on
Tuesday, April 26, 2022, at 04.00 p.m. at Chao Phraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road,
Bangkhlo Sub-district, Bangkholaem District, Bangkok 10120. In the meeting, the company has provided the
shareholders with the opportunity to propose meeting agenda to the shareholders’ meeting for 2022 in advance during
the period of December 1-30, 2021. However, there was no shareholder proposing meeting agenda for said meeting.
Accordingly, the company has set the meeting agenda as bellows:
Agenda 1: To approve the minutes of the Annual General meeting No.51 on April 27, 2021
Fact and reason
: The minutes were arranged within 14 days from the day of the General Meeting
of Shareholders and submitted to The Stock Exchange of Thailand and Ministry of Commerce according to
the requirement of the laws and publicized on company’s website (www.btnc.co.th) as seen on the
attachment No.1
Comment of the Board : The minutes was truly recorded and should be submitted to the General
Meeting of Shareholders for approval.
1112/53-75 SOI PIYAWATCHARA, SUKHUMVIT ROAD, PRAKHANONG SUB-DISTRICT
KLONGTOEY DISTRICT, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL +662-391-3320 FAX +662-3900019
WWW.BTNC.CO.TH

Agenda 2 : To acknowledge the report of the board of directors for the past year
Fact and reason
: The Report of the Board of Directors and the operating results of the company
in 2021 were provided in the 56-1 One Report / Annual Report of 2021 (QR Code download), submitted
together with the notice of the General Meeting of Shareholder in accordance with the requirements of the
Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand as seen on the attachment
No.2
Comment of the Board : The report should be submitted to the General Meeting of Shareholders for
acknowledgement.
Agenda 3 : To consider and approval the financial statements and reports of the auditor as of December 31, 2021.
Fact and reason
: The Financial Statements were prepared in accordance with financial reporting
standards, examined and certified by a Certified Public Accountant and endorsed by the Audit Committee
and the Board of Directors. The financial statement and operating results of the Company in 2021
compared to the previous year. The Key operating results are as summarized below
(Unit : Million Baht)
Item
Company only
2021
2020
Total Assets
677.75
633.43
Total Liabilities
238.45
233.41
Shareholders’ Equity
439.30
400.02
Total revenues
427.79
385.35
Net Income
(25.09)
(47.35)
Net Income per share (Baht)
(2.09)
(3.95)
The details are shown in financial statements of the 56-1 one Report / 2021 Annual Report which were sent
to the shareholder together with the invitation letter on QR Code Form according to the attachment No.2
Comment of the Board : The Financial Statements should be submitted to the General Meeting of
Shareholders for approval.
Agenda 4: To consider and approval the omitted dividends payment.
Fact and reason
: The Company have a policy to pay dividends in the year of operating profit or
still have retained earnings. In 2021, the company had a net loss amount of 25,088,014 baht from its
operation, the retain earning brought forward amount of 5,057,717 baht, remaining the net loss total
amount of 20,030,297 baht. The Executive directors has considered the operating result and operating
cash flow agreed to propose to the board of directors and propose to the General Meeting of Shareholders
to approval the omission of dividends due to the operating results of the year 2020 have losses and there
is no legal reserve.
Comment of the Board : The board of directors agreed to propose to the Annual General Meeting of
Shareholders to consider and approve the omission of dividends and there is no legal reserve. Details of
dividend payment are as follows.
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Details of Dividend Payment
1. Net profit for the year attributable to
equity holders of the Company
2. Total shares
3. Interim dividend payment
4. Dividend payment
5. Total dividend payment
Proportion of dividend from Net Profit

UNIT
(million baht)

2021
(47.35)

2020
3.54

(million share)
(baht/share)
(baht/share)
(million baht)
(%)

12.00
-

12.00
0.15
1.80
50.88

The dividend payment rate is in accordance with the company’s dividend payment policy and does not
affect the liquidity of the business.
Agenda 5.

To consider and appoint new company directors to replace the company directors whose have expired
Fact and reason
: According to The Public Company Act B.E. 2535 and 21 of the Company’s
Articles of Association, at the annual shareholders’ meeting each year, one-third of all the directors would
be required to retired on rotation. If the number of directors cannot be divided in to three parts, the number
nearest to one-third (1/3) shall be retired and the retired directors may be re-elected. In this The Annual
General Meeting of Shareholders, 3 retired directors are
(1) Dr. Pennapha Dhanasarnsilp
Independent Director / Chairman of Audit Committee
(2) Mrs. Kanlaya Waiyanont
Director
(3) Miss Tuangtip Na Nakorn
Director
The company provided the opportunity for shareholders to nominate persons with appropriate
qualification for election to the board of directors including proposing various agendas in the 2022 Annual
General Meeting of Shareholders in advance form 1-30 December 2021. Despite the invitation, neither
candidates nor agenda items were proposed.
The Nomination and Remuneration Committee has considered the selection and screening of
qualifications of each candidate. The member of the Committee with a vested interest refrained from
nominating themselves. By considering the appropriateness that will be beneficial to the company's
operations. Together with the qualifications, knowledge, capabilities, experiences, including independence
of the independent directors in terms of efficiency in the performance of duties. Moreover, they can give
opinions with freedom and in accordance with the relevant criteria. Independent directors who have served
for more than nine consecutive years were still considered. Which from the consideration of the Nomination
Committee It was of the view that the 3 directors of the Company who had to retire by rotation were
qualified with the company's business. However, Mrs. Kanlaya Waiyanont and Miss Tuangtip Na Nakorn
express their intention to not be nominated for re-election as directors for another term. The Nomination
and Remuneration Committee therefore, it is appropriate to nominate Dr.Pennapha Dhanasarnsilp for
another term and nominate Miss Waralak Ngamchitcharoen to be a new director instead of Mrs.Kanlaya
Waiyanont and the Company reserves the right to hold the vacant director one position in order to the next
nomination.
Comment of the Board : The Board of Directors, excluding those directors who are possibly having
conflict of interests, have consideration and screened the qualifications according to the opinion of the
Nomination Committee individually. The persons nominated for the position of director has qualifications
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suitable for the company's business, their experiences, knowledge, and abilities that are benefited to the
company. The Board of Directors resolved to approve as proposed by the Nomination Committee and
considered appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider electing
one director who retired by rotation to be a director of the Company for another term, an election a new
director to replace the one who does not wish to be nominated to be re-elected as a director and reserves
the right to hold one vacant director position for further selection.
Enclosed please find the profile of the persons being nominated as directors and the definition for
independent director complying with the requirements by The Capital Market Supervisory Board, whose
details are displayed as per attachment no. 3.and no. 4.
Agenda 6 : To consider the determination of the company directors’ remuneration
Fact and reason
: According to the Articles of Association, Article 32, the company is not allowed
to pay money or provided any property to the directors, except for the remuneration under their right and
other kind of benefits normally provided to those appointed as the Directors of the Company. Originally, the
General Meeting of Shareholders agreed to approve the remuneration to the Board of Directors do not
exceed 1 million Baht a year as allocated by the Nomination and Remuneration Committee and propose to
the Board of director for approval. In the year 2021, the company paid 180,000 Baht, by paying to the Board
of Directors as meeting the allowance. The Company has reported the amounting summaries to the Directors
individual person in 56-1 Report (One Report) / 2021 Annual report.
In 2022, the Nomination and Remuneration Committee considered to propose to fix the remuneration does
not exceed 1 Million Baht a year. The amount excluded the remuneration and welfare which Directors
received as the Company’s employee or staff with consideration on business operation, the amount of
remuneration approved by the Annual General Meeting of Shareholders, the amount paid for the past year
including power, duties, and responsibilities.
Comment of the Board : Board of Directors It agreed with the proposal of the Nomination and
Remuneration Committee to consider and propose it was deemed appropriate to propose to the Annual
General Meeting of Shareholders for approve compensation and offered to pay to perform the duties as
follows.:
- Meeting attendance fee (paid to attending directors only)
2021
2020
Chairman/Audit Committee Chairman
2,000.2,000.- (Unit: Baht/Meeting)
Director/Independent Director/Audit Committee
2,000.2,000.- (Unit: Baht/Meeting)
- Annual Remuneration is paid to directors. The Nomination and Remuneration Committee will allocate
and propose to the Board of Directors for approval.
Agenda 7 : To consider the appointment of the auditors and determining the amount of audit fees for the year 2022
Fact and reason
: According to the Articles of Association, Article 49 and 50, the Auditor must not
be director, employee, staff or any position of the Company. The Auditor will be appointed in every General
Meeting of Shareholders. The Company may re-appoint the former auditor after terminating. In 2021, the
Auditor is Ms.Kannika Wipanurat, CPA registration No. 7305 (authorized signature in the Financial
Statements of the Company since 2019) and / or Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or
Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 (authorized signature in the Financial Statements of
the Company since 2020) and / or Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897 and / or Mr.Komin
Linphrachaya, CPA registration No. 3675 and / or Dr.Mongkon Laoworapong, CPA registration No. 4772 and
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/ or Ms.Kojchamon Sunhuan, CPA registration No. 11536 and / or Others CPA assigned by Karin Audit
Company Limited, to become the Auditor of the Company.
In the year 2022, the Audit Committee has considered to select and proposed to appoint an auditor from
Karin Audit Company Limited to be the auditor of the company, which is the 5th agenda with the list of
auditors as follows:
1. Ms.Kannika Wipanurat, CPA registration No.7305 and / or
(authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2019)
2. Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or
3. Ms.Nongluck Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or
(authorized signature in the Financial Statements of the Company since 2020 and 2021)
4. Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897 and / or
5. Mr.Komin Linphrachaya, CPA registration No. 3675 and / or
6. Ms.Kojchamon Sunhuan, CPA registration No. 11536 and / or
7. Mr.Voraphol Viriyakulpong, CPA registration No. 11181 and / or
8. Mr.Poj Asawasantichai, CPA registration No. 4891 and / or
9. Mr.Wichien Prungphanich, CPA registration No. 5851 and / or
10. Others CPA assigned by Karin Audit Company Limited
And determine the amount of audit fee as follows:
Unit: Baht
Description
2021
2020
st

nd

rd

1. Review of the financial statement for 1 , 2 , 3 quarters
2. Audit fee for the year ended December 31
Total

360,000.750,000.1,110,000.-

360,000.750,000.1,110,000.-

Comment of the Board
:
Having examined the opinion of The Audit Committee, The Board of
Directors resolved to propose to the General Meeting of Shareholders’ to appoint Ms.Kannika Wipanurat,
CPA registration No.7305 and / or Mr.Jirote Sirirorote, CPA registration No. 5113 and / or Ms.Nongluck
Bhatnabandit, CPA registration No. 4713 and / or Mrs.Sumana Seneewong, CPA registration No. 5897 and /
or Mr.Komin Linphrachaya, CPA registration No. 3675 and / or Ms.Kojchamon Sunhuan, CPA registration No.
11536 and / or Mr.Voraphol Viriyakulpong, CPA registration No. 11181 and / or Mr.Poj Asawasantichai, CPA
registration No. 4891 and / or Mr.Wichien Prungphanich, CPA registration No. 5851 of Karin Audit Company
Limited and / or Others CPA assigned by Karin Audit Company Limited, to be the company auditors of the
year 2022 and to approve related audit remuneration budget of 1,110,000 Baht. Who has the complete
qualifications according to the Company’s Articles of Association and the Regulations of the Securities and
Exchange Commission. The auditors who are mentioned above do not have any relationship or vested
interest with the company / associated companies / executives / major shareholders or any person who are
related to them. The company has no associated companies.
Agenda 8 : Other topics (If any)
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It is Company policy for shareholders to participate in Company operation, shareholders can submit questions in
advance. Shareholders, who have the questions related to any agenda of the General Meeting of Shareholders, are able
to send the questions in advance at E-mail : nokbtnc@gmail.com or registered mail to Ms. Suphaphorn Khemngoen
(Company’s Secretary), Boutique Newcity Public Company Limited, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Prakhanong,
Klongtoey, Bangkok 10110 or Fax No. 02-381-1656 within April 22, 2022, and specify the name, address and telephone
number which is able to contact. The Company’s Secretary will collect all questions submitted to the Managing Director
for consideration orderly and answer questions submitted in advance on the meeting day.
The shareholders are all invited to attend the meeting on the date, time and venue indicated above. The
company is aware of and concerned about the health and safety of all attendees and asks everyone to strictly follow the
measures and guidelines of the meeting under the epidemic situation of the corona virus 2019. The Company requests
cooperation from shareholders to appoint independent directors of the Company according to the list in Enclosure 5, the
shareholders can send the proxy form and evidence in attachments 2, 7 and 9 back to the Company within April 22,
2022.
The shareholders wish to attend the meeting, the company will open for the register to attend the meeting at the
venue of the meeting 2 hour before the meeting from 14.00-16.00 p.m. For the safety and health of everyone, the
company is obliged to provide a meeting place with social distancing, which will limit the number of seats in the meeting
room does not exceed 50 seats and must be strictly screened for everyone. All attendees are required to provide
evidence certifying that they have been vaccinated against COVID-19 at least 2 injections (Show vaccination documents
or doctor's application ready) and get all ATK tested before entering the meeting place. If there is a delay in screening
and registration for the meeting, the company apologizes for any inconvenience on this occasion.
If you are unable to attend the meeting and desire to appoint a person to attend the meeting and vote on your
behalf, please completely fill and sign Proxy Form attached or the printed form indicated by the Ministry of Commerce or
alternatively you may download only one of three Proxy Forms from the company’s website www.btnc.co.th. Foreign
investors who authorize the custodian in Thailand to keep and safeguard their shares can choose only one of the Proxy
Form: Form A, Form B or Form C. For shareholders in addition only one of the Proxy Form of Form A or Form B. can be
used.
You are kindly requested to summit the complete Proxy Form at least 3 business day in advance of the meeting
date for the facilitate it is convenient to verify evidence. The company will process registration with the barcode system,
please bring the Proxy Form with the Registration Form (as per attachment no.2) to present for their meeting day.

By the order of the Board of Directors
(Mrs. Pravara Ekaraphanich)
Managing Director
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บริ ษทั บูตคิ นิวซิตี จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 51
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
เมือวันที เมษายน 2564 มีผถู ้ ือหุ้นและรับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม 25 ท่าน จํานวน 35 ราย
ถือหุ ้นรวม 9,888,278 หุน้ ( หุ้นบริ ษทั ฯ มี 12,000,000 หุ ้น ) ครบเป็ นองค์ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ มประชุมเวลา 16.00 น.
เลขาทีประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 5 ราย 1,953,940 หุ้น ผูถ้ ือหุ้นทีมอบ
ฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทน 30 ราย 7,934,338 หุ้น รวมผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทังสิ นจํานวน 2 คน เป็ นจํานวน 35 ราย
จํานวนหุ้น 9,888,278 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.40 ของจํานวนหุ ้นทังหมดของบริ ษทั ซึ งมีจาํ นวนทังสิ น ล้านหุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผูถ้ ือหุ้นทังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
โดยมี นายปณิ ธาน
ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมและเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กล่าวเปิ ดประชุม และแนะนํากรรมการทีเข้าร่ วมประชุม ดังนี
คณะกรรมการบริ ษทั ทังหมดมี 9 ท่าน เข้าร่ วมประชุม 9 ท่าน
1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางประวรา เอครพานิช
กรรมการผูจ้ ดั การ (เข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเลคทรอนิกส์ ZOOM)
3. นางสุพร ภวสันต์
กรรมการ
4. นางสาวตวงทิพย์ ณ นคร
กรรมการ
5. นางกัลยา ไวยานนท์
กรรมการ
6. นางสาวพัชรี คงแก้ว
กรรมการ
7. นายภุชชงค์ วนิชจักร์ วงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายเสริ มวงศ์ ธนสารศิลป์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
โดยกรรมการบริ ษทั ทีมาร่ วมประชุมในวันนี จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริ ษทั ทังหมด
ทังนี นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก กรรมการอิส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากตําแหน่งก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ซึ งขณะนี อยู่ระหว่างการสรรหา และได้กล่าวแนะนําผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ซึ งเป็ นสักขีพยานการนับ
คะแนน ดังนี
ผูบ้ ริ หารอืนทีเข้าร่ วมประชุมจํานวน 2 ท่าน
1. นางสาวนพรัตน์ สุ ดเสมอใจ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
2. นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี - การเงิน
ผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่ วมประชุมผ่านสื ออิเลคทรอนิกส์ ZOOM จํานวน ท่าน
1. คุณนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชี
แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ออดิท จํากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครังนี
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ชีแจง
รายละเอียดเกียวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆในการประชุมครังนี โดยมีรายละเอียดดังนี
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บริ ษ ทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น เสนอวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื อบุคคลเพือรับ การพิจารณาเลื อกตังเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 30 ธัน วาคม 2563 นัน ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/
หรื อเสนอชือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั ส่วนวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษ ัทข้อ 43 คือให้นับ หนึ งหุ้น เป็ นหนึ งเสี ย ง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึ งผูถ้ ื อหุ้ น สามารถออกเสี ยง
ลงคะแนน เห็ นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นทีออกเสี ยงลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยงและ/หรื อบัตรเสี ย เท่านัน จากนันจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที
เข้าร่ วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนันๆ ทังนีในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ืน
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ ้นโดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้
บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
บัตรเสี ย หมายถึง กรณี ดงั ต่อไปนี
-กรณีบตั รลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระทีมีการลงคะแนน
-กรณี ผลู ้ งคะแนนไม่ทาํ เครื องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าทีของบริ ษทั เพือตรวจนับคะแนน
-กรณีบตั รลงคะแนนชํารุ ดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่า ผูล้ งคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
-กรณีผลู ้ งคะแนนส่งบัตรลงคะแนนหลังจากทีประธานได้แจ้งปิ ดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว
ในกรณี ที มี ผูถ้ ื อหุ ้ น มาลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม ภายหลังจากการประชุ มได้เริ มแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้ น มี สิท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ตามวาระทียังไม่ได้เริ มพิจารณา และบริ ษ ทั ฯ จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นทีมาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการ
ประชุมเป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้ออกเสี ยงลงคะแนนเพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป เพือให้การนับคะแนนเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษ ทั ฯ จะนับคะแนนด้วยระบบบาร์ โค้ด ซึ งผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอ
พร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีต่าง ๆ ดังนี
. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทีไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าทีจะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขทีลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทังลงนาม ซึงเจ้าหน้าทีจะ
เก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วตังแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทังลงนาม กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในการเลือกตัง
กรรมการบริ ษ ัทท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที จะนับคะแนนและเมื อเสร็ จสิ นการลงมติ ในวาระนี เจ้าหน้าที จะเก็บ บัต ร
ลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทีผูถ้ ือหุ้นระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ก่อนเข้าสู่ วาระที 1 นางสาวสุ ภาภรณ์ เข็มเงิน เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิม
จากนัน นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
วาระที 1

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

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

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

100.00
0.00
0.00
0.00

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

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

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

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

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

0 ราย
0 ราย
0 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

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

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

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

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

100.00
0.00
0.00
0.00

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

วาระที 7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
นายปณิ ธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีตอ้ ง
ไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริ ษทั และสํานักงานดังกล่าว มิได้ให้บริ การอืนแก่บริ ษทั ฯ
นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอให้แต่งตัง นางสาว
กรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305 และ / หรื อนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 และ /
หรื อ นางสาวนงลักษณ์ รัตนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4713 และ / หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลินปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3675 และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4772 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 11536 แห่ง บริ ษทั กริ นทร์
ออดิท จํากัด และ/หรื อ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอืนทีบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด มอบหมาย เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นวาระ
ที 4 เนืองจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริ ษทั , สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3
ไตรมาสละ 120,000 บาท =
360,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี สิ นสุด 31 ธันวาคม 2564
=
750,000 บาท
รวมทังสิ น
=
1,110,000 บาท
7

บัญชี

โดยค่าสอบบัญชีทีเสนอข้างต้นเป็ นการให้บริ การสอบบัญชีเท่านัน ไม่มีการให้บริ การอืนนอกเหนือจากการสอบ

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

35
35
0
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

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

100.00
0.00
0.00
0.00

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

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี

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

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

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง

วันที่

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

Subject

25 มีนาคม 2565

Date

สัญชาติ
Nationality

เรียน
To

บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์

Address

Shareholder’s Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment

Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น/หน่วย

Holding the total amount of

shares/units

หุ้นสามัญ

หุ้น/หน่วย

Ordinary share

shares/units

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น/หน่วย

Preferred share

shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

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

วันที่ประชุม

: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น.

Meeting Date :

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

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

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

am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ

บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

of

BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED

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

attend the above mentioned meeting.

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

Meeting Attendee

( ........................................................... )
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง
พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=220426 หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.btnc.co.th / โทร 23913320 ต่อ 300 / email : nokbtnc@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration.
For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or
passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=BTNC&date=220426
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.btnc.co.th /Tel. +66 23913320 Ext. 300 / email : nokbtnc@gmail.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999

Attachment No.3

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

1. Name
Age
Position in Company
Education

Dr.Pennapha Dhanasarnsilp
67 Years
Independent director / Chairman of Audit Committee
Ph.D. of Business Administration
Nova Southeastern University U.S.A.
Master’s degree of Business Administration
Thammasat University
Bachelor’s degree of Economics
Chulalongkorn University
Directors Certification Program (DCP) 8/2548
Director Accreditation Program (DAP) 3/2546
7 Months and 7 days (from 26 May 2021)

Seminar Program
Number of years as Director
Work Experience
Number

Registered Company
Type of Director / Executive

6
Independent director /
Companies Chairman of Audit Committee
Director
Independent director /
Audit Committee
Independent director /
Audit Committee
Executive Director
Director

Boutique Newcity Public Co., Ltd.
I V Global Securities Public Co., Ltd.
Index Living Mall Public Co., Ltd.
Plan B Media Public Co., Ltd.
I.C.C. International Public Co., Ltd.
Pioner Moters Public Co., Ltd.

Director other
(Non-company
registered)
4 Companies

Position in rival companies /
Relating to the Company’s
Business Number
-None-None-

Shareholding

1,600 shares or 0.0133%

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

The General Shareholders Meeting
times
The Board of Directors’ Meeting
7/7
times
The Audit Committee Meetings
2/2
times
Specialization
Auditor, Economic analysis, Business Management and Marketing
Management
Type of Directorship being nominated Independent Director who was considered by Nomination and Remuneration
Committee and the Board of Director
Prohibitive aspect
Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition
Meeting Attendance record in 2021

Having the following relationship with the Company / parent company / subsidiary / affiliate / major
Shareholder or authorities of the company at present or during the past 2 years
- Being a director and participate in day-to-day business or being an officer, employee or
None
consultant who receives a regular salary
- Being professional service provider, e.g., auditor, legal advisor
Non
- Having business relation that is material and could be barrier to independent judgment (e.g.
Non
selling or purchasing raw materials / goods / services or providing financial support)
- Being a relative person with management / major shareholders of the company / Affiliated
Non
company
- Being a director have been promoted as a representative of directors of the company, major
Non
shareholders, shareholders, who relates with the major shareholders of company.

2. Name
Age
Position in Company
Education
Seminar Program

Number of years as Director
Work Experience
Number

Miss Valalak Ngamchitcharoen
47 Years
None
bachelor’s degree of Communication Arts
Assumption University
Directors Certification Program (DCP) 198/2014
Director Accreditation Program (DAP) 2014
Financial Statements for Director (FSD) 31/2016
Board Reporting Program (BRP) 22/2017
Executive Development Program (EDP) 2017
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL#17)
Sustainable Business Strategy (Harvard of Business School Online) 2021
None

Registered Company
Type of Director / Executive

1
Director /
company Managing Director

Shareholding

Director other
(Non-company
registered)
1 company

Position in rival companies /
Relating to the Company’s
Business
-None-None-

Ziga Innovation Public Co.,
Ltd.

None

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

The General Shareholders Meeting
times
The Board of Directors’ Meeting
times
Specialization
Business Management and Communication skill
Type of Directorship being nominated Director who was considered by Nomination and Remuneration Committee
and the Board of Director
Prohibitive aspect
Having no criminal offence record regarding dishonest assets acquisition
Meeting Attendance record in 2021

Definitions of “Independent Director”

Attachment No.4

The company has given the following definitions of an “independent director” based on the announcement of the
Capital Market Supervisory Board.
(1) The person must hold no more than 1% of shares with voting rights of the company, the parent company, the
associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company; inclusive of
shareholding by individuals related to such independent directors.
(2) The person must not be serving, or have served, as a director who is involved with the management, or a staff
member, an employee or a consultant with a monthly wage. The person also must not be or be an individual with the
authority to control the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level,
the major shareholders or of the entities with the authority to control the company, with the exception of the case
where he or she has retired from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is
appointed as an independent director. The ineligibility however does not include the case where an independent
director has previously served as a public servant or a consultant of a government agency which is a major
shareholder of, or an entity with the authority to control the company.
(3) The person must not be related by blood or law as father, mother, spouse, sibling or child, spouse of son or
daughter of executives, major shareholders, individuals with the authority to control the company or candidates for
the position of an executive or an individual with the authority to control the company or an associate.
(4) The person must not have, or have had, a business relationship with the company, the parent company, the
associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company, in such a
manner that may interfere with one’s independent discretion. The person also must have not been or has been a
shareholder, individuals with the authority to control the company, of the person who has business relationship with
the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholder or the entities with the
authority to control the company. There is an exception in the case where he or she has retired from such a position
for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.
The business relationship as described in the above paragraph is inclusive of normal trading transactions for the
conduct of business; lease or letting of immovable; transactions relating to assets or service; provision or acceptance
of financial assistance through acceptance or provision of loans and guarantees, the use of assets as collateral and
other such practices which result in the company or the party to the agreement being under the obligation to repay
the other party for an amount from 3% of net tangible assets of the company or from Twenty Million Baht whichever is
lower. The calculation of such obligation to debt is to be in accordance with the related transaction value calculation
method as per the Announcement of the Equity Market Committee on the Related Transaction Criteria with

exceptions. The said obligation to debt includes that which has materialized during the period of one year prior to the
day of business relationship with the same individual.
(5) The person must not be, or has been, an auditor of the company, the parent company, the associates, the
affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control the company. The person also must not be
a significant shareholder, an individual with the authority to control or a partner of the audit office with which the
auditor the company, the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders, or the entities with
the authority to control the company is associated. There is an exception in such case where he or she has retired
from such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent
director.
(6) The person must not be, or has been, a provider of a professional service including the service as a legal
consultant or a financial consultant for which greater than Two Million Baht of fee is paid per year by the company,
the parent company, the associates, the affiliates, the major shareholders or the entities with the authority to control
the company. The person also must not be a significant shareholder or an individual with the authority to control or a
partner of such provider of professional service. There is an exception in such case where he or she has retired from
such a position for at least two years prior to the day on which he or she is appointed as an independent director.
(7) The person must not be a director appointed to represent a director of the company, a major shareholder or a
shareholder who is related to a major shareholder.
(8) The person must not be in a business of the same nature as and of significant competition to, that of the company
or an associate. The person also must not be a significant partner in a partnership; a director who is involved with the
management; a staff member; an employee; a consultant with a monthly wage; as well as a shareholder who holds
more than 1% of shares with voting rights of another company which is engaged in a business of the same nature as
and of significant competition to that of the company or an associate.
(9) The person must not have any other characteristic which is an obstacle to the giving of free opinion on the
operation of the company.
After having been appointed as an independent director following the qualifications specified under items (1) through
(9) above, the independent director may be assigned by the Board of Directors to make decisions on the operation of
the company, the parent company, the associates, the affiliates, the associates of the same level, the major
shareholders, or the entities with the authority to control the company in the manner of a collective decision.

Attachment No.5

The details of Independent Director and Audit Committee that company nominated the name as
authorized person from shareholders

Name
Type of Director
Age
Address

:
:
:
:

Nationality
:
Company Shareholding :
Stakeholder Vested special :
interest in every agenda

Name
Type of Director
Age
Address

:
:
:
:

Nationality
:
Company Shareholding :
Stakeholder Vested special :
interest in every agenda

Mr. Puchchong Vanichjakvong
Independent Director and / Audit Committee
50 Years
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road
Prakhanong Klongtoey Bangkok 10110
Thai
None
None

Mr. Kris Na Lamlieng
Independent Director / Audit Committee
51 Years
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road
Prakhanong Klongtoey Bangkok 10110
Thai
0.029%
None

Attachment No.6

The Articles of Association which related to General Meeting of Shareholders
of
BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED.

The Closing Date of the Shareholders’ Registration Book to Determine the Shareholders’ Right to Attend the
General Meeting of Shareholders.
Article 33
The Board of Directors shall summon a shareholder meeting as an annual general meeting of
shareholders within four (4) months as from the last day of the fiscal year of the Company.
The shareholder meetings other than the said meeting shall be called extraordinary
meetings.
The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders any time as
it deems appropriate. The shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of
the total number of shares sold or not less than twenty-five (25) shareholders holding shares
amounting to not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold may subscribe their
names in a written request directing the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at
any time but the reasons for summoning such meeting must be clearly stated in such a request. In
this event, the Board of Directors must summon a shareholder meeting within one (1) month as from
the date of receipt of the request from the shareholders.
Article 34
In summoning a shareholder meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice
summoning the meeting stating the place, date, time, agenda of the meeting with reasonable
details by indicating clearly whether such matters are proposed for information, for approval or for
consideration as the case may be including opinions of the Board of Directors with respect to the
said matters and the said notice shall be served on the shareholders for their information not less
than seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a newspaper for
three (3) consecutive days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.
A place of the meeting under paragraph one shall be in the locality in which the head or
branch office of the Company is located or any other place as the Board of Directors may
designate.
Article 35
The Board of Directors shall send the documents required by law to the shareholders together with
a notice summoning an annual general meeting.
Article 36
At a shareholder meeting, there must be not less than twenty-five (25) shareholders and proxies (if
any) present or not less than half (1/2) of the total number of shareholders holding shares
amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold in order to form a
quorum unless otherwise provided by law in any specific case.
Article 37
At any shareholder meeting, when one (1) hour has passed since the time specified for the
meeting, the number of shareholders present at the meeting remains in adequate to form a quorum
as specified in Article 37 and if such shareholders meeting was called at the request of the
shareholders, such meeting shall be canceled. If such meeting was not called at the request of the
shareholders, the meeting shall be summoned once again and the notice summoning such meeting
shall be served on the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In
the subsequent meeting, a quorum is not required.

Article 38

Article 39

Article 40
Article 44

The Chairman of the Board of Directors shall be the Chairman of the shareholder meeting. In case
where the Chairman is not present at a meeting or cannot perform his or her duties, if there is a
Vice-Chairman, the Vice-Chairman shall be the Chairman. If there is no such Vice-Chairman or if
there is but such Vice-Chairman cannot perform his or her duties, the shareholders present at the
meeting shall elect one shareholder to be the Chairman of the meeting.
The Chairman of a shareholder meeting shall have the duty to conduct the meeting in compliance
with the Articles of Association of the Company relating to the meeting. In this regard, the meeting
shall be conducted in accordance with the sequence of the agenda specified in the notice
summoning the meeting unless a resolution allowing a change in the sequence of the agenda is
passed by the meeting with the votes of not less than two-third (2/3) of the number of shareholders
present at the meeting.
Upon completion of consideration under paragraph one, the shareholders holding shares
amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold may request the
meeting to consider the matters other than those specified in the notice summoning the meeting.
In case where the meeting has not finished the consideration of the matters according to
the sequence as specified in the agenda under paragraph one or of the matters proposed by the
shareholders under paragraph two as the case may be and the meeting is required to be
adjourned, the meeting shall designate the place, date and time for the next meeting and the Board
of Directors shall serve a notice summoning a meeting specifying the place, date, time and agenda
to the shareholders not less than seven (7) days prior to the date of the meeting provided that such
notice summoning the meeting shall also be published in a newspaper for three (3) consecutive
days and not less than three (3) days prior to the date of the meeting.
Every shareholder is entitled to attend a shareholder meeting held any time whatsoever.
The affairs to be carried out by the annual general meeting are as follows:
1. Report of the operations of the Company in the previous year;
2. Approval of Balance Sheet and Statement of Income
3. Appropriation of profits;
4. Election of new directors to replace retiring directors;
5. Appointment of auditor and fixing of auditing fee;
6. Other matters.

Authorize proxy to attend the General Meeting of Shareholder and Shareholder rights to vote.
Article 41

The shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote at a meeting on their
behalf and the proxies must submit the instrument appointing the proxy to the Chairman or a person
designed by the Chairman of the Board at the place of the meeting before attending such meeting.
The instrument appointment the proxy shall be executed in accordance with the form specified by
the Registrar under the law on public limited companies.

Article 42
Article 43

Any shareholder having special interests in any matter to be resolved by the meeting shall not be
entitled to vote on such matter, except for the votes on the election of the directors. If there is a tie
vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
In casting a vote, one share is equal to one vote.
A resolution of the shareholder meeting shall consist of the following votes.
1. In an ordinary event, the majority vote of the shareholders present at the meeting and entitled to
vote is required. If there is a tie vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
2. In the following events, a vote of not less than three-fourth (3/4) of the total number of votes of
the shareholders present at the meeting and entitled to vote is required.
a. The sale or transfer of the whole or material parts of the business of the Company to
other persons;
b. The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private
companies by the Company;
c. The conclusion, amendment or termination of contracts with respect to the lease of the
whole or material parts of the business of the Company, the assignment of the
management of the business of the Company to other persons or the amalgamation of
the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
d. The amendment of the Memorandum or Articles of Association of the Company;
e. The increase and reduction of a capital or issuance of debentures of the Company;
f. The amalgamation or dissolution of the Company.

Dividend Payment
Article 55
Article 56

Article 57
Article 59

No dividend shall be distributed other than out of the profits. In case where the Company still has
an accumulated loss, no dividend shall be distributed.
Dividends shall be distributed according to the number of shares at an equal amount each.
Distribution of the dividends shall be made within one (1) month as from the date of
resolution of shareholder meeting or the meeting of the Board of Directors provided that notice
thereof in writing shall be served on the shareholders and such notice shall also be published in a
newspaper for three (3) consecutive days.
The Board of Directors may distribute the interim dividends to the shareholders from time to time if
the Board regards that the profits of the Company justify such distribution. Such distribution of the
dividends shall be reported to the shareholders at the next shareholder meeting.
The Company must appropriate to a reserve fund at least one-twentieth (1/20) of the annual net
profits less accumulated loss carried over until the reserve fund reaches one-tenth (1/10) of the
registered capital of the Company.
Upon the approval of the shareholders meeting, the Company may transfer other reserve
funds, legal reserve fund and share premium reserve fund respectively to compensate for the
accumulated loss of the Company.

Qualification, Election and Term Expiration of Directors.
Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 30

The Company shall have a Board of Directors comprising not less than five (5) directors and not
less than half of whom shall have residence in the Kingdom.
The Board of Directors shall select one director to be the Chairman of the Board. In case
where the Board of Directors deems it appropriate, the Board of Directors may elect one or several
directors to be the Vice-Chairman of the Board. The Vice-Chairman shall have the duties pursuant
hereto with respect to affairs assigned by the Chairman. Two directors shall jointly affix their
signatures together with the seal of the Company in order to be binding on the Company.
The Board of Directors may designate the names of the directors who have the power to
affix their signatures together with the seal of the Company to be binding on the Company.
The directors shall be natural persons and shall
1. be sui juris;
2. not be bankrupt, incompetent or quasi-incompetent;
3. have never been imprisoned on the final judgement of a court for an offense related to property
committed with dishonest intent;
4. have never been dismissed or removed from government service or a government organization
or government agency in punishment for dishonesty in performing their duties.
The directors shall be elected at the shareholder meeting in accordance with the following rules
and procedures.
1. A shareholder shall have one vote for one share;
2. Each shareholder must exercise all of the votes he or she has under paragraph one to elect one
or several persons to be a director or directors and must not allot his or her vote to any person in
any number;
3. The persons having the highest number of votes to the lower number of votes in order shall be
elected as the directors equal to the number of directors to be elected by the shareholder
meeting in such election. In case where the number of votes for the candidates in descending
order are equal which would otherwise cause the number of directors to be elected by the
shareholder meeting to be exceeded in such election, the Chairman shall have
a casting vote.
At every annual general meeting, one-third (1/3) of the directors shall retire from
office. If the number of directors cannot be divided into three (3) parts, the nearest to such one-third
(1/3) of the directors shall retire from office.
The retirement of directors in the first and second years after registration of the Company
shall be effected by drawing lots. In the subsequent years, the director who has held office the
longest shall retire.
A director who retires from office may be re-elected.
No director shall engage in a business which has the same nature as and in competition with that of
the Company or become a partner in an ordinary partnership or a partner of unlimited liability in a
limited partnership or a director of a private company or other companies engaged in a business

which has the same nature as and is in competition with that of the Company regardless as to
whether such a business in undertaken for his or her or other persons’ benefits unless he or her had
notified the shareholder meeting thereof prior to the resolution for his or her appointment was
passed.
Remuneration of the Board Directors.
Article 32

No payment or other property shall be made or given by the Company to a director except a
remuneration as usually paid to him or her as a director of the Company such as salary, meeting
allowance, per diem, premium, pension, subsidy, reward, medical expenses, fuel and
transportation expenses.
The preceding paragraph shall not include such compensation or welfare given to the
directors as a staff or employee of the Company.

Qualification/Appointment of the Auditor, Determination the Remuneration of an Auditor and Attendance The
General Meeting of Shareholders.
Article 49
Article 50
Article 51
Article 54

An auditor shall not be a director, staff member, employee or a person holding any office or having
any duty in the Company.
An auditor shall be elected annually by the general shareholder meeting. A retiring auditor may be
re-elected.
A remuneration of an auditor shall be determined by a shareholder meeting.
An auditor has the duty to attend every shareholder meeting of the Company in which the balance
sheet and statement of income and issues relating to the accounts of the Company are considered
in order to clarify the auditing to the shareholders. The Company shall also submit to the auditor
such reports and documents of the Company as to be obtained by the shareholders in every
shareholder meeting.
...............................................

Remarks:

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

Attachment No.7

(Translation)
Documents and evidence that the attendance must present before attending the meeting and regulation for the meeting.
The registration of the General Meeting of Shareholder No. 52 of Boutique Newcity Public Company Limited will
process with barcode system. For your convenience in registration, shareholders and authorized persons who will attend the
meeting, please bring the Registration Form with QR code on the meeting day.
1. Documents of the attended person present before attend the meeting
Person
(1)
The shareholder who will attend the meeting by himself/herself is required to present an I.D. Card or
Government Officer Card or Passport to the officer for registration of attendance.
(2)
The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,
(2.1) please use the Proxy Form in printed from attached with the Notice of the meeting or the printed
form specified by the Ministry of Commerce Form A, or Form B and duly execute only one of two
Proxy Forms, alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and
shall completely fill and sign of Grantor and Proxy.
(2.2) The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer
for registration of attendance.
Juristic Person
The shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,
(1)
please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form
specified by the Ministry of Commerce Form A or Form B and duly execute only one of two Proxy Forms,
alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and shall completely fill and
sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by the authorized person to act for the juristic person and
affix with the seal of the company (if any).
(2)
The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for
registration of attendance.
The shareholders are the foreign investors and appoint the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares
If the shareholders have appointed an authorized person to attend the meeting,
(1)
please use the Proxy Form in a printed form attached with the Notice of the meeting or the printed form
specified by the Ministry of Commerce Form A, Form B or Form C and duly execute only one of three Proxy
Forms, alternatively you may download from the company’s website (www.btnc.co.th) and shall completely
fill and sign of Grantor and Proxy. The Grantor shall sign by authorized person to act for the custodian. The
evidences attached with Proxy Form are as follows:
(1.1) The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign in the Proxy Form.
(1.2) The Confirm Letter to show that the person who signs in the Proxy Form get the
consent to do the custodian business.
(2)
The proxy is required to present I.D. Card or Government Officer Card or Passport to the officer for
registration of attendance.
2. The regulations for the meeting
2.1
In the General Meeting of Shareholders, the shareholders have the rights to ask and recommend in every
agenda.
2.2
Casting vote in every agenda is opened.
2.3
Casting vote is 1 share for 1 vote.

The process for the Annual Shareholder’s Meeting No. 52
Boutique Newcity Public Company Limited
Tuesday, April 26, 2022

Attachment No.8

Shareholders – BTNC
Shareholders

The Proxy

Registration table
(Starting at 2.00 p.m.– 4.00 p.m.)

Registration table
(Starting at 2.00 p.m.– 4.00 p.m.)

Present the registration form and
Shareholder’s ID card

Present the registration form, proxy form and
evidence with the proxy’s ID card

Receive the ballot paper and voting card for election of Director Agenda
(Specify name, Registration No. and Number of Share)

Enter the meeting room
The Chairman convenes the meeting at 4.00 p.m.
Consider the meeting agenda respectively
Any agenda, except the agenda of election of
director, In case of disapproval or abstention vote,
the shareholders/ proxies have to raise their ballot
paper ,the Company officers will count the votes
including distribute the voting card, please fill in
the voting card with signature, and return
promptly to the officer.

The election of director agenda, please specify opinion to
elect director individually with signature. In case of
disapproval or abstention vote in the election of director,
the shareholders/proxies have to raise their ballot paper.
The company officers will count the vote. The officers
collect voting card from all shareholders and proxies at the
end of this agenda.

Summarize voting result to the meeting

Attachment No. 9

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

( 3 ) ......นายกฤษณ์ ณ ลําเลียง .................................................................................... อายุ .........51..............ปี
.......Mr.Kris Na Lamlieng............................................................... .................. Age
51
Years
อยู่บา้ นเลขที..... / - ซอย สุ ขมุ วิท ....ถนน ...สุ ขมุ วิท .............................. ตําบล/แขวง.....พระโขนง.............................
with address at
Road
Sub-District
อําเภอ/เขต.............คลองเตย..............................จังหวัด ...กรุ งเทพมหานคร ............. รหัสไปรษณี ย ์ .....
..............................
District
Province
Postal Code
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ครังที ในวันอังคาร ที
เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที
ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on
Tuesday, April 26, 2022 at 4.00 p.m. at Chao Phraya Room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo
Sub District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที 51 เมือที 27 เมษายน 2564
Agenda 1 To approve the minutes of the Annual General meeting No.51 on April 27, 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

.

งดออกเสี ยง
Abstain

ชือกรรมการ
Name of Director
เห็นด้วย
Approve

.

งดออกเสี ยง
Abstain

Name of Director Miss Valarlak Ngamchitcharoen
เห็นด้วย
Approve

.

.
n
ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be
the vote of the Shareholder.
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ทีที
ประชุ มมี การพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องที ระบุไว้ข ้างต้น รวมถึงกรณี ทีมี การแก้ไขเปลี ยนแปลงหรื อเพิมเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที เห็นสมควร

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

เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุใน

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

บาท
20 Baht

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

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ื อหุ้ น ที มอบฉัน ทะจะต้องมอบฉัน ทะให้ผูร้ ับ มอบฉัน ทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each
nominated director individually.
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท บูติคนิวซิตี จํากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ครังที ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
เลขที ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
For the General Meeting of Shareholders No. 52 to be held on Tuesday, April 26, 2022 at 4.00 p.m. at Chao Phraya Room 1,
Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bangkhlo Sub District, Bang Kholaem District, Bangkok 10120 or at any
adjournment thereof.
……………………………………..
วาระที ....................... เรื อง ….............................................................................................................
Agenda No.
Subject
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

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

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสี ยง
Abstain

Attachment No.10

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

โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
MONTIEN RIVERSIDE HOTEL
เลขที 372 ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ
372 Rama 3 Road, Bangkhlo, Bang Kho Laem, Bangkok 10120
โทรศัพท์ (+622) 292-2999, (+662) 292-2888
Tel : (+622) 292-2999, (+662) 292-2888

Attachment No. 11

Requirement Form of the 56-1 One Report / of Annual Report (Printed form)

To

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

receive the 2021 Annual Report, please fill the details below and send back to the company at Miss
Suphaphorn Khemngoen, 1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, Klongtoey, Bangkok
10110, Thailand. Tel. 0-2391-3320 Ext. 300 or Fax No. 02-390-0019. The company will send the annual
report to you later.

I (elaborate handwriting)……...……………………………………………………………………………………………
Address………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...…………………
Telephone No.….………………………………………………………………………………..………………………….
Fax No.….………………………………………………………………………………..………………………….
E-mail Address ……………………………………………………………………………………………………………..

Attachment No. 12

Procedures for Posting Advance Question Prior to the Shareholders’ Meeting

In accordance with the policy by The Board of Directors allowing shareholders to participate in
corporate management by providing comments and suggestions, the company therefore allows shareholders
the opportunity to post advance questions related to the meeting agenda, to the attention of The Board of
Directors prior to the date of the 52nd shareholders’ meeting, by following the procedures as bellows:
1. Identifying oneself with relevant information, and then posting question or suggestion
-

By providing own name, address, contact telephone number, and email address (if any),
which can be contracted by the company.

-

Posting question/comment for particular meeting agenda, together with and supporting
information or document (if any).

2. Contact channels provided by the company
-

By email address : nokbtnc@gmail.com

-

By registered mail to :
Ms. Suphaphorn Khemngoen
Company Secretary - Boutique Newcity Public Company Limited
1112/53-75 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Prakhanong, Klongtoey Bangkok 10110

3. Question posting period
As the company allows shareholders to post questions related to the meeting agenda prior to the
meeting date, the shareholders are requested to post advance questions to the company by
April 22, 2022.
4. The Company Secretary shall collect the questions and pass them all to the Managing Director
for considerations.
5. The company shall provide clarification in response to the advance question posted by the
shareholders at the shareholders’ meeting.

Attachment No.13

Privacy Notice
For Boutique Newcity Public Company Limited Annual General Meeting 2022 (“AGM”)
In compliance with Personal Data Protection Act B.E.2562, Boutique Newcity Public Company Limited would like to inform
shareholders and/or proxies about our purpose and management of user’s personal information as follows:
Data Controller information: Boutique Newcity Public Company Limited: The contacting details are as appear in the invitation
for the company’s AGM.
1. Personal Data: The Company needs to collect your personal data information for the purpose of AGM arrangement and AGM
attendance as follows:
1.1 General Personal Data: Name, Age, Address, Telephone number, Identification number, Bank account, email, Fax number,
Shareholder ID, Occupation.
1.2 Sensitive Personal Data: Body’s temperature, travelling record which related to the health information, and Symptom in
addition, the Company will also take photograph and carry out video recording during the AGM.
2. Objectives, Legal basis, and Data Processing: The Company will process the personal data in accordance with the objectives and
legal basis as follows:
2.1 Legal basis
- The Company will collect and use your data in item 1.1 and item 1.2 for the purpose of calling, arranging, and conducting the
AGM including verifying your identification and sending any related documents and carrying out any action according to the
AGM resolution and the law as well as carrying out any other activities to comply with the laws and any order of the competent
authorities in accordance with Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992), Civil and Commercial Code, and any other
laws.
2.2 Legitimate interest
- The Company will collect and us your data in item 1.1 for the purpose of preparing AGM minutes, and keeping evidences of
your attendance to the AGM as well as for any activity as necessary related to the legitimate interest of Company and other
person to the extent that it is within your reasonable expectation.
- The Company will collect and use your data in item 1.2 for the purpose of screening any person at risk of being infected with
COVID-19 in order to achieve public health interest to prevent any contagious disease and in compliance with the measures and
guidelines of AGM.
- The Company will take photograph and record the video during the AGM for the use of reporting and publicizing the AGM via
electronic means and printing. You may appear in the photograph or video recording of the AGM, but the details of your
identity will not be identified.
3. Source of Personal Data: The Company will collect your personal data directly from you and from Thailand Securities Depository
Company Limited.
4. Personal Data Storage: The Company will keep your personal data so long as necessary for the objectives stated above. However, the
Company expects to keep your personal data in item 1.1 for a period of 10 years and in item 1.2 for a period of 3 months from the
date that the Company receives your data. To comply with their above objectives, upon the lapse of those periods, the Company will
destroy your personal data or anonymize such data.
5. Right of Data Owner: Personal data owner has the rights to access and receive the copy of your personal data, to object to collection,
use, or disclosure of the data, to correct your personal data, to erase your personal data within the prescribed period, to retrain from
using your personal data, to transfer your personal data to other person, and to complain.
If you would like to exercise any of your rights, please contact the Company and the Company will consider your request and contact
you as soon as possible. If the Company fails to comply with the laws related to personal data protection, you can file a complaint to
the Office of the Personal Data Protection Commission.

