
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. 

 

โดยจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 

เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330 
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สารบัญ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 หน้า 

• หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 1 

• รายงานประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ และส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ - 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน  
(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1)  

• ข้อมลูประกอบการพิจารณาบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  12 
(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2)  

• ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ  16 
(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่3)  

 

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
• ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4) 19 

• การยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 22 

(E-AGM) (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5) 

• หนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6)  

▪    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. 26 
▪    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 28 

▪    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 34 

• การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบการเงินของบริษัทฯ 40 

(ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 7) 
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วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 

2. ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
3. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2563 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-AGM) 
6. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะ 
7. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบการเงินของ

บริษัทฯ 

 ด้ วยที่ ประชุมคณะกรรมการบริษั ท  บูทิ ค  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  (มหาชน)  ( “บ ริษั ทฯ ”) ครั ้งที่  5/2563  
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
โดยจะจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11  
เลขที่  130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ 
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ)  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 พิจารณา
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 
วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ งที่ ส่ งมา ด้วย 1  

(ส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562)  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชี รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทัง้ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เพื่ อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
และอนุมัติการงดการจ่ายเงนิปันผล   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้บริษัทฯ  
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุนส ารองนี จ้ะมีจ านวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทนุจดทะเบียน  

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั ง้ สิ น้  507,000,000 บาท  และมีทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 5,593,317 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของทุนจดทะเบียน 
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ของบริษัทฯ ซึง่ยงัคงน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 13,721,601 บาท จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปี 2562 
จ านวน 686,080 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้ 
ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 6,279,397 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ 
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่า
ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับ 
รอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 13,721,601 บาท ทัง้นี  ้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  6/2562 เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 55,770,000 บาท โดยได้จ่ายเงินปัน
ผลให้กบัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2563  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทนุเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะ
ส ารองกระแสเงินสดไว้ส าหรับการด าเนินการดงักล่าว  ดังนัน้  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการงดการจ่ายเงินปันผล 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณา 

(1) อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 686,080 บาท  

(2) อนมุตัิการงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ 

(3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
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การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น  
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดว่า  
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 
โดยจะเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามข้อนีใ้ห้เข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  ซึ่งในการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ดงัต่อไปนี ้1) นายชีราช อีรัช ปณุวาลา 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ และ 3) นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 

อนึ่ง นายชีราช อีรัช ปณุวาลา แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจาก
ติดภาระกิจอื่นซึ่งจะท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ เป็นกรรมการบริษัท แทนต าแหน่งที่ว่างลง  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์  และนายเอกณัฐ อึง้ภากรณ์  
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
คุณสมบตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางจุฬาภรณ์ น าชยัศิริ 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ 
เนวิลส์ และ 3) นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียด
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ข้อมูลของบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท)  
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทท่ีไม่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ (1) นางจุฬาภรณ์ น าชัยศิริ เป็นกรรมการบริษัท  

แทนต าแหน่งที่ว่างลง และเลือกตัง้ (2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ (3) นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ  22 ก าหนดว่า กรรมการ 
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดเป็นคราว  ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปล่ียนแปลงก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ  ตามระเบียบของ
บริษัทฯ 
 
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ภายหลงัจากการพิจารณา คณะกรรมการ
มีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ  
บริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 1,200,000 บาทต่อปี 1,200,000 บาทต่อปี 

กรรมการ 600,000 บาทต่อคนต่อปี 600,000 บาทต่อคนต่อปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล 

ประธาน 400,000 บาทต่อปี 400,000 บาทต่อปี 

กรรมการ 200,000 บาทต่อคนต่อปี 200,000 บาทต่อคนต่อปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 200,000 บาทต่อปี ไม่มีค่าตอบแทน 

กรรมการ 100,000 บาทต่อคนต่อปี ไม่มีค่าตอบแทน 

หมายเหต:ุ  1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยมีก าหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส  
 2.  กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

 บริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก เนื่องจาก ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนใน
 ฐานะพนกังานของบริษัทฯ แล้ว 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด

ตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี  ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้ที่ประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบญัชี

ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการ

หมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันนบัแต่วนัที่พ้นจากการปฏิบตัิ

หน้าที่  

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก  

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี  ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนได้ 

1.  นาย วีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4323 
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 
มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี) และ/หรือ 

2.  นาง มญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6112 
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท) และ/หรือ 

3.  นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7789 
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท) และ/หรือ 

4.  นางสาว สาวติรี องค์สิริมีมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 10449 
(ยงัไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทฯ) 
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ทัง้นี ้ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  
ผู้ สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบตัิงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ 
รวมทัง้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีระหว่างปี 2563 กบัปี 2562 ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2563 กบัปี 2562 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2563 รอบปีบัญชี 2562  

ค่าสอบบญัช ี 4,400,000 บาท 4,400,000 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท  

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี  ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

  เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดิม พร้อมทัง้ปรับปรุง

ข้อก าหนดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึน้ คณะกรรมการจึงเห็นควร
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เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 31/1 และ 

ข้อ 32 ในเร่ืองการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอียดข้อบงัคับของบริษทัที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อบังคับของบริษทัฯ 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

24/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะต้อง
อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชมุต้องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระท าผ่านระบบการ
ควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือ
ทัง้เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทัง้
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึก
ดั ง ก ล่ า ว  และ ระบบควบคุมกา รประชุม ต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา
ความมั่ นค งปลอดภัย ของกา รประชุ ม ผ่ าน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกาศก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการอาจจดัให้มีการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการผ่าน
ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อก าหนด หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

31/1 - การประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ ได้ ทัง้นี  ้การประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อก าหนด หรือหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

32 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท า
หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท า
หนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่
กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า
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ข้อบังคับของบริษทัฯ 

ข้อ ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลง
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดั
อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี  ้ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า
สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้ นและเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  จ ะ ส่ ง โ ด ย จ ด ห ม า ย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี ้คณะกรรมการต้อง
จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอกนิกส์ก็ได้ 

ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนั
เป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น 

การลงคะแนนเสียง 

มติในวาระนี ้ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ ที่ www.boutiquecorporation.com แล้วตัง้แต่ วันที่  13 พฤษภาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ น 
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ  
แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

http://www.boutiquecorporation.com/
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ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ประชมุผูถื้อหุ้น) 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และ
จัดเตรียมเอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขัน้ตอนการเข้าประชุม ดังรายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5 (การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM)) และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ จดัส่งเอกสารยืนยนัตวัตน พร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบ
ฉนัทะ) ดงัรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (การยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: ir@boutiquecorporation.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record  Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อ
ผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password ) ไปยงัอีเมล์ที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือ 
ผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ 
ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุผ่านระบบด้วยตนเอง 

ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถมอบฉันทะให้กับนายขจรเดช แสงสุพรรณ  หรือ นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา  

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

(ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ) โดยผู้ ถือหุ้นสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะ

ฉบับลงนาม ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 5  

(การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาที่  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  E-mail: ir@boutiquecorporation.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

หมายเหตุ หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจ าปี  2562 ของบริษัทฯ ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ โปรดติดต่อ  
คุณธนพร เตชวิวรรธน์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6208777 ต่อ 8732, 084-4270166 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 

นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ นายปรับชะรันซงิห์ ทกัราล 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

mailto:ir@boutiquecorporation.com
mailto:ir@boutiquecorporation.com
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อ  -นามสกุล  นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์  
 
 
 
 
 
 
 

อาย ุ 60 ปี 
สัญชาติ  แคนาดา 
ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 
 

กรรมการบริษัท 

การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงิน, University of 
Western Ontario, ประเทศแคนาดา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (Commerce), Royal Military College 
of Canada, ประเทศแคนาดา 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 7/2545 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

• ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัมาแล้วทัง้หมดเป็นเวลา 1 ปี 11 เดือน  

การถือครองหุ้นในบริษทั 0.10 
ความสัมพนัธ์กับผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย  

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจบุนั มีจ านวน 3 บริษัท ได้แก ่
• ที่ปรึกษา บริษัท สยามอรุณ ดเีวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ สยาม ไนท์ ฟันด์  
แมเนจเม้นท์ จ ากดั 

• กรรมการ บริษัท บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท  4 / 6 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อ  -นามสกุล  
 

นายเอกณัฐ อึง้ภากรณ์ 

 

 

 

 

 

 

อาย ุ 44 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ กรรมการบริษัท 

 

การศึกษา 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA), มหาวิทยาลยัเดนเวอร์,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 142/2560 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 และ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วทัง้หมดเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน  

การถือครองหุ้นในบริษทั 0.06 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหารหรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย  

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

None 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 / 6 ครัง้ 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ชื่อ  -นามสกุล  
 

นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ  

อาย ุ 63 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอจะแต่งตัง้ 
 

กรรมการบริษัท 

การศึกษา 
 

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์) และปริญญาโท  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, 
แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา (หลกัสตูรต่อเนื่อง) ปี พ.ศ. 2525 

• สอบได้คะแนนล าดับที่ 1 การสอบวัดผลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2519 

• ได้รับทนุเล่าเรียนหลวง ศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปี พ.ศ. 2519 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 100/2551 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ไม่มี 

การถือครองหุ้นในบริษทั ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย  

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจบุนั มีจ านวน 2 บริษัท ได้แก ่

• กรรมการ บริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
• กรรมการอิสระ บริษัท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากดั 
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หัวข้อ รายละเอียด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 ไม่มี 
  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 16 จาก 40 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
 

ชื่อ-นามสกุล นายขจรเดช แสงสพุรรณ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 67 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมติร)  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
วาระที่พิจารณา 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 

ชื่อ-นามสกุล นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อาย ุ 66 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมติร)  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
วาระที่พิจารณา 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 )นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย(  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึง่เคยเป็นข้าราชการ หรือ

ที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 

หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้ไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามที่ก าหนดในข้อก าหนดที่เก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ 
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นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น 

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

บริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด)มหาชน)  
 

ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  
จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ  
ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่ก าหนดไว้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี  ้ใ ห้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้ นที่ คณะกรรมการเ รียกประชุม  
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้ น 
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ์ ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 
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ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  
ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ 
และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชมุ
ดงักล่าว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 
และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากจิการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั  
การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  
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(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

 ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

การยืนยันตัวตน และวธิีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ )E-AGM) 

บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธร 
ทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ )ภายในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563) 
ผู้ ถือหุ้ น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี  ้มาที่  E-mail: ir@boutiquecorporation.com  
ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบการลงทะเบียน (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว 
(2) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย  

1.2 นิติบคุคล โดยผู้แทนนิติบุคคล )กรรมการผู้มีอ านาจ) 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ

ผู้มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่จะเข้าประชมุมีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ซึ่งผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว 

 
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก . หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะ ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 
(4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

ถกูต้อง 
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2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก . หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน

และลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน

นิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นีเ้อกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบคุคลที่ลงลายมือชื่อเป็น 
ผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ที่บคุคลดงักล่าวได้ลงลายมอื
ชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

 
2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือก
เพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ  

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะ เป็นบคุคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3)  
(4) กรณีผู้มอบฉนัทะ เป็นนิติบคุคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)  

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน )Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น 
(1) แบบการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2  
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
 
หมายเหตุ 
1. ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)  

ดงัรายละเอียดข้างต้น มาที่ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ E-mail: ir@boutiquecorporation.com ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record  Date) แล้ว บริษัทฯ จะส่งชื่อ
ผู้ ใ ช้  (Username) และรหัสผ่าน (Password ) ไปยังอี เมล์ที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ  
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เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E- AGM)  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมผ่าน
ระบบด้วยตนเอง 

2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสียงได้และ
ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกวา่จ านวนที่ตน
ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว  
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ

รับรองนิติบุคคล ผู้ เข้าประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมี
สิทธิเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )E- AGM meeting) 
1. ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเวบ็ไซต์ www.conovance.com/download.php  

โดยระบบท่ีแนะน าส าหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชมุ E- AGM meeting (ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) 

• คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค/แท็ปเล็ต *ที่ใช้ระบบปฏิบตัิการ Windows เท่านัน้*: ระบบปฏิบตัิการวินโดว์ XP/ 7/ 8/ 10 

• อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps 
2. ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถดาวน์โหลดคูม่ือและวดีีโอการใช้งานท่ีเว็บไซต์ 

www.conovance.com/support.php (ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชมุ
ทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาด้วยตนเอง และ การมอบฉนัทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  

 
การส่งค าถามล่วงหน้า 
ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องตามแต่ละวาระภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เท่านัน้ โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
ค าถามที่เก่ียวข้องในแต่ละวาระบนัทึกในรายงานการประชมุภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ ที่ Email: ir@boutiquecorporation.com 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามได้ตามวาระท่ีประชมุ 
 
การอ านวยความสะดวกช่องทางอื่น 
1. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Private Group ค้นหาค าว่า:  
  BCAGM2020, https://www.facebook.com/groups/BCAGM2020/ 
2. บริษัทฯ มีการบนัทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชมุฯ แล้วจะน าขึน้เว็บไซต์บริษัทฯ https://www.boutiquecorporation.com 

ภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ 
 
 
 

mailto:ir@boutiquecorporation.com
https://www.boutiquecorporation.com/


BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 25 จาก 40 
 

 

การออกเสียงลงคะแนน 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

เพื่อให้ระบบประมวลผล 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย แต่ไม่ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชมุ 
 
กติกาการนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฏหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากฐานท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้
บนัทึกไว้ล่วงหน้า 
 

ช่องทางการติดต่อ 

1. ไปรษณีย์: ฝ่ายกฎหมายและเลขานกุาร บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 170/67 อาคารโอเชี่ยน 1 ชัน้ 21 
สขุมุวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 

2. อีเมล: ir@boutiquecorporation.com 
3. โทรศพัท์: 02-6208777 ext. 8740, 8732 
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เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 26 จาก 40 
 

 

 
  
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายและไม่ซบัซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ เขต/                  จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                   shares    and have the rights to vote equal to                  votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    _________เสียง 

 ordinary share              shares and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
     preference share               shares    and have the rights to vote equal to   votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ )กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง(  
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบลแขวง/  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่    ________  
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล  แขวง/                        อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                  

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผู้ รับมอบอ านาจ 
 
If choosing No.1, please mark ✓ 
 at  1. and provide details of the 
proxies. 
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เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 27 จาก 40 
 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these person 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นายขจรเดช แสงสพุรรณ  Mr. Kajohndet Sangsuban  
  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา  Mr. Russell Leighton Kekuewa  
 
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for Appointment 
as Proxy and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถ  
เข้าประชมุ 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board 
of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม  
ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขท่ี 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020  Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 
at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 
11th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our instruction 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
 
If choosing No. 2, please mark ✓  
at  2. and select the Independent 
Director. 
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เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 28 จาก 40 
 

 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

)แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 
 

 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date           Month              Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                   Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                 shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    _________เสียง 

 ordinary share              shares and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
     preference share               shares    and have the rights to vote equal to   votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                         

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1 .  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี   1. ระบชุื่อผู้รับมอบอ านาจ 

If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 
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เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 29 จาก 40 
 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นายขจรเดช แสงสพุรรณ  Mr. Kajohndet Sangsuban  
  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา  Mr. Russell Leighton Kekuewa  
 
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for Appointment 
The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be 
broadcasted live as Proxy and Definition of Independent Director as set out in  
Enclosure 3) 

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้า
ประชมุ 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board 
of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม 
ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขท่ี 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 
at 2.00 p.m. at Sindhorn Tower 3, 11th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as 
the meeting may be held. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 
appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our instruction as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 
Agenda item no. 1  To consider and acknowledge the Company’s operating results for the year 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 
If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 30 จาก 40 
 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงิน
ปันผล 

Agenda item no. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 as a legal reserve and the suspension 
of dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ  นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ 
 Director’s name  Mr. Richard Peter Neville  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ  นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 
 Director’s name   Mr. Ekanut Ungphakorn  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 
 Director’s name       Mrs. Julaporn Namchaisiri 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors and the sub-committees for the year 2020 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2563  
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the auditors’ remuneration for the year 

2020 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 
appropriate.  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 31 จาก 40 
 

 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
Agenda item no. 7 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 8 วาระอื่นๆ )ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the 
event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our 
voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to 
this Proxy Form B. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด )มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic 
method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 
 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
 
 
 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 หน้าที่ 34 จาก 40 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้) 
 (For the shareholders who are specified in the register as a foreign investor and has appointed  

a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 
 

 
 
 
 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                 shares    and have the rights to vote equal to                        votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    _________เสียง 

 ordinary share              shares and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
     preference share               shares    and have the rights to vote equal to   votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บ้านเลขที ่       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์          
Province                              Postal Code                                   

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1 .  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี   1. ระบชุื่อผู้รับมอบอ านาจ 

If choosing No.1, please mark ✓ at 
 1. and provide details of the 
proxies. 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นายขจรเดช แสงสพุรรณ  Mr. Kajohndet Sangsuban  
  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา  Mr. Russell Leighton Kekuewa  
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้นและนิยาม
กรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (Profiles of the Independent Director for 
Appointment as Proxy and Definition of Independent Director as set out in Enclosure 3) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สา มารถ 
เข้าประชมุ 

In the case where the Independent Director is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board 
of Directors shall be appointed as the proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้ รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม 
ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขท่ี 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 
at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 
11th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  or such other date, time and place as the meeting may be held. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _________เสียง 
 ordinary share              shares and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
preference share  shares    and have the rights to vote equal to    votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2562 
Agenda item no. 1  To consider and acknowledge the Company’s operating results for the year 2019 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2019 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                          Votes 

กรณีเลือกข้อ 2  .กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ 
ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 

If choosing No. 2, please mark ✓ at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงิน
ปันผล 

Agenda item no. 3 To consider and approve the appropriation of the net profit of the year 2019 as a legal reserve and the suspension 
of dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation 
 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลส์ 
 Director’s name   Mr. Richard Peter Neville 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                  Votes 

2.  ชื่อกรรมการ  นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 
 Director’s name   Mr. Ekanut Ungphakorn  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                  Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 
 Director’s name       Mrs. Julaporn Namchaisiri 
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain                           Votes 

 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors and the sub-committees for the year 2020 
   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563   
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the auditors’ remuneration for the year 

2020 
    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
Agenda item no. 7 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association 
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 
   

วาระท่ี 8  วาระอื่น ๆ )ถ้ามี)  
Agenda item no. 8 Other business (if any)  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                            Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting instructions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting instruction on any agenda item or have not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
instructions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
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ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

 
หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and  has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes 
to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form 
C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด )มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) และถ่ายทอดสดการประชุม ณ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 11 เลขที่ 130 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on May 29, 2020 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic 
method (E-AGM) and will be broadcasted live at Sindhorn Tower 3, 11th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

-----------------------------------------------------------------------  

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 
 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 วาระท่ี   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our instruction as follows:  
 เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 
การใช้รหัสควิอาร์ )QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2562 และส าเนางบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปี  

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

►ส าหรับระบบปฏิบตัิการ iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศพัท์มือถือ 

2.  สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ ถือหุ้ นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน

(Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น 

► ส าหรับระบบ Android 

1.  เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

 ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ► เลือก QR Code ►สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 

 


