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 หลกัเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

วตัถุประสงค์ 

 บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้น และกำรปฏิบติัต่อ        

ผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเพื่อให้เป็นไปตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำร

ประชุมเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ส ำหรับกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก ำหนด ดงัน้ี 

1. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

 1.1   เป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั 

 1.2   ถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

 1.3   ถือหุน้ในสดัส่วนท่ีก ำหนดตำมขอ้ 1.2  ในวนัท่ีเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำร

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ 

2.  การเสนอวาระการประชุม 

 2.1   ผู ้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น”                 

ให้ครบถว้นพร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีก ำหนด และส่งถึงบริษทัฯไดต้ั้ งแต่วนัท่ี 14 ธันวำคม 2564 ถึง 31 มกรำคม 2565 ตำม

ช่องทำงท่ีก ำหนดในขอ้ 4 

 2.2   คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุม โดยคณะกรรมกำรบริษทัขอสงวนสิทธิ     

ไม่บรรจุเร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นวำระกำรประชุม 

1.   เร่ืองท่ีขดัต่อกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคบั กฎระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล    

บริษทัฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

ของบริษทัฯ 

2.   เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ และขอ้เท็จจริงท่ีกล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร

สงสยัเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 

         3.   เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัฯ จะด ำเนินกำรได ้

4.   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผำ่นมำ และเร่ืองดงักล่ำวไดรั้บ

มติสนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ เวน้แต่ขอ้เท็จจริง

ในกำรน ำเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกขอ้เท็จจริงขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใน

คร้ังก่อน 

5.   เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มูล หรือเอกสำรไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง 
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6.   กรณีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน หรือ

หน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืนไดป้ระกำศก ำหนด 

 2.3   เร่ืองท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษทัฯ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

และระบุวำ่เป็นเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ 

 2.4   เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ และช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงของ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้เป็นวำระเพื่อทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

3. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

3.1   ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น

กรรมกำรบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนท่ีก ำหนด และส่งถึงบริษัทฯ ได้ตั้ งแต่วนัท่ี 14 ธันวำคม 2564 ถึง                  

31 มกรำคม 2565 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนดในขอ้ 4 

3.2   คุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ 

1. เป็นบุคคลผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต มีจรรยำบรรณและจริยธรรม 

2. เป็นบุคคลผูมี้ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ธุรกิจกำรลงทุน ธุรกิจสินทรัพยส่์วน

บุคคล ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจดำ้นสุขภำพ และธุรกิจอสงัหำริมทรัพย ์

3. มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฏหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย ์และกฏหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษทั หรือเขำ้เป็น

หุ้นส่วนในห้ำงหุน้ส่วนสำมญั หรือเขำ้เป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรใน

นิติบุคคลอ่ืนซ่ึงประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั ไม่ว่ำจะท ำเพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

5. บุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระ ตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวใ้น 

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตอ้งเป็นบุคคลซ่ึงสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรำยได้        

เท่ำเทียมกนั เพ่ือป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นอกจำกนั้น ยงัตอ้งสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร

บริษทัโดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดให้กรรมกำรท่ีไม่ท ำหน้ำท่ีเป็นผูบ้ริหำร เป็น

กรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และผูมี้อ  ำนำจควบคุม และเป็นผูซ่ึ้งไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำง

ธุรกิจกบับริษทัฯ ในลกัษณะท่ีจะใหมี้ขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 
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6. มีเวลำอยำ่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทั

จดทะเบียนอ่ืนเกินกวำ่ 4 บริษทั 

ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ำนใดด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่ำหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว ้

คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร และจะรำยงำนเหตุผลในกำรแตง่ตั้ง

กรรมกำรท่ำนนั้นไวใ้นรำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในแบบ 56-1 One Report 

 3.3   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอ

ช่ือ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำต่อไป 

3.4   บุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะไดรั้บกำรบรรจุช่ือในวำระกำรประชุม โดยจะแจง้ในหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุน้วำ่เป็นบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุน้ 

3.5   บุคคลท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือคณะกรรมกำร บริษทัฯ จะแจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ และช้ีแจงเหตุผลผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้เป็นวำระเพื่อ

ทรำบในกำรประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

4.  ช่องทางการรับเร่ือง 

 4.1   เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่ง “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น” และ/หรือ          

“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับกำรพิจำรณำเลือกตั้ ง เ ป็นกรรมกำรบริษัท” อย่ำงไม่เป็นทำงกำร มำย ังบริษัทฯ ทำงอีเมล 

comsec@boutiquecorporation.com ก่อนส่งตน้ฉบบัเอกสำรตำมขอ้ 4.2  

4.2   ผูถื้อหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบับ “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น” และ/หรือ “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร

พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั” พร้อมเอกสำรหลกัฐำนอยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง มำยงับริษทัฯ ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำง ภำยในวนัท่ี 

31 มกรำคม 2565 

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั 

บริษทั บูทิค คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 170/67 อำคำรโอเช่ียนทำวเวอร์ 1 ชั้น 21 ซอยสุขมุวทิ 16 (สำมมิตร)  

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

โทรศพัท:์ 02-620-8744 

mailto:comsec@boutiquecorporation.com

