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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

Agenda Proposal Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

 วันที่.........................................
Date 

ข้าพเจ้า (ผู้ เสนอ) นาย/นาง/นางสาว…………………….………………….………………………………….....................  
I am (Proposer) Mr. / Mrs. / Miss                    

ท่ีอยู.่.........................................................................................................................................................................  
Address 
โทรศพัท์.............................................โทรสาร.........................................อีเมล…....................................................... 
Telephone    Facsimile                               Email 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน.............................................................................หุ้น 
being a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited, holding                                       shares.                                                    
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ดงันี ้
I would like to propose the agenda item(s) for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows: 
วาระที่ต้องการเสนอ / Proposed Agenda 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
☐ เพ่ือพิจารณา                ☐ เพ่ือทราบ 
      For approval                    For acknowledgement 

วตัถปุระสงค์ / ค าชีแ้จงเหตผุลที่เสนอ / ประโยชน์ท่ีคาดวา่บริษัทจะได้รับ  
Objective / Rationale / Benefit to the Company 

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

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

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

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

และได้แนบเอกสารประกอบที่ได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จ านวน…………………………………......แผน่ 

The supporting documents have been enclosed and certified true copy at every page, totaling              pages. 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูข้างต้น รวมทัง้หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท่ีแนบมาพร้อมกนันี  ้ถกูต้อง ครบถ้วน 

และเป็นความจริงทกุประการ 

I certify that the information provided above, the evidence of shares held and other supporting documents 

submitted herewith are correct, complete, and true in all respects. 

 

ลงลายมือช่ือ..............................................ผู้ ถือหุ้น 
Signed                 Shareholder 
(                                   ) 

 

* เพ่ือความถกูต้อง โปรดอา่นหมายเหตดุ้านลา่ง 
* For the correctness, please read remarks below. 

 

หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้

The shareholder must enclose the following evidences: 

1.1 หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

Evidence of shares held such as a copy of share certificate or a certificate of shares held issued by 

securities company or other evidence issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities 

Depository Co., Ltd.  

1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

In case shareholder is a natural person, a certified true copy of identification card or passport (in case 

of foreigner) must be enclosed. 
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1.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ

ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงนามในแบบเสนอวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

In case shareholder is a juristic person, a copy of the Company’s affidavit and a copy of identification 

card or passport (in case of foreigner) of authorized director(s) who signed in this Form must be 

enclosed and certified true copy by such director(s). 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายคนรวมกนัเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนกรอกแบบฟอร์มคนละ 1 ใบพร้อมลงนาม

และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัน าสง่บริษัทฯ 

In case a group of shareholders collectively propose one agenda item, each shareholder must fill in and 

sign this Form as evidence separately. Then the Forms shall be gathered into one set before submitting to 

the Company. 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ ถือหุ้นจดัท าแบบฟอร์ม      

1 ชดุ ตอ่ 1 วาระ 

In case one or several shareholders propose more than one agenda item, such shareholder(s) must fill in 

one Form for one agenda item.  

4. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือหรือนามสกุลจะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวพร้อมทัง้

รับรองส าเนาถกูต้อง 

In case the shareholder has changed their title, name or surname, the copy of evidence of those changes 

must be enclosed and certified true copy. 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือส่ง

เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ หรือผู้ ถือหุ้ นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

The Company reserves the right to not consider the agenda item proposed by the shareholder if it is 

founded that the information or evidence provided by the shareholder is incomplete, incorrect, the 

shareholder cannot be contacted or the shareholder is not fully qualified as indicated in the Company’s 

criteria. 
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6. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น” อย่างไม่เป็นทางการ มายังบริษัทฯ ทางอีเมล 

comsec@boutiquecorporation.com ก่อนสง่ต้นฉบบัเอกสารตามข้อ 7 

The Shareholder can send  the “Agenda Proposal Form” unofficially via email 

comsec@boutiquecorporation.com before sending the original Form to the Company as specified in clause 

7. 

7. ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบั “แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลกัฐาน มาท่ี บริษัท บทูิค         

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร) ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (น าสง่ถงึฝ่ายเลขานกุารบริษัท) ภายในวนัท่ี 31 

มกราคม 2565 

The shareholder must submit the original “Agenda Proposal Form” together with evidence to Boutique 

Corporation Public Company Limited, 170/67, Ocean Tower 1, 21st Floor, Soi Sukhumvit 16 (Sammitr), 

Ratchadaphisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110 (Attention to Company 

Secretary Division) within 31 January 2022. 
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