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วนัท่ี 29 มีนาคม 2565 
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4. รายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“โครงการ BC-ESOP 
2022”) 

5. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 

6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ          
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธ ท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
(E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 
2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึง
ก าหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่างรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ
ข้างต้น 

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ก าหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ในการนี ้
บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 (ส าเนางบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ า ปี 2565 
พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่าย           
เงนิปันผล ประจ าปี 2564  

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดให้                
บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่า  
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ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากนี ้ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรจะ
กระท ามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนส ารองต่าง  ๆ               
ทกุประเภทตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควร 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 50,557,608 บาท และ มีผลขาดทุนสะสม ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 2564 ทัง้สิน้ 108,779,479 บาท ตามท่ีปรากฏใน งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1)  

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมัติ (1) งดการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ (2) งดการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ตามมาตรา 71 วรรคสอง แหง่พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนด
ว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน หนึ่งในสาม  (1/3) 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน
หนึ่งในสาม โดยจะแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามข้อนีใ้ห้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 

2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 4 จาก 78 
 

 

3) นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ในช่วงระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดท่ีได้เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัทในครัง้นี ้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา โดย
พิจารณาคณุสมบตัิของคณะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทซึง่จะต้องค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ทกัษะทาง
วิชาชีพ และความเช่ียวชาญด้านธุรกิจการค้า และมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม
ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ 3) นาย       
ปรับชะรันซิงห์ ทกัราล เห็นว่าบคุคลทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศ        
ท่ีเก่ียวข้อง  

นอกจากนี ้การเลือกตัง้กรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งในครัง้นี  ้ส่งผลให้กรรมการอิสระทัง้สองท่าน ด ารงต าแหน่ง
ต่อเน่ืองกนัเกิน 9 ปี ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรองอยา่ง
รอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯแล้ว มีความเห็นว่า  เน่ืองจากลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะทาง จึงต้องการกรรมการอิสระท่ีมี
ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทางและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึง่ต้อง
ใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองกันเกิน 9 ปี อีกทัง้กรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรอง
อย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ 1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
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และ 3) นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้
ประวตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  2 (ข้อมูลของ
บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่่ีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ 1) นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 2) นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
และ 3) นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ใน
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ี     
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ 
และจะก าหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ      
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ    
ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการ         
ชุดย่อย โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ         
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ซึ่งมีจ านวนเท่ากบั  
ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ (เท่ากับปี 2564) 

ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธาน 1,200,000 บาทตอ่ปี 1,200,000 บาทตอ่ปี 

กรรมการ 600,000 บาทต่อคนตอ่ปี 600,000 บาทต่อคนตอ่ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล 

ประธาน 400,000 บาทต่อปี 400,000 บาทต่อปี 

กรรมการ 200,000 บาทต่อคนตอ่ปี 200,000 บาทต่อคนตอ่ปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธาน 200,000 บาทต่อปี 200,000 บาทต่อปี 

กรรมการ 100,000 บาทต่อคนตอ่ปี 100,000 บาทต่อคนตอ่ปี 

หมายเหต ุ

1. กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอ่ืน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่ค่าตอบแทนท่ี
ระบไุว้ข้างต้น หรือเว้นแตต่ามท่ีจะได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น 

2. ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอิสระ (ท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย (แล้วแตก่รณี)) มีก าหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส 

3. กรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนจาก  
บริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าท่ีปรึกษาในฐานะ            
ท่ีปรึกษาของบริษัทแล้ว 

(2) ผลประโยชน์อ่ืนใด 

ต าแหน่ง ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

คณะกรรมการบริษัท ตามท่ีท่ีประชมุสามญั   

ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

จะได้พิจารณาการออก

และเสนอขายหุ้นสามญั

กรรมการบริษัทได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-ESOP-W1 

ทา่นละ 750,000 หน่วย โดยมีราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิ 

ดงันี ้ 
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เพิ่มทนุของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังาน ตามโครงการ 

BC-ESOP 2022”)  ใน

วาระที่ 7 

ราคาใช้สิทธิเดิม: 2 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลู ณ 31 ธ.ค. 2564) 

ราคาใช้สิทธิใหม่: 1.96 บาทตอ่หุ้น (มีผลตัง้แต่ 15 ก.พ. 2565) 

อตัราการใช้สิทธิเดิม: 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (ข้อมลู ณ 31 ธ.ค. 2564) 

อตัราการใช้สิทธิใหม่: 1 หน่วย ต่อ 1.0213 หุ้น (มีผลตัง้แต ่15 ก.พ. 

2565) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้         
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีทกุปี 
นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 75/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี
ออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 14) ก าหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี (Auditor 
Rotation) หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายท่ี
พ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5            
รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ี  

ส าหรับงานสอบบัญชีประจ าปี 2565 มีผู้ เสนอค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี 2 ราย ได้แก่ บริษัท            
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ มาแล้วทัง้สิน้ 10 ปี และ บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งทัง้สองบริษัทต่างได้รับการยอมรับถึงความสามารถและคณุภาพของ
งานสอบบญัชี อีกทัง้ยงัเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในอตัราท่ีใกล้เคียงกนั อยา่งไรก็ดี เพ่ือแสดง
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดรับแนวทางและมมุมองใหม่ๆในการ
จดัเตรียมรายงานงบการเงิน ฝ่ายจดัการได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึง่
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้จากบริษัท ส านกังาน 
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อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 แทน
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เพ่ือท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

1.  นางสาวเกษศิรินทร์ ป่ินภวูดล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7325 

 และ/หรือ 

2.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579    

และ/หรือ 

3.  นางวิไล สนุทรวาณี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7356 

ทัง้นี ้ ในการคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่น
ได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของ 
บริษัทฯ รวมทัง้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ ข้อมลูผู้สอบบญัชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ  

ที่ 3 (ข้อมูลผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565) 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ไมร่วม
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับ      
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ระหวา่งปี 2565 กบัปี 2564 ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 กบัปี 2564 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชี 2565 รอบปีบัญชี 2564 

คา่สอบบญัชี 3,000,000 บาท 3,000,000 บาท 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ไมมี่ ไมมี่ 

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการนี ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจ านวน 39 บริษัท โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 13 
บริษัท ได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืนเป็นผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2565 โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทัง้หมดจ านวน 53 บริษัท 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 7,700,300 บาท เม่ือเทียบกบั 
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7,978,000 บาท ส าหรับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 56 บริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตาม
ก าหนดระยะเวลา 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและฝ่าย
จัดการ และเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
นางสาวเกษศิรินทร์ ป่ินภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7325 และ/หรือ นางสาว    
วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ นางวิไล สนุทรวาณี 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7356 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ภายใต้โครงการ 
BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย    

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ 
BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใน
จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (“โครงการ BC-ESOP 2022”) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  ในการปฏิบตัิงาน
อย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนแก่กลุม่บริษัท และเป็นการรักษา
บคุลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบตัิงานกบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี ้เงินเพิ่ม
ทนุท่ีได้จากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียน
เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนสงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต  

 ทัง้นี ้รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2022 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

นอกจากนี  ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการอ่ืน
ใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ  BC-ESOP 
2022 ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 
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2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจ านวนไม่เกิน 
20,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 3.52 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 โดยการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ตลอดจนการ
มอบอ านาจที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ ออกเสียงคดัค้านการเสนอขาย 
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐาน
ในการนบัคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 
บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออก  จ านวน 91,970,944 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ภายใต้โครงการ         
BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย         
(ดงัรายละเอียดในวาระท่ี 7 ข้างต้น) ประกอบกบับริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะออกและเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ  (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) รวมทัง้จะปรับสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึ่ง
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ครัง้ท่ี 1 (BC-W1) 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1”) อยา่งไรก็ดี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 136 ก าหนดให้
บริษัทฯ สามารถออกหุ้ นเพิ่มทุนได้เม่ือหุ้ นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้ น
ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้
แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น  

โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจดัสรรเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวนทัง้สิน้ 91,970,944 
หุ้น ในการนี ้บริษัทฯ จึงจะต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 91,970,944 บาท จากทนุ
จดทะเบียนเดิม จ านวน 774,100,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 682,129,056 บาท 
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นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้  

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน:  682,129,056 บาท  

(หกร้อยแปดสบิสองล้านหนึง่แสนสองหม่ืนเก้าพนัห้าสบิหกบาท) 

แบง่ออกเป็น  682,129,056 หุ้น 

(หกร้อยแปดสบิสองล้านหนึง่แสนสองหม่ืนเก้าพนัห้าสบิหกหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท)    

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามญั  682,129,056 หุ้น   

(หกร้อยแปดสบิสองล้านหนึง่แสนสองหม่ืนเก้าพนัห้าสบิหกหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น  ( - หุ้น)   

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า เพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน   

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว มีความเหมาะสมและ  
ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 บาท โดย
ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือ
รองรับ การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 91,970,944 หุ้น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการ   
ลดทนุจดทะเบียน และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น  

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 175,051,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน  
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   เน่ืองจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ 
(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (2) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ  (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจ ากัด  (Private 
Placement) และ (3) การปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าท่ีของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  BC-W1  และผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  BC-W1 
รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  5 (แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
(F53-4))                                                                                                 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจ านวน 175,051,377 บาท จากทุน      
จดทะเบียนเดิม 682,129,056 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 857,180,433 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 175,051,377 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท                                           

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดงันี ้ 

ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน:  857,180,433 บาท  

(แปดร้อยห้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสบิสามบาท) 

แบง่ออกเป็น  857,180,433 หุ้น 

(แปดร้อยห้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสบิสามหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ 1 บาท  (หนึง่บาท)    

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามญั  857,180,433 หุ้น   

(แปดร้อยห้าสบิเจ็ดล้านหนึง่แสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสบิสามหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น  ( - หุ้น)   

ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า เพ่ือให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีระบุในข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบ
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รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5) จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ           
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 
857,180,433 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 175,051,377 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น 

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานใน
การนบัคะแนน  

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ     
BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) การ
ปรับสทิธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  สืบเน่ืองจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากเดิม  682 ,129 ,056  บาท  เป็น 
857,180,433 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 175,051,377 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระท่ี 9 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้ นสามัญ      
เพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 175,051,377 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 20,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือออก
และเสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ภายใต้
โครงการ BC-ESOP 2022  

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 152,898,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดงันี ้

(ก) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว หรือ 
101,932,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
โดยมีเง่ือนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะท าให้บริษัทฯ  มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering) 

(ข) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว หรือ 
50,966,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคา
เสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้ นราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการ     
ตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่
ตอ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เม่ือรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 
152,898,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) ภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการ
เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วนัท่ีบริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้
ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แล้วแตว่นัใดจะถงึก่อน 

นอกจากนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว    
ก็ได้ และก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรร  ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซือ้       
วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด เง่ือนไข 
ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ 
ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  การแก้ไขสัญญาและเอกสาร
ดงักล่าว ลงนามค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจนเอกสารอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ติดต่อและย่ืนเอกสารดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 2,153,377 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการปรับสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตามท่ีได้กล่าวข้างต้นนัน้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ใน
การลงทนุและขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินกิจการ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือ เพ่ือใช้ในการช าระหนี ้รายละเอียดปรากฏตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 (แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F53-4)) 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 จ านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกิน 101,932,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่        
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะไมจ่ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
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ท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และจ านวน
ไมเ่กิน 50,966,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
และ (3) รองรับการปรับสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 จ านวน 2,153,377 หุ้น มลูค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท ตลอดจนการมอบอ านาจที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น         

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
 ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัผู้ ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

วาระที่ 11 วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) ใน
วนัท่ี 5 เมษายน 2565 และได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ท่ี http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting ตัง้แต่วันท่ี 29 มีนาคม 
2565 บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา   
14.00 น. โดยจะจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดประชมุ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  7 (ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุผูถื้อหุน้)  

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเง่ือนไข และวิธีการลงทะเบียน และจดัเตรียม
เอกสารยืนยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขัน้ตอนการเข้าประชมุ ดงัรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 8 (การยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) 
และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะจดัส่งเอกสารยืนยนัตวัตน พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบ
ฉันทะ) ดงัรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 (การยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com 
หรือส านักงานแห่งใหญ่ที่  170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ส่งถงึฝ่ายเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 
เม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) แล้ว บริษัทฯ จะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password ) ไปยงัอีเมลท่ีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะได้สง่
มาแจ้งบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะลงช่ือเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      
(E- AGM) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นางจุฬาภรณ์ น าชัยศิริ หรือ            
นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา เพ่ือให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏ
ตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  6 (ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ) โดย       
ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับลงนาม  พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ                   

http://investor.boutiquecorporation.com/th/shareholder-information/shareholders-meeting
mailto:comsec@boutiquecorporation.com
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ดงัรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 (การยืนยนัตวัตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ (E-AGM)) มาท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท  อีเมล : comsec@boutiquecorporation.com หรือ
ส านกังานแห่งใหญ่ท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (สง่ถงึฝ่ายเลขานกุารบริษัท) ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 
 

นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และส าเนา         
งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์        
(QR Code)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ 

 

อายุ  70 ปี 11 เดือน 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
 

กรรมการอิสระ 

การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 5/2546 จดัโดย

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program 
(ACP) รุ่นท่ี 36/2554 จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2558 จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

6 ปี 6 เดือน (จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565) หากได้รับการ
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งรวม 
9 ปี 6 เดือน 

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และการ

พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัโดยคณะกรรมการ     

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏ

ตามหนงัสือเชิญประชมุ วาระที่ 4)  

เหตุผลในการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 
(กรณีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกันเกนิ 9 ปี) 

เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ต้องอาศัยความช านาญ

เฉพาะทาง  จึงต้องการกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลา

ยาวนานในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ซึ่งนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ เป็นผู้ ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อ
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หัวข้อ รายละเอียด 

การด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   

นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

การถือครองหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) 

ร้อยละ 0.24 (ถือหุ้นโดยตรง) 

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ 

 2560 – ปัจจบุนั               กรรมการ/ บริษัท ทนุทิพย์ จ ากดั 

 2559 – ปัจจบุนั               กรรมการ/ บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 

 2556 – ปัจจบุนั               กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท                               
                                      ชบับ์สามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 ก่อนปี 2556 –  ปัจจบุนั    กรรมการ/ บริษัท ทิพยสมบตัิ จ ากดั 

 2542 - ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
                                      กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บริษัท  
                                      สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 

 2552 - 2563     กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความ 

                                      เสี่ยง/ Cambodia Commercial Bank Limited 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์บริษัทฯ 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปี ที่ผ่านมา 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ           
ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท   12/12 ครัง้ 
การประชมุผู้ ถือหุ้น                                  2/2 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล นายขจรเดช แสงสุพรรณ 

 

อายุ  68 ปี 3 เดือน 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
 

กรรมการอิสระ 

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2547 จดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท่ี 7/2546 จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 27 ตลุาคม 2558 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

6 ปี 6 เดือน (จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565) หากได้รับการ
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งรวม 
9 ปี 6 เดือน  

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และการ

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคณะกรรมการ   

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏ

ตามหนงัสือเชิญประชมุวาระที่ 4) 

เหตุผลในการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 
(กรณีด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองกันเกนิ 9 ปี) 

เน่ืองจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ต้องอาศัยความช านาญ

เฉพาะทาง  จึงต้องการกรรมการอิสระท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลา

ยาวนานในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ซึ่งนายขจรเดช แสงสพุรรณ เป็นผู้ ท่ี

มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ นอกจากนี ้คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาแล้ว
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หัวข้อ รายละเอียด 

เห็นว่านายขจรเดช แสงสพุรรณ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

การถือครองหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) 

ร้อยละ 0.10 (ถือหุ้นโดยตรง) 

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 10 บริษัท ได้แก่ 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สนิธรเรสซิเดนซ์ จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สนิธร ฟูด้ มาร์เก็ต จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซูพีเรีย คลีนน่ิง เซอร์วิสเซส  

                                   จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีจลุทรัพย์ จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิธร มาลยั จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สยามสินธรแลนด์ จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิธร จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิธร แมเนจเมนท์ จ ากดั 

 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สนิธร เคมปิน จ ากดั 

 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บริษัทสยามสินธร จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บริษัทฯ 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปี ที่ผ่านมา 

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ          
ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                                        12/12 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                    4/4 ครัง้ 
การประชมุผู้ ถือหุ้น                                                                       2/2 ครัง้ 

  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 24 จาก 78 
 

 

 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 4 

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ-นามสกุล นายปรับชะรันซงิห์ ทักราล 

 

อายุ  45 ปี 2 เดือน 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ 
 

กรรมการ 

การศึกษา  Executive MBA, Kellogg – HKUST Executive MBA Program, Hong 
Kong 

 ปริญญาโท Business Systems Analysis and Design, City University, 
ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาตรี Business Management, King’s College London, ประเทศ
องักฤษ 

การอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135/2560 จดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 13 กมุภาพนัธ์ 2550 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

15 ปี 1 เดือน (จนถงึวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565) หากได้รับการ
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ จะด ารงต าแหน่งรวม 
18 ปี 1 เดือน 

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและ
พิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัโดยคณะกรรมการ      
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏ
ตามหนงัสือเชิญประชมุวาระที่ 4) 

การถือครองหุ้นในบริษัทฯ 
(ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565) 

ร้อยละ 8.99  (ถือหุ้นโดยตรง) 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 25 จาก 78 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

บตุรชายของนายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล ผู้ซึง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน 119 บริษัท โปรดดรูายช่ือบริษัทตามแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 
2564  หวัข้อ เอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ) หน้า 300 ถงึ 303 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอื่นที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บริษัทฯ 

ไมมี่ 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2564 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท                              12/12 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      6/6 ครัง้ 
การประชมุผู้ ถือหุ้น                                                             2/2 ครัง้ 

 

 

 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 26 จาก 78 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวเกษศริินทร์ ป่ินภูวดล 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่น 
บริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 
สมาคมวชิาชีพ 
 

สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 
 

คุณสมบัต ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวัตกิารศึกษา 
 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

ระยะเวลาการท างาน ปี 2543 - ปัจจบุนั 

ประสบการณ์ 
 
 

มีประสบการณ์ท างานสอบบญัชีกบัส านกังานอีวายมาเป็นเวลามากกวา่ 20 

ปี ให้บริการแก่ลกูค้าทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัท

จ ากดัอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจผลติ 

ธุรกิจการค้าและการค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจบริการ ธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์  

นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ 
จากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมี
ผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่าง
อสิระ 

- ไมมี่ -  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 27 จาก 78 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท์ : 0 2264-9090 
โทรสาร : 0 2264-0789 

  



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 28 จาก 78 
 

 

  

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ – นามสกุล นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่น 
บริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 

สมาคมวชิาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

คุณสมบัต ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวัตกิารศึกษา 
 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ระยะเวลาการท างาน ปี 2535 - ปัจจบุนั 

ประสบการณ์ 
 
 

มีประสบการณ์ท างานสอบบญัชีกบัส านกังานอีวายมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ให้บริการแก่ลกูค้าทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทจ ากดั

อ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ธนาคาร ธุรกิจการเงินและหลกัทรัพย์ 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตภณัฑ์ผู้บริโภค 

นอกจากนี ้ยงัด ารงต าแหน่งหุ้นสว่นท่ีควบคมุงานทางด้านอื่นนอกเหนือจาก

งานด้านการสอบบญัชี เป็นหุ้นสว่นท่ีควบคมุงานทัง้ทางด้านการเป็นท่ีปรึกษา

ในการเปลี่ยนแปลงไปใช้ TFRS และจดัท างบการเงินตาม TFRS ของบริษัท

ตา่งๆในหลายหลายธุรกิจ 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย 
(นอกเหนือ จากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ 

- ไมมี่ - 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 29 จาก 78 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 

โทรศพัท์ : 0 2264-9090 

โทรสาร : 0 2264-0789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 30 จาก 78 
 

 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 6 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

หัวข้อ รายละเอียด 

ช่ือ – นามสกุล นางวิไล สนุทรวาณี 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน หุ้นสว่น 
บริษัท บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356 
สมาคมวชิาชีพ สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ 

คุณสมบัต ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ประวัตกิารศึกษา บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

ระยะเวลาการท างาน ปี 2543 - ปัจจบุนั 

ประสบการณ์ 
 
 

มีประสบการณ์ท างานสอบบญัชีกบัส านกังานอีวายมาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ให้บริการแก่ลกูค้าทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และบริษัทจ ากดั

อ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ธุรกิจผลติ ธุรกิจการค้าและการค้า

ปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม 

นอกจากนีย้งัมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย 
(นอกเหนือ จากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างอิสระ 
 
 

- ไมมี่ - 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 31 จาก 78 
 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ข้อมูลส าหรับตดิต่อ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 
โทรศพัท์ : 0 2264-9090 
โทรสาร : 0 2264-0789 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 32 จาก 78 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 7 

รายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ ”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจ าปี 2565 
(“โครงการ BC-ESOP 2022”)  

1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022  

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท  และเป็นการรักษาบุคลากรท่ีส าคัญให้ปฏิบตัิงานกับ   
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ในระยะยาว นอกจากนี ้เงินเพิ่มทนุท่ีได้จากการขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 
2022 ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนสงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022   

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯ  

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทยอ่ย  

จ านวนหุ้นที่ออกและเสนอ
ขาย 

จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 20,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสดัสว่นไม่

เกินร้อยละ 3.52 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ1  

มูลค่าการเสนอขาย ประมาณ 40,000,000 บาท (โดยใช้สมมติฐานราคาเสนอขายที่ 2 บาทตอ่หุ้น เน่ืองจาก

ก าหนดให้ราคาเสนอขายเป็นราคาตลาด ของเดือนท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน จงึไมส่ามารถระบรุาคา และมลูคา่การเสนอขายท่ี

เฉพาะเจาะจงได้) 

วธีิการเสนอขายและ
จัดสรร 

เสนอขายและจดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ยอ่ย ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนเมษายน 2566 โดย

ไมผ่่านผู้ รับช่วงซือ้หลกัทรัพย์ ดงัรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4 

ราคาเสนอขาย ราคาเสนอขาย เทา่กบั ราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคา

ตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า ทัง้นี ้“ราคาตลาด” ค านวณ

จากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 15 วนั

                                                            
1 ค านวณจากทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ  วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ 568,389,056 บาท                  
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ท าการก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ในแตล่ะครัง้ 

โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวนั 

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมี

มติก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 กลา่วคือวนัท่ี 25 ของทกุ

เดือน โดยเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 ถงึเดือนเมษายน 2566 

ทัง้นี  ้ราคาตลาดท่ีใช้เปรียบเทียบเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขาย  และเป็นราคาท่ี

เหมาะสม เพราะเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อีกทัง้สะท้อนสภาวะตลาด ณ ขณะออกและ

เสนอขายแตล่ะครัง้ 

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวนได้ต ่ากว่ามูลค่าหุ้น         

ท่ีตราไว้ ซึง่คือ 1 บาท บริษัทฯ จะท าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 

พนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้  ทัง้นีเ้พ่ือให้

เป็นไปตามบทบญัญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ระยะเวลาห้ามขายหุ้น 
(lockup period) 

กรรมการ และผู้บริหาร ตามนิยามท่ีก าหนดใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)   ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงาน จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุท่ีได้รับการจดัสรรทัง้จ านวน เป็นระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับการจดัสรรแต่ละ

ครัง้ 

ส าหรับบคุคลท่ีไมใ่ช่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ตามวรรคแรก โดยเข้าร่วมโครงการไมเ่กิน

อตัราขัน้ต ่าท่ีบริษัทฯ เสนอ จะไมมี่ข้อจ ากดัห้ามขายหุ้น  

ส าหรับบุคคลท่ีไม่ใช่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ตามวรรคแรก ซึ่งเข้าร่วมโครงการเกินกว่า

อัตราขัน้ต ่าท่ีบริษัทฯ เสนอ จะไม่สามารถซือ้ขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับการจัดสรร

สว่นเกินดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 90 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับการจดัสรร ทัง้นี ้สามารถขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรรตามอตัราขัน้ต ่าท่ีบริษัทฯน าเสนอภายใต้โครงการ  นบัจาก

วนัท่ีได้รับการจดัสรรแตล่ะครัง้ เป็นดงันี ้

ครบก าหนด 30 วนั - ไมเ่กิน 1/3 ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรร 
ครบก าหนด 60 วนั - ไมเ่กิน 2/3 ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีได้รับการจดัสรร 
ครบก าหนด 90 วนั – ไม่มีข้อจ ากดัห้ามขาย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

สิทธิและประโยชน์อย่าง
อ่ืนนอกจากสทิธิและ
ประโยชน์ตามปกตขิองหุ้น
สามัญ 

ไมมี่ 

ประโยชน์ที่บริษัทฯ พงึจะ
ได้รับจากการเพิ่มทุน/การ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ  

ในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนแก่กลุ่ม

บริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบตัิงานกับบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัทย่อย 

ในระยะยาว นอกจากนีก้ารเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจของผู้บริหารและพนกังาน  ยงัเป็น

การลดภาระเงินสดของบริษัทฯ ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร โดยเงินท่ีได้จากการขายหุ้น    

เพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ  

เพ่ือสร้างผลตอบแทนสงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต  

ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นพงึจะ
ได้รับจากการเพิ่มทุน/การ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ จะสามารถน าเงินทนุ

ท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุ ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

3. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถงึความจ าเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครัง้นี ้นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนัในบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ ถือหุ้ นในอนาคต รวมทัง้ยงัลดภาระค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินสดสุทธิ
ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารและพนกังาน เงินทนุท่ีได้จากการเพิ่มทนุโดยผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  และ/หรือ บริษัท
ยอ่ยฯ ยงัเป็นเงินทนุหมนุเวียน เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบับริษัทฯ อีกด้วย 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหน็สอดคล้องในเร่ืองการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ โดยอ้างอิงจากราคาตลาด  ซึง่
ในที่นีคื้อ ราคาหุ้นของบริษัทฯ เฉล่ียถ่วงน า้หนกั 15 วนัก่อนวนัเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ เป็นราคาท่ีมีความเหมาะสม เน่ืองจากไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางราคา (price dilution) ตอ่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ โครงการ BC-ESOP 2022 มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นน้อย 
กลา่วคือ จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายตลอดทัง้โครงการ คิดเป็นจ านวนร้อยละ 3.92 หรือไมเ่กินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว ณ 
วนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ และไมเ่ป็นการเสนอขายท่ีราคาต ่าตามเกณฑ์การเสนอขายหลกัทรัพย์  
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4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขาย 

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  ภายใต้โครงการ        
BC-ESOP 2022 เป็นดงันี ้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยท่ีผ่านการทดลองงาน และมีสถานะเป็นพนกังาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ณ วนัท่ีท าการจดัสรร 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดีมีความสามารถที่จะท า
ประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย (แล้วแตก่รณี) 

(3) กรณียกเว้น ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ โดยไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้จ านวนหุ้นขัน้ต ่าท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย จะเป็นจ านวนที่เทา่กนั
ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในระดบัต าแหน่งงานเดียวกนั อยา่งไรก็ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน แต่ละรายมี
สิทธิท่ีจะเลือกเข้าร่วมโครงการในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าได้ แตร่วมแล้วจะไมเ่กิน 3 เทา่ของอตัราขัน้ต ่าท่ีน าเสนอ และไมเ่กิน
กวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ท่ีเข้าข่ายเป็นการเสนอขายแบบกระจกุตวั 

ทัง้นี ้ กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ และให้ความ

ยินยอมในการหกัเงินจากคา่ตอบแทนรายเดือนในทกุ ๆ เดือน เพ่ือช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 

จะได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีก าหนดจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานดงักลา่วใน    

แตล่ะเดือน ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วและสง่มอบใบหุ้น และ/หรือโอนหุ้นเข้าบญัชี

หลกัทรัพย์ในช่ือของผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะรายภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัท่ีก าหนดจ่ายคา่ตอบแทนในแตล่ะเดือน 

ทัง้นีเ้ร่ิมตัง้แตร่อบการจ่ายค่าตอบแทนในเดือนท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ซึง่คาดวา่คือ ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2565 

เป็นระยะเวลา 12 เดือน ไปจนถึงเดือนเมษายน 2566 

เน่ืองจากปัจจุบนั บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระเป็นรายไตรมาส  กรรมการอิสระท่ีมีความประสงค์เข้าร่วม

โครงการ ต้องแสดงความประสงค์ในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนในแต่ละเดือน  โดยสามารถเลือกว่าจะช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่บริษัทฯ เป็นรายเดือน หรือให้ความยินยอมในการหักเงินจากค่าตอบแทนรายไตรมาสนัน้  โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทนุและด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่และส่งมอบใบหุ้น  และ/หรือโอนหุ้นเข้าบญัชีหลกัทรัพย์ในช่ือ

ของกรรมการแตล่ะรายภายใน 15 วนัท าการนบัจากได้รับเงินคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีอ านาจในการก าหนดรายช่ือผู้บริหารและพนกังานท่ีจะได้รับการจดัสรรในอตัราสว่นไมเ่กินร้อยละ 5 
ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ผลงาน อายงุาน ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ให้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

5. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 

5.1. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรในอัตราส่วนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ 
BC-ESOP 2022 

- ไมมี่- 

5.2. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอขายในอัตราส่วนไม่เกนิร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ 
BC-ESOP 2022 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
บริษัท
ที่สังกัด 

จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนสูงสุดที่จะ
ได้รับการจัดสรร
ในครัง้นี ้(หุ้น) 

สัดส่วนต่อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทัง้หมดภายใต้
โครงการ BC-ESOP 

2022  
ไม่เกนิ (ร้อยละ) 

1. นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์ 
กรรมการอิสระ และ  

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

2. นายขจรเดช แสงสพุรรณ 

กรรมการอิสระ รองประธาน

กรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

และบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

3. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 

กรรมการอิสระ ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

4. นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 

กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัทฯ 1,000,000 5.0 
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5. นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล 

กรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

6. นายมนัโมฮนัซิงห์ ทกัราล 
กรรมการ และ ท่ีปรึกษา

ของบริษัท 
บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

7. นายเอกณฐั อึง้ภากรณ์ กรรมการบริหาร บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

8. นายอทัพาเลนด ูกุ๊ปต้า 
กรรมการ และ ท่ีปรึกษา

ของบริษัท 
บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

9. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ 
กรรมการ และ ท่ีปรึกษา

ของบริษัท 
บริษัทฯ 1,000,000 5.0 

รวม 9,000,000 45.0 
 
6. รายช่ือผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจ านวนเกนิกว่าร้อยละ 5 ของ

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ที่ขออนุมัตใินครัง้นี ้ 

-ไมมี่- 

7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในครัง้นี ้

a. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสทิธิออกเสียง (Control Dilution)  
หากมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ภายใต้
โครงการ  BC-ESOP 2022 ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ดงันี ้

Control Dilution  = 
จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรไว้ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว+จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022)
 

  = 20,000,000
(568,389,056+20,000,000) = 3.40%  

หมายเหต ุค านวนจากหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ   ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ  568,389,056 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

b. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 
หากมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ครบทัง้จ านวน ราคาหุ้นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จะไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/
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หรือ บริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ก าหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือ
การพิจารณาการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า ทัง้นี ้“ราคาตลาด” ค านวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุภายใต้โครงการ        
BC-ESOP 2022 ในแตล่ะครัง้ ทัง้นี ้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ย้อนหลงั 15 วนั ท าการก่อนวนัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 (ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ถงึวนัท่ี 18 มีนาคม 2565) 
เทา่กบั 1.84 บาท ตอ่หุ้น 

8. สทิธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

สิทธิของผู้ ถือหุ้นในการคดัค้านการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมมี่ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ         
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงคดัค้านในมตินัน้ 

9. รายช่ือกรรมการอสิระที่ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สทิธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 

 

รายชื่อกรรมการอสิระ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการ
เสนอขายในครัง้นี ้(หน่วย) 

1. นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 1,000,000 

2. นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 1,000,000 
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(F 53-4)      สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 9 และ 10 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 

ข้าพเจ้า บริษัท บทูิค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ซึง่

ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565  เก่ียวกบัการลดทนุ เพิ่มทนุ และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 การลดทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 ได้มีมติอนมุตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลดทนุ    

จดทะเบียนจ านวน 91,970,944 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 774,100,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 682,129,056 บาท โดย

การตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  จ านวน 

91,970,944 หุ้น ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

1.2 การเพิ่มทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565  ได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน           

จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 175,051,377 บาท จาก 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 

175,051,377 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทนุมีรายละเอียด ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มูลค่าที่    
ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน 

การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 22,153,377 1.00 ไมเ่กิน 22,153,377 

     แบบมอบอ านาจทัว่ไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 152,898,000 1.00 ไมเ่กิน 152,898,000 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

 2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใน

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ

บริษัทฯ ซึง่จดัสรรให้แก่    

ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Rights Offering)  ครัง้ท่ี 

1 (BC-W1) (“ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ BC-W1”) 

ไมเ่กิน 

2,153,377 

หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ

เดิม  

ใบส าคญัแสดง

สิทธิ 1 หน่วย มี

สิทธิซือ้หุ้นสามญั

ได้ 1 หุ้น 

อตัราการใช้สิทธิ

ใหม ่

ใบส าคญัแสดง

สิทธิ  

1 หน่วย มีสิทธิซือ้

หุ้นสามญั 

1.0213 หุ้น 

ราคาการใช้สิทธิเดิม 

 3.20 บาท ตอ่หุ้น  

ราคาการใช้สิทธิใหม่ 

3.13 บาทตอ่หุ้น 

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ BC-W1 จะ

เป็นไปตามเง่ือนไขของ

การใช้สิทธิท่ีระบใุน

ข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิ

และหน้าท่ีของผู้ออก

ใบส าคญัแสดงสทิธิ และ

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของ บริษัท บทูิค คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมตามสดัสว่นการถือ

หุ้น (Rights Offering) 

ครัง้ท่ี 1 (BC-W1) 

(“ข้อก าหนดสทิธิ BC-

W1”)  

ดหูมายเหตขุ้อ 1. 

ออกและเสนอขายให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ    

และ/หรือ บริษัทยอ่ย  

(“โครงการ BC-ESOP 

2022”) 

ไมเ่กิน  

20,000,000 

หุ้น 

- ราคาตลาด วนัท่ี 25 ของทกุเดือน เร่ิม

ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 

2565 ถงึเดือนเมษายน 

2566 โดยเป็นการหกัจาก

เงินเดือนของพนกังาน 

ส าหรับกรณีของผู้บริหาร 

พนกังาน และท่ีปรึกษา

ดหูมายเหตขุ้อ 2. 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ของบริษัทฯ กรรมการของ

บริษัทฯแจ้งความประสงค์

เข้าร่วมโครงการและ

จ านวนหุ้นท่ีจะจองซือ้เป็น

รายเดือน โดยจ่ายเงินเป็น

รายเดือนให้แก่บริษัทฯ 

หรือ หกัจากคา่ตอบแทน

กรรมการซึง่จ่ายเป็นราย

ไตรมาส 

หมายเหต:ุ 

1. ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 (“ข้อก าหนดสิทธิฯ”) นั้นได้ระบเุง่ือนไขการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 ไว้ในข้อ 4.2 ซึง่เงื่อนไขดงักลา่ว รวมถึงข้อ 4.2 (ข) เม่ือบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญั ท่ีออกใหม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด โดยท่ีการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตั้งแตว่นัแรกท่ีผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ (วนัแรกท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) 

โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ซึง่มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
100,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราการจองซือ้ 5.1 หุ้นสามญัเดิม 
ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ใหม่ (5.1:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาด ท าให้บริษัทฯ มีการปรับราคาใช้สิทธิ และอตัราการ
ใช้สิทธิ จากอตัราการใช้สิทธิเดิม 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ เป็น 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.0213 หุ้นสามญั     
เพ่ิมทนุใหม่ 

2. ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 จ านวนไม่เกิน 
20,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย์ 

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว2/ 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ

หุ้น โดยมีเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะ

ไมจ่ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะท า

ให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีตาม

กฎหมายตา่งประเทศ 

(Preferential Public Offering) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 

101,932,000 

ไมเ่กินร้อยละ 

20.00 

โปรดดหูมายเหตดุ้านลา่ง 

บคุคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 

50,966,000 

ไมเ่กินร้อยละ 

10.00 

โปรดดหูมายเหตดุ้านลา่ง 

2/ ทนุช าระแล้ว ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เท่ากบั 

509,660,000 บาท  

หมายเหต:ุ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุจ านวนไม่เกิน 152,898,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตาม

รายละเอียด ดงันี ้

 (ก) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 101,932,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่า

บริษัทฯ จะไม่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) 

(ข) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 50,966,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่          

เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต ่าตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตอ่บคุคล           

ในวงจ ากดั (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เม่ือรวมกนัแล้ว จะไม่เกิน 152,898,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใดๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในครัง้ถดัไป 
หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้ถดัไป ทัง้นี ้แล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราว

เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ และก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร ราคาเสนอขาย อตัราส่วนการจองซือ้ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุ รายช่ือบคุคลในวงจ ากดั เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนาม ในสญัญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจ าเป็น
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และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการแก้ไขสญัญาและเอกสารดงักล่าว ลงนาม และย่ืนค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั ตลอดจน

เอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยเสนอขายให้ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุ เฉพาะเจาะจงซึง่มีจ านวนไม่เกิน 50 ราย

ในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยหากบคุคลดงักล่าวเข้าข่ายเป็น “บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง และราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ต่อบคุคลในวงจ ากดัจากการ

เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ดงักล่าวจะต้องเป็น “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของ

หุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในแต่ละครัง้  โดยราคาท่ีน ามาถวัเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้

ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุ และ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตอุนัควร เม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมี

ส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาสภาวะ

ตลาด ณ ขณะนัน้และผลประโยชน์ท่ีดีที่สดุของบริษัทฯ ด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ   ท่ี ทจ.72/2558 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น

สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักลา่วแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และหากการไม่ปฏิบตัิหน้าท่ีนัน้

เป็นเหตใุห้กรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทน         

บริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัดรูปแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) โดยวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 

(Record Date) คือวนัท่ี 5 เมษายน 2565 

 ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความคล่องตวักบัสถานการณ์ปัจจุบนั และ/หรือ การปฏิบตัิตามประกาศของหน่วยงานราชการ คณะกรรมการ

บริษัทมีมติอนมุตัิให้มอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ใช้ดลุพินิจในการพิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือ 

สถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยให้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต         

 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้ลดทนุและเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันท่ีได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนตาม

จ านวนท่ีเสนอขาย (แล้วแตก่รณี) 

 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เพ่ือน าหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ดงันี ้
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(1)  หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 

(2) หุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 
(3) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

โดยมีเง่ือนไขวา่บริษัทฯ จะไมจ่ดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential 
Public Offering) 

(4) หุ้นสามญัเพิ่มทนุจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

5.1 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 

เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิ ฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 เร่ืองเง่ือนไขในการปรับสทิธิ โดย บริษัทฯ จะ
น าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 ไปเป็นเงินทนุเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีแผนการใช้
เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม จ านวนประมาณ 7,000,000 บาท ภายในปี 2565 

5.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ภายใต้
โครงการ BC-ESOP 2022 

 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบตัิงานอยา่งเตม็
ความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนแก่กลุม่บริษัท และเป็นการรักษาบคุลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบตัิงาน
กบับริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ในระยะยาว นอกจากนีก้ารเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจของผู้บริหารและพนกังาน     
ยงัเป็นการลดภาระเงินสดของบริษัทฯส าหรับคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร   

 บริษัทฯ จะน าเงินทนุท่ีได้รับจากโครงการ BC-ESOP 2022 เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ หรือเพ่ือใช้ในการช าระ
หนี ้ หรือลงทนุและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่มจ านวนประมาณ 40,000,000 บาท 
ภายในปี 2566 

5.3 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  

การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป เพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทฯ ในการระดมทุนเพิ่มเติมหากมีความจ าเป็น  โดย   

บริษัทฯ จะน าเงินทนุท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

กิจการ หรือ เพ่ือใช้ในการช าระหนี ้หรือ ลงทนุและขยายกิจการเพิ่มเติม โดยมีแผนการใช้เงินทนุในสว่นท่ีเพิ่ม จ านวน

ประมาณ 300,000,000 บาท ภายในปี 2567 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมเ่พ่ือรองรับการปรับสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 ไปเป็นเงินทนุเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ 
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6.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย 
ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท  ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบคุลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบตัิงานกบั

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนีก้ารเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจของผู้บริหารและพนกังาน ยงัเป็นการ

ลดภาระเงินสดของบริษัทฯส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร โดยเงินเพิ่มทนุท่ีได้รับยงัเป็นเงินทนุเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ  เพ่ือ

สร้างผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต  

6.3 การเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตวัและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความ

จ าเป็นท่ีจะต้องใช้เงินทนุเพิ่มเติม และท าให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทนุท่ีมีความพร้อมส าหรับการลงทนุหรือการขยายธุรกิจใน

อนาคตได้อยา่งทนักาล อีกทัง้ยงัช่วยเสริมสภาพคลอ่งและสง่ผลให้โครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึน้ อนั

จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทนุส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เหน็สมควร 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผล 

(ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ BC-ESOP 2022 โดยได้ช าระเงินจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน            
จะได้รับเงินปันผลเม่ือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

(ข) ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงาน เร่ิม
ตัง้แตเ่ม่ือผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุดงักลา่ว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

8.   รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น  

  เพิ่มทุน 

8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสทิธิออกเสียง (Control Dilution)  

ก. ภายหลงัการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ BC-W1 
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ในกรณีท่ีบคุคลท่ีไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน (ซึง่เกิดจากการโอนเปลี่ยน
มือของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับไปให้แก่บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม)  จะมีผลกระทบต่อการลดลงของ
สดัสว่นการถือหุ้น จากการออกหุ้นเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ BC-W1 ดงันี ้ 

Control Dilution  = 
จ านวนหุ้นที่ออกเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ BC-W1 

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว+จ านวนหุ้นท่ีออกเพิ่มเตมิเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ BC-W1)
 

   =
2,153,377

(568,389,056+2,153,377)
 = 0.38% 

หมายเหต ุค านวนจากหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ 568,389,056 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ข. ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ  ผู้ บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ             
BC-ESOP 2022 

ในกรณีท่ีมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022          

ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดงันี ้

Control Dilution  = 
จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว+จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022)
 

   =
20,000,000

(568,389,056+20,000,000)
 = 3.40% 

หมายเหต ุค านวนจากหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ 568,389,056 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ค. ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ในสว่นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Preferential Public Offering) หาก

ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซือ้ตามสิทธิท่ีตนได้รับทัง้จ านวนจะไมมี่ผลกระทบตอ่ตอ่การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น 

(Control Dilution)  

ในสว่นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีผลกระทบตอ่การลดลงของสดัสว่น

การถือหุ้น ดงันี ้

Control Dilution  = 
จ านวนหุ้นเพิ่มทนุท่ีจะเสนอขายให้แก่ PP

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว+จ านวนหุ้นเพิ่มทนุที่จะเสนอขายให้แก่ PP)
 

   = 
50,966,000

(568,389,056+50,966,000)
 = 8.23% 

หมายเหต ุค านวนจากหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ 568,389,056 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ง. ภายหลงัการออกและเสนอขายในครัง้นีท้ัง้หมด 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ BC-W1 ในสว่นท่ีมีการออกหุ้นเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ BC-W1 

การจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ภายใต้
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โครงการ BC-ESOP 2022 และจากการเสนอขายแบบ General Mandate โดยบคุคลอ่ืนเตม็จ านวน ผลกระทบต่อการ

ลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นท่ีสงูท่ีสดุ จะเป็นดงันี ้ 

Control Dilution  = 
จ านวนหุ้นท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีท้ัง้หมด (ไมร่วมสว่นของ PPO)

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว+จ านวนหุ้นเพ่ือรองรับการปรับสทิธิ+จ านวนหุ้นเพ่ือรองรับ BC-ESOP 2022+จ านวนหุ้น PP)
 

   = 
2,153,377+20,000,000+50,966,000

(568,389,056+2,153,377+20,000,000+50,966,000)
 = 0.34%+3.12%+7.94% = 11.40% 

หมายเหต ุค านวนจากหุ้นท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 ซึง่คือ 568,389,056 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

8.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)  

หากมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BC-W1 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ครบ       

ทัง้จ านวน ราคาหุ้นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ เน่ืองจากราคาใช้สิทธิ BC-W1 (หลงัปรับสิทธิ) ท่ี 3.13 

บาทตอ่หุ้น สงูกวา่ราคาตลาด ทัง้นี ้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ย้อนหลงั 15 วนั ท าการก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2565 (ตัง้แตว่นัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ถงึวนัท่ี 18 มีนาคม 2565) เทา่กบั 

1.84 บาท ตอ่หุ้น นอกจากนี ้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท

ยอ่ย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ก าหนดให้เป็นราคาตลาด ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอ

ขายหุ้นท่ีออกใหมใ่นราคาต ่า ทัง้นี ้“ราคาตลาด” ค านวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

เฉล่ียถ่วงน า้หนกั 15 วนัท าการก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ในแตล่ะครัง้  

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2565  21 มีนาคม 2565 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 (Record Date) 

5 เมษายน 2565 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 27 เมษายน 2565 

4 จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีผู้ ถือ
หุ้นมีมติอนมุตัิการลดทนุและ  
เพิ่มทนุ 

5 วนัท่ีเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 

ทกุวนัท่ี 25 ของเดือน เร่ิมตัง้แต่
เดือนพฤษภาคม 2565 ถงึเดือน
เมษายน 2566 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

6 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีได้รับ
ช าระเงินคา่หุ้นครบถ้วน 

       7 วนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (โดยยกเว้นการเสนอขายแก่บคุคลท่ีท าให้บริษัทฯ มี
หน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ (Preferential Public Offering)) และ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั  
เพิ่มทนุในแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายหลงัได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ภายในวนัท่ีบริษัทฯ จดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้
ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัให้มี
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ในครัง้ถดัไปทัง้นีแ้ล้วแต่
วนัใดจะถงึก่อน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอสิระ 
 

ช่ือ-นามสกุล นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อายุ 64 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร) ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระ
ที่พจิารณา 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022  ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย และ 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ 

(1) การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ  ผู้ บริหาร และ

พนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป  (General Mandate) และ  (3)  การปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ        

BC-W1 

 

ช่ือ-นามสกุล นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

อายุ 68 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร) ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในวาระ
ที่พจิารณา 

มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022  ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย และ 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ 

(1) การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ  ผู้ บริหาร และ

พนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป  (General Mandate) และ  (3)  การปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ        

BC-W1 
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นิยามกรรมการอสิระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้น       

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือ  

ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี นบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา  

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้ไม่เป็น  หรือเคยเป็น  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัแต่วนัท่ี

ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

 อนึ่ง “ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็นไปตามค านิยามท่ีก าหนดในข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่ เ ป็นผู้ ถือหุ้ น ท่ี มีนัย  ผู้ มีอ านาจควบคุม  ห รือหุ้ นส่วนของผู้ ใ ห้บ ริกา รทางวิชา ชีพ 
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นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ

อิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
บริษัท บูทคิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เ รียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม  
ผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร 

ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ( 10) ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  
จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบ
ห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้น
คนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีก าหนดไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ี เ ป็นการเ รียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสี่ค รั ง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้ น  
ซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 31/1. การประชมุผู้ ถือหุ้นอาจจดัให้มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี ้การประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนด หรือหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเ ร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ ก่อนวนัประชมุ
ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี ้คณะกรรมการต้องจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้
เป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บในรูปข้อมลูอิเลก็ทรอกนิกส์ก็ได้ 
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ทัง้นี  ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (หากมี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั  
การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท  
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(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

 ข้อ 36. กิจการท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอ่ืน ๆ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

การยืนยันตัวตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัทฯ จะจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565) 

กรณีผู้ ถือหุ้นไทย สามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ผ่านระบบ e-Registration กรณีผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ และ/หรือ ผู้ รับมอบ
ฉันทะจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญ           
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามท่ีระบใุนด้านล่างนี ้อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com หรือ
ส านักงานแห่งใหญ่ท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 ซอยสขุุมวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (สง่ถงึฝ่ายเลขานกุารบริษัท) ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565  

1.  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) ผู้ ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่านเว็บไซต์  
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=ErnjXPbIyDntwrMRrAMCnk51YRVK%2fQB9CB0
GjqJvslgAUDv8euxFVg%3d%3d โดยไม่จ าเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุฯ ตามสิ่งที่มา
ด้วยล าดับที่  9 (แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565) และ
สามารถดาวน์โหลดขัน้ตอนการลงทะเบียนได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html   
ส าหรับผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาต่างชาติ สามารถกรอกแบบลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9  และส่งมา
ตามท่ีอยูท่ี่ระบ ุ

(2) ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยจ าเป็นต้องใช้บตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือยืนยนัตวัตนในการลงทะเบียนและ
เข้าร่วมการประชมุฯ ส าหรับผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาต่างชาติ สามารถใช้ ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้อ่ืนๆ 
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบ และส่งเอกสารยืนยนัตวัตนมา
ตามท่ีอยูข่องบริษัทตามท่ีได้ระบ ุ

1.2 นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) 

(1) ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้ ถือหุ้นเพ่ือเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 9 มาท่ีบริษัทฯ เพ่ือยืนยนัตวัตนและรับช่ือเข้าใช้ (Username) และ รหสัผา่น (Password) 

(2) น าส่งส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทน           
นิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ท่ีจะเข้า
ประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น โดยสง่เอกสารยืนยนัตวัตนมาท่ีอยูบ่ริษัทฯ ตามท่ีได้ระบไุว้ 

mailto:comsec@boutiquecorporation.com
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=ErnjXPbIyDntwrMRrAMCnk51YRVK%2fQB9CB0GjqJvslgAUDv8euxFVg%3d%3d
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=ErnjXPbIyDntwrMRrAMCnk51YRVK%2fQB9CB0GjqJvslgAUDv8euxFVg%3d%3d
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html
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(3) น าสง่ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้อ่ืนๆ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง ตามรายละเอียดท่ี
ได้ระบไุว้ในข้อ 1.1 (2) 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องน าส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี ้

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

โดยผู้มอบฉนัทะจะต้องระบกุารออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน  

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง

 ครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ ทัง้นี ้

 บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉนัทะจะต้องระบกุารออกเสียงแต่ละวาระให้

 ครบถ้วน  

(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้ มีอ านาจ) หรือหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น          
ผู้มอบฉนัทะ ท่ีบคุคลดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(5) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 (ข้อมูลกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้) 

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่เลือกมอบฉนัทะให้

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่ โดยกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ใน

 หนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉนัทะจะต้องระบกุารออกเสียงแตล่ะวาระให้

 ครบถ้วน  

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาให้น าสง่เอกสารตามข้อ 2.1 (3) 

(4) กรณีผู้มอบฉนัทะ เป็นนิติบคุคลให้น าสง่เอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแล้ว 

(2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2 

(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ
แทน 

(5) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

หมายเหตุ 

1. ขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะจดัสง่เอกสารยืนยนัตวัตน พร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีมีการ
มอบฉนัทะ) ดงัรายละเอียดข้างต้น มาท่ีฝ่ายเลขานกุารบริษัท อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com ภายในวันที่  
25 เมษายน 2565 เม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record  Date) แล้ว 
บริษัทฯ จะสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password ) ไปยงัอีเมลท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้สง่มาแจ้งบริษัทฯ 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงช่ือเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์             
(E- AGM)  

2. ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายรายเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ   

ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถือ
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อยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ตามหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. 

3. โปรดปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว  

4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองนิติบคุคล ผู้ เข้าประชมุจะต้องแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายท่ีระบใุห้บคุคลที่มาประชมุมีสิทธิ
เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E- AGM) 

ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าสูร่ะบบเพื่อเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?ReturnUrl=%2F โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชมุ
อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ส าหรับผู้ ถือหุ้น ได้ท่ีเว็บไซต์ 
https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยระบบที่แนะน าส าหรับโปรแกรม
ท่ีใช้ในการประชมุ E- AGM meeting มีดงันี ้  

• คอมพิวเตอร์ /โน๊ตบุ๊ค/แท็ปเล็ต/โทรศัพท์มือถือ (อุปกรณ์ท่ีรองรับระบบกล้องถ่ายรูป เพ่ือการลงทะเบียนการ
ประชมุ) 

• สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser : Google Chrome (แนะน า)/ Safari / 
Internet Explorer (กรณีไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่) และผ่านโทรศพัท์มือถือท่ีรองรับระบบปฏิบตัิการ IOS 
และ android 

• กรณีดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ สามารถดาวโหลดได้ท่ี Cisco WebEx Meeting application 

• สามารถดาวโหลดแอพพลเิคชัน่ Cisco WebEx Meeting application โดยรองรับระบบปฏิบตัิการ IOS / Andriod 

• ระบบรองรับการเข้าร่วมประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้กรณีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
และ กรณีมอบฉนัทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9  

การส่งค าถามล่วงหน้า 

 ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องตามแต่ละวาระได้ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ จะรวบรวม
ค าถามท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระและบนัทกึในรายงานการประชมุภายหลงัการประชมุเสร็จสิน้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้า
ร่วมประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชมุ 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้
ระบบประมวลผล 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วย แตไ่มท่ าเคร่ืองหมายลงในช่องไมเ่หน็ด้วย จะถือวา่อนมุตัิตามท่ีประธานเสนอต่อท่ีประชมุ 

กตกิาการนับคะแนนเสียง 

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ  เว้นแต่กฏหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน ถ้าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหากจากฐานที่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุเฉพาะท่ีออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะท่ีได้
บนัทกึไว้ลว่งหน้า 

ช่องทางการตดิต่อ 

1. ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียน 1 ชัน้ 21 ซอย
สขุมุวิท 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2. อีเมล: comsec@boutiquecorporation.com  

3. โทรศพัท์: 02-620-8777 ตอ่ 8744 หรือ 084-427-0166 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
Registration Form for shareholders to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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 
 อีเมล ___________________________________________  หมายเลขติดตอ่ (โทรศพัท์มือถือ) ___________________________ 
 E-mail            Telephone Number 
 
 
 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น 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 
 
 
 มีความประสงค์เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ โดย 

 hereby wish to attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via an Electronic meeting (E–AGM) by:  
 
☐ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
      Attending the meeting on my own behalf 
☐ มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนในครัง้นี ้
      Being appointed proxy to attend this meeting on their behalf 
 
 
 
 
         

ลงช่ือ ………………………………………………… ผู้ ถือหุ้น 
                             Signed                   Granter 
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Remark:  
1. กรณีผู้หุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืน ต้องแนบแบบมอบฉนัทะ ก. ข. หรือ ค. พร้อมส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือรับรองของบริษัทของผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะมาด้วย 
Shareholder wishes to appoint a proxy to attend the meeting, must attach a proxy A, B or C and copies of identification cards or copies 
of company certificate of shareholders and proxies.  

2. กรุณาน าสง่เอกสารมาตามท่ีอยู่ท่ี อีเมล  comsec@boutiquecorporation.com  หรือ ส านกังานแห่งใหญ่ท่ี 170/67 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 ชัน้ 21 
ซอยสขุมุวิท 16 (สามมิตร) ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (สง่ถึง ฝ่ายเลขานกุารบริษัท) ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 
2565 
Please send all documents to: Company Secretary Division, comsec@boutiquecorporation.com or Boutique Corporation Public 
Company Limited No. 170/67, 21st Floor, Ocean Tower 1, Soi Sukhumvit 16, Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 
within 25 April 2022. 

3. เม่ือบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามข้อมลู ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record  Date) วนัท่ี 5 เมษายน 2565 แล้ว บริษัทฯ จะสง่ช่ือผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผ่าน (Password ) ไปยงัอีเมล์ท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะได้สง่มาแจ้งบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะลงช่ือเข้าใช้ระบบ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E- AGM)  
Once the Company has verified the list of shareholders according to the latest Record Date specified on 5 April 2022, we will then send 
back Username and Password to the email that sent to the Company for log in the AGM program via electronic method (E-AGM). 

 



BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

เอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 หน้าท่ี 63 จาก 78 
 

 

  
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

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

 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these person 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
ที ่  1. ระบช่ืุอผู้ รับมอบอ านาจ 
 
If choosing No.1, please mark  
 at  1. and provide details of the 
proxies. 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
 นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ Mrs. Julaporn Namchaisiri (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10) 
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 
 นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10) 
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 
 
(รายละเอียดประวตัิและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการ
มอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) (Profiles and conflict of 
interest of the Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for 
Appointment as Proxy and Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 6) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าประชมุ 

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 
เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic 
method (E-AGM) on 27 April 2022 at 2.00 p.m. or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท 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 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
 
If choosing No.2, please mark  
 at  2. and select the independent 
director 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 
 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date           Month              Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one option) 
 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
ที ่  1. ระบช่ืุอผู้ รับมอบอ านาจ 
 
If choosing No.1, please mark  
 at  1. and provide details of the 
proxies. 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ Mrs. Julaporn Namchaisiri  (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10)                        
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 
  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10) 
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 

(รายละเอียดประวตัิและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ  ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  6) (Profiles and conflict of interest of 
the Independent Directors are detailed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy 
and Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 6) 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าประชมุ 

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders which will be held via electronic 
method (E-AGM) on 27 April 2022 at 2.00 p.m. 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 รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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: 
วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda item no. 1  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2021 

 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 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 3 To consider and approve the omission of appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment 

for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
ที ่  2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ 
 
If choosing No.2, please mark  
 at  2. and select the independent 
director 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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.  แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ  นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์  

Director’s name  Mr. Permpoon Krairiksh 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ  นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
 Director’s name   Mr. Kajohndet Sangsuban  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล  
Director’s name    Mr. Prabsharan Singh Thakral 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors and the sub-committees for the year 2022 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565  
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’ s remuneration for the year 2022 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ /หรือ บริษัทย่อย  

Agenda item no. 7 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares to directors, executives and employees of the 
Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2022 program  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน จากเดมิ 774,100,000 บาท เป็น 682,129,056 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวน 
91,970,944 หุ้น และพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital from 774,100,000 Baht to 682,129,056 Baht by removing 
91,970,944 unallocated shares and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

  
  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
175,051,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

Agenda item no. 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from 682,129,056 Baht to 857,180,433 Baht, by issuing 
175,051,377 new ordinary shares, with a par value of THB 1 per share, and the amendment of Clause 4 of the Company’s 
Memorandum of Association 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) การ
ปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 

Agenda item no. 10 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares to accommodate: (1) the issuance and 
offering of the newly issued ordinary shares to directors, executives, and/or employees under the BC-ESOP 2022 program, (2) the 
capital increase through a general mandate and (3) the rights adjustments of BC-W1 warrants 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 Other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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. 
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทกุประการ 
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 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม
แนบ 
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 บทูคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2022 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method  
(E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 
 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (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) 

 
 
 
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยู่เลขท่ี                           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 

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บทูคิ คอร์ปอเรชั่น 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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
ที ่  1. ระบช่ืุอผู้ รับมอบอ านาจ 
 
If choosing No.1, please mark  
 at  1. and provide details of the 
proxies. 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ 
Appoint the following Independent Director of the Company: 
  นางจฬุาภรณ์ น าชยัศิริ Mrs. Julaporn Namchaisiri  (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10)                     
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 
  นายรัสเซล เลตนั เคคเูอวา Mr. Russell Leighton Kekuewa (มีสว่นได้เสียพิเศษในวาระท่ี 5, 7 และ 10) 
(Having a special interest in Agenda Item 5, 7 and 10) 
(รายละเอียดประวตัิและการมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระ ปรากฏตามข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบ
ฉันทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 6) (Profiles and conflict of interest of 
the Independent Director are detailsed in Profiles of the Independent Director for Appointment as Proxy 
and Definition of Independent Director set out in Enclosure No. 6) ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผู้ รับมอบ
ฉนัทะไม่สามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าประชมุ 

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 (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2022 at 2.00 p.m. The 
shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM) 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 านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น 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: 

วาระที่ 1 รับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda item no. 1  To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the fiscal year ended 31 December 2021 

 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 

 

 

กรณีเลือกข้อ 2 .กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ 

If choosing No. 2, please mark  at 
 2. and select the Independent 
Director. 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 3 To consider and approve the omission of appropriation of the net profit as a legal reserve and the omission of dividend payment 

for the year 2021 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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.  แต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Elect of the entire group of nominated directors 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Elect of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ  นายเพิ่มพนู ไกรฤกษ์  

Director’s name  Mr. Permpoon Krairiksh 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ  นายขจรเดช แสงสพุรรณ 
 Director’s name   Mr. Kajohndet Sangsuban  
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายปรับชะรันซิงห์ ทกัราล  
Director’s name    Mr. Prabsharan Singh Thakral 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda item no. 5 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors and the sub-committees for the year 2022 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565  
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’ s remuneration for the year 2022 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของ บริษัทฯ /หรือ บริษัทย่อย  

Agenda item no. 7 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares to directors, executives and employees of the 
Company and/or subsidiaries under the BC-ESOP 2022 program  

 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 774,100,000 บาท เป็น682,129,056 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออก จ านวน 
91,970,944 หุ้น และพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

Agenda item no. 8 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital from 774,100,000 Baht to 682,129,056 Baht by removing 
91,970,944 unallocated shares and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 682,129,056 บาท เป็น 857,180,433 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
175,051,377 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

Agenda item no. 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from 682,129,056 Baht to 857,180,433 Baht, by issuing 
175,051,377 new ordinary shares, with a par value of THB 1 per share, and the amendment of Clause 4 of the Company’s 
Memorandum of Association 

  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) การ
ปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิ BC-W1 

Agenda item no. 10 To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares to accommodate: (1) the issuance and 
offering of the newly issued ordinary shares to directors, executives, and/or employees under BC-ESOP 2022 program, (2) the 
capital increase through a general mandate and (3) the rights adjustments of BC-W1 warrants 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 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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วาระที่ 11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 Other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 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 รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท า
เองทกุประการ 
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. 

                                                       
 

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. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ 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. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม
แนบ 
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 บทูคิ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Boutique Corporation Public Company Limited  

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจะจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือท่ีจะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2022 at 2.00 p.m. The shareholders’ meeting will be held via electronic method (E-AGM), 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที่   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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 
 วาระที่   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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 วาระที่   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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 

 วาระที่   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  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง_____________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain                 Votes 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และส าเนางบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ได้พฒันา

ระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี                    

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

►ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร iOS 

1.  เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศพัท์มือถือ 

2.  สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code 

3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ 

หมายเหต:ุ กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) 

อ่ืนๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ LINE เป็นต้น 

► ส าหรับระบบ Android 

1.  เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

 ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE 

เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพ่ือน) ► เลือก QR Code ►สแกน QR Code 

2.  สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 

 

 

 

 

 


