แบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

-------------ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

เขียนที…
่ ………………………………………….
วันที่…..…….เดือน………………....….พ.ศ……………

(1)

ข้ าพเจ้ า……………………………………………………....สัญชาติ…………...……..……….…........

อยูบ่ ้ านเลขที…
่ .......…………ถนน…………………………………ตาบล/แขวง………………….…..…......………………
อาเภอ/เขต……….....…………..….จังหวัด…….………….....……..………….รหัสไปรษณีย์………..………….………...
(2)

บิวตี ้ คอมมูนิตี ้
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท….………………………..……………………………….........…จ
ากัด (มหาชน)

โดยถื อหุ้นจานวนทัง้ สิ ้นรวม…………....………..……...หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ……....…………………
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ…………………………หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………….……………..…เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….……...หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………..……………….…เสียง
(3)

ขอมอบฉันทะให้

(1) …………………………………….…........…………อายุ………........…ปี อยูบ่ ้ านเลขที่……….......……….
ถนน……....……………………..ตาบล/แขวง…….……......….…….…….อาเภอ/เขต………........…………….…………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรื อ
(2) …………………………………….………..…………อายุ………........…ปี อยูบ่ ้ านเลขที่……...........………
ถนน……....…………………..ตาบล/แขวง…….…….....….….………….อาเภอ/เขต………......…………….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรื อ
(3) …………………………………….….........…………อายุ……….......…ปี อยูบ่ ้ านเลขที่..……...........…….
ถนน……………………………..ตาบล/แขวง…….……...….…………….อาเภอ/เขต………......…………….……………
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย์………………….……….. หรื อ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า
ในการประชุมผู้จองหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครัง้ ที่ ประจาปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้ องประชุมบริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนันให้
้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………………………………….)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับ มอบฉันทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
1.

การเข้ าประชุมด้ วยตนเอง

1.1

บุคคลธรรมดา
แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และมีภาพของเจ้ าของบัตร หรื อหนังสือเดินทางฉบับจริ ง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทังนี
้ ้ บัตรใดๆ ดังกล่าวทังหมด
้
ต้ องยังไม่หมดอายุการใช้ งาน

1.2

2.

2.1

2.2

2.3

นิติบุคคล
(1)

ผู้แทนนิติบคุ คลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุ คล

(2)

ผู้แทนนิติบุคคลนาส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่ าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

การมอบฉันทะ


แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ



ในวันจัดประชุม บริษัทได้ จดั ให้ มอี ากรแสตมป์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบ/ได้ รับมอบฉันทะ

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้ อความครบถ้ วนชัดเจน
โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้ องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ

(2)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

(3)

ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6) ที่กรอกข้ อความครบถ้ วนชัดเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและบุคคลซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะต้ องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ

(2)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดย
ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือ ชื่อในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น

(3)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้มอบ
ฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

(4)

ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)

(1)

ผู้รั บ มอบฉัน ทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่ งรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้แ ทนนิ ติ บุ ค คล
(กรรมการ) หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ รับมอบอานาจของคัสโตเดียน

(2)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาหนังสือมอบอานาจที่ผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศมอบอานาจให้ คสั โตเดียนเป็ นผู้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ รับ
มอบอานาจของคัสโตเดียน

(3)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาหนังสือมอบอานาจที่คสั โตเดียนมอบอานาจการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือ หุ้น รวมทังการ
้
มอบอานาจช่วง (ถ้ ามี) ให้ แก่กรรมการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของคัสโตเดียน โดยลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ รับมอบอานาจของคัสโตเดียน

(4)

ผู้รับมอบฉันทะนาส่งสาเนาหนังสือยืนยันหรื อสาเนาใบอนุ ญาตการประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ รับมอบอานาจของคัสโตเดียน

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบับมิได้ ทาขึ ้นเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และต้ อง
ลงนามรับรองความถูกต้ องของคาแปลโดยผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานที่ได้ รับ
มอบอานาจของคัสโตเดียน และหากเป็ นเอกสารที่มีการจัดทาขึน้ ในต่างประเทศ จะต้ องมีการรับรองลายมือชื่อโดย
โนตารี พบั ลิค
3.

การมอบฉันทะให้ แก่ กรรมการอิสระของบริษัท
ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยบริ ษัทขอแนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ซึง่ ท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างชัดเจน
1.

รศ.ดร. วิชิต อูอ่ ้ น

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

2.

พันเอกอรรถพล ศรี สงั วาลย์

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

3.

นายวิบลู ย์ พจนาลัย

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องตามข้ อ 1. หรื อข้ อ 2. มายังบริ ษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
4.

อื่นๆ
กรณีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีการแก้ ไขคานาหน้ าชื่อ หรื อชื่อสกุล โปรดแสดงสาเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย

ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ ข้อมูลดังกล่ าวในกรณีท่ ปี ระสงค์ จะเลือกกรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
1. รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ

54 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่ 30/122 สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร 10230
(กรรมการมีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจาปี 2565)

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ

54 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่ 459/8 ถนนลาดพร้ าว แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
(กรรมการมีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจาปี 2565และวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณากาหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าแทน เนื่ องจากเป็ นผู้ท่ ีครบวาระในปี นี ้ และได้ รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง)
3. นายวิบูลย์ พจนาลัย
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
อายุ

45 ปี

อยูบ่ ้ านเลขที่ 268 ซ.พัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
(กรรมการมีส่วนได้ เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนของ
กรรมการประจาปี 2565)

