คำชีแ้ จงขัน้ ตอนปฏิบัตใิ นกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีควำมประสงค์ เข้ ำร่ วมกำรประชุม E-AGM
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมำด้ วย 12)
โดยขอให้ ท่ ำ น ระบุ อี เมลและหมำยเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของท่ ำ นให้ ชั ด เจน ส ำหรั บ ใช้ ใ นกำร
ลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม และแนบสำเนำเอกสำรแสดงตัวตนเพื่ อยืนยันสิทธิ เข้ ำร่ วมประชุม E-AGM
ดังนี ้
• สำหรั บผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดำ – สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
หรื อสำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
• ส ำหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เป็ นนิ ติ บุ ค คล – หนังสื อมอบอำนำจหรื อหนังสื อมอบฉั น ทะที่ ล งลำยมือ ชื่ อ
ครบถ้ วน พร้ อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบุในหัวข้ อ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ใน
หน้ ำถัดไป
ขอให้ ท่ำนส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตัวตน
ดังกล่ำวข้ ำงต้ นให้ บริ ษัทฯ ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี ้
• ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
• ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง เลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน) 50/1-3
ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร 10230
1.2 เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเอกสำรตำมข้ อ 1.1 จำกท่ำน บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเข้ ำ
ร่ วมประชุ ม โดยเมื่ อ ผ่ ำนกำรตรวจสอบสิ ท ธิ แ ล้ ว บริ ษั ท ฯ จะจัด ส่ งชื่ อ ผู้ ใช้ (Username) และรหัส ผู้ ใ ช้
(Password) พร้ อม Web link ในกำรเข้ ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM ไปให้ ท่ ำนทำงอี เมล (e-mail) ทัง้ นี ้
ขอให้ ท่ำนเก็บรักษำชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้ เป็ นควำมลับไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ อู ื่นและ
ในกรณี ที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำยหรื อยังไม่ได้ รับภำยในวัน ที่
26 เมษำยน 2565 กรุ ณำติดต่อบริ ษัทฯ โดยทันที
1.3 ขอให้ ท่ำนศึกษำคูม่ ือวิธีกำรใช้ งำนระบบกำรประชุม E-AGM ที่บริ ษัทฯ ได้ ส่งให้ ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด
ทั ้งนี ้ระบบจะเปิ ดให้ ท่ำนลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุมล่วงหน้ ำ 60 นำทีก่อนเริ่ มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมจะเริ่ มในเวลำ 13.30 น. เท่ำนัน้
1.4 สำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระได้ โดยลงคะแนน
“เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” กรณี ที่ท่ำนไม่ลงคะแนนสำหรั บวำระใดๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่ำนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ
1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปั ญหำทำงด้ ำนเทคนิคในกำรใช้ ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อนกำรประชุม หรื อระหว่ำง
กำรประชุม กรุ ณำติดต่อ บริ ษัท ควิดแลบ จำกั ด ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อ บริ ษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ ในอีเมลที่ได้ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผู้ใช้ (Password) ให้ ท่ำน
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นมีควำมประสงค์ จะมอบฉันทะให้ ผ้ ูอ่ นื เข้ ำร่ วมประชุม E-AGM

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย 10

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นหรื อกรรมกำร
อิสระของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้เข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงแทน
 รศ.ดร. วิชิต อูอ่ ้ น

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 54 ปี

 พันเอกอรรถพล ศรี สงั วำลย์

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ 54 ปี

 นำยวิบลู ย์ พจนำลัย

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ 45 ปี

ทัง้ นี ้ ขอให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น กรอกข้ อควำมและลงลำยมื อชื่ อในหนังสื อมอบฉัน ทะที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จัดส่งให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ น
รำ ย ล ะ เอี ย ด ป ร ำ ก ฎ ต ำ ม เอ ก ส ำ ร แ น บ ที่ 6 ,7 ,8 ห รื อ ส ำ ม ำ รถ ด ำ ว น์ โห ล ด จ ำ ก เว็ บ ไซ ต์ บ ริ ษั ท ฯ ที่
www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี)้
ให้ บริ ษัทฯ ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงดังนี ้
• ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th
• กรุ ณำส่งเอกสำรต้ นฉบับ ทำงไปรษณี ย์ ถึง เลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัท บิ วตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)
50/1-3 ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร 10230
คำบอกกล่ ำวกำรคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ให้ ควำมสำคัญกับกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำรปฏิบตั ิตำม
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
1. วัตถุประสงค์ และข้ อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่ทำ่ นแจ้ งไว้ แก่บริษัทฯ ได้ แก่ ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และเลขที่บตั ร
ประจำตัวประชำชนของท่ำน เพื่อนำไปใช้ ภำยใต้ วตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
- กำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม
- จัดส่งรำยงำนประจำปี แบบรูปเล่มตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
- บันทึกคำถำม ข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษำข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตลอดระยะเวลำที่จำเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมที่ระบุข้ำงต้ น
3. สิทธิของเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล
ในฐำนะที่ทำ่ นเป็ นเจ้ ำของข้ อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำ่ งๆ ตำมที่กำหนดไว้ ใ น พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอำจ
รวมถึงสิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ ำถึงและรับข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอแก้ ไขข้ อมูลส่วนบุคคลให้ ถกู ต้ อง สิทธิ
ในกำรขอให้ ลบหรือทำลำยข้ อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ ระงับกำรใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอให้ โอนข้ อมูลส่วนบุคคลตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด และสิทธิในกำรคัดค้ ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

คำชีแ้ จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน กำรแจ้ งผลคะแนน และวิธีถำมคำถำม
ในกำรประชุมผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรออกเสียงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ สำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นด้ วย” หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”
กรณี ที่ท่ำนไม่ลงคะแนนสำหรั บวำระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็ น “เห็นด้ วย” โดยอัตโนมัติ หำกท่ำนประสบ
ปั ญหำทำงด้ ำนเทคนิคในกำรใช้ ระบบกำรประชุม E-AGM กรุ ณำติดต่อ บริ ษัท ควิดแลบ จำกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 02 013 4322
ซึง่ เป็ นผู้ให้ บริ กำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริ ษัท
กำรนับคะแนนเสียงและกำรแจ้ งผลคะแนน
เลขำนุกำรที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มกำรประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงใน
แต่ละวำระจำกกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนที่
ประชุมจะแจ้ งผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุม
วิธีกำรถำมคำถำม
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะสำมำรถส่งคำถำมผ่ำนหน้ ำต่ำงข้ อควำม โดยกรรมกำรจะตอบคำถำมดังกล่ำวในช่วง Q&A ใน
แต่ละวำระ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผ่ำนอีเมล contact@beautycommunity.co.th

แบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรั บกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เขียนที่.......................................................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.....................
ข้ ำพเจ้ ำ............................................................................................................สัญชำติ............................................
อยู่บ้ำนเลขที่...............................ถนน...................................................ตำบล/แขวง..................................................
อำเภอ/เขต................................................ จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................................เป็ นผู้ถือหุ้น
ของ บริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทังสิ
้ ้นรวม..................................................................หุ้น
ข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันว่ำจะเข้ ำร่ วมประชุมและลงมติในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึง่ จะจัดขึ ้นในรู ปแบบผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดย :
เข้ ำร่ วมประชุม E-AGM ด้ วยตนเองและขอให้ บริ ษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์
(Web Link) เพื่อเข้ ำร่ วมประชุมมำที่ Email Address .................................................................................................
มอบฉันทะให้ นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................................
เข้ ำร่ วมประชุมแทน และขอให้ บริ ษัทฯ ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้ อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้ ำ
ร่ วมประชุมมำให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะที่ Email Address .....................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ถือหุ้น
(....................................................................)
ลงชื่อ ................................................................ ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................................)
หมำยเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์ มลงทะเบียนสำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี ้
ที่กรอกเรี ยบร้ อย พร้ อมแนบเอกสำรหลักฐำนยืนยันตัวตนเพื่อใช้ ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ ำประชุม
E-AGM ให้ แก่บริ ษัท ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้
อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรื อ
ทำงไปรษณีย์ : เลขำนุก ำรบริ ษัท บริ ษัท บิ วตี ้ คอมมูนิ ตี ้ จำกัด (มหำชน) เลขที่ 50/1-3
ซอยนวลจันทร์ 34 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพมหำนคร 10230

