
แบบหนังสือมอบฉันทะ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 เขียนที…่…………………………………………. 

วนัท่ี…..…….เดือน………………....….พ.ศ…………… 

(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………....สญัชาติ…………...……..……….…........ 

อยูบ้่านเลขท่ี….......…………ถนน…………………………………ต าบล/แขวง………………….…..…......……………… 

อ าเภอ/เขต……….....…………..….จงัหวดั…….………….....……..………….รหสัไปรษณีย์………..………….………... 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท….………………………..……………………………….........…จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม…………....………..……...หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……....………………… 
เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั…………………………หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………….……………..…เสยีง 

หุ้นบริุมสทิธิ……………….……...หุ้นออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั………..……………….…เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) …………………………………….…........…………อาย…ุ……........…ปี อยูบ้่านเลขท่ี……….......………. 

ถนน……....……………………..ต าบล/แขวง…….……......….…….…….อ าเภอ/เขต………........…………….………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

(2) …………………………………….………..…………อาย…ุ……........…ปี อยูบ้่านเลขท่ี……...........……… 

ถนน……....…………………..ต าบล/แขวง…….…….....….….………….อ าเภอ/เขต………......…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

 (3) …………………………………….….........…………อาย…ุ…….......…ปี อยูบ้่านเลขท่ี..……...........……. 

ถนน……………………………..ต าบล/แขวง…….……...….…………….อ าเภอ/เขต………......…………….…………… 

จงัหวดั……………………….………….รหสัไปรษณีย์………………….……….. หรือ 

บิวตี ้คอมมนูิตี ้ 

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเลขที ่

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชมุผู้จองหุ้น/การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั/วิสามญัครัง้ที่ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 
โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท บิวตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที่  50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 
แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

ลงช่ือ ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(……………………………………….) 

 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1  บุคคลธรรมดา 

แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีภาพของเจ้าของบตัร หรือหนงัสือเดินทางฉบบัจริง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ทัง้นี ้บตัรใดๆ ดงักลา่วทัง้หมด ต้องยงัไมห่มดอายกุารใช้งาน 

1.2  นิติบุคคล 

(1)  ผู้แทนนติิบคุคลแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล 

(2)  ผู้แทนนิติบุคคลน าส่งส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2. การมอบฉันทะ 

 แนะน าให้ใช้ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

 ในวนัจดัประชมุ บริษัทได้จดัให้มอีากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบ/ได้รับมอบฉนัทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) แบบใดแบบหนึ่ง ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน
โดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้ ถือหุ้น และผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) ที่กรอกข้อความครบถ้วนชดัเจน โดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและบคุคลซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงวา่ผู้แทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3)  ผู้ รับมอบฉันทะน าสง่ส าเนาเอกสารตาม 1.1 ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4)  ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารตาม 1.1 ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย (โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.) 



 

(1)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งและแสดงเอกสารตาม 2.2 (1) – (4) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(2)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่ผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศมอบอ านาจให้คสัโตเดียนเป็นผู้ลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน 

(3)  ผู้ รับมอบฉนัทะน าสง่ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจที่คสัโตเดียนมอบอ านาจการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การ
มอบอ านาจช่วง (ถ้ามี) ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนกังานของคสัโตเดียน โดยลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคัสโตเดียน 

(4)  ผู้ รับมอบฉันทะน าส่งส าเนาหนงัสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคสัโตเดียน ซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานท่ีได้รับมอบอ านาจของคสัโตเดียน 

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้นฉบบัมิได้ท าขึน้เป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ และต้อง
ลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปลโดยผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนกังานที่ได้รับ
มอบอ านาจของคสัโตเดียน และหากเป็นเอกสารที่มีการจัดท าขึน้ในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือช่ือโดย  
โนตารีพบัลคิ 

3. การมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้โดยบริษัทขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ซึง่ทา่นสามารถระบกุารออกเสยีงลงคะแนนได้อยา่งชดัเจน 

1. รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

2. พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวาลย์  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายวิบลูย์ พจนาลยั  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานที่เก่ียวข้องตามข้อ 1. หรือข้อ 2. มายงับริษัทเพื่อ
ตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

4. อื่นๆ 

กรณีผู้ เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ หรือช่ือสกุล โปรดแสดงส าเนาหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 
และลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

 



  

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 

 

 

 

1.   รศ.ดร. วิชิต อู่ อ้น 

ต าแหนง่       กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี  30/122 สคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

2. พันเอกอรรถพล ศรีสังวาลย์ 

ต าแหนง่   กรรมการอิสระ 

อาย ุ        54 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 459/8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565และวาระที่  7 เร่ือง พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการที่ออก
ตามวาระและแต่งตัง้กรรมการเข้าแทน เน่ืองจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี ้และได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง) 

 

 

 

 

 

 

 

3. นายวิบูลย์ พจนาลัย 

ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

อาย ุ      45 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี 268 ซ.พฒันาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

(กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่  5 เร่ือง พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2565) 

 

  

 

  


