
ค ำชีแ้จงขัน้ตอนปฏบิัตใินกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM  
1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งท่ีส่งมำด้วย 12) 

โดยขอให้ท่ำน ระบุอีเมลและหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำนให้ชัดเจน ส ำหรับใช้ในกำร

ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และแนบส ำเนำเอกสำรแสดงตัวตนเพ่ือยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม  E-AGM 
ดงันี ้ 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ – ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง 
 หรือส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรท่ียงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำ
 ถกูต้อง  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงลำยมือช่ือ
 ครบถ้วน พร้อมเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดท่ีระบุในหวัข้อ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ใน
 หน้ำถดัไป  

 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสำรแสดงตวัตน
ดงักลำ่วข้ำงต้นให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th 

• ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ถงึ เลขำนกุำรบริษัท บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน) 50/1-3  
 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 
 

1.2 เม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้ำ
ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ 
(Password) พร้อม Web link ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM ไปให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) ทัง้นี ้
ขอให้ท่ำนเก็บรักษำช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นควำมลบัไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นและ
ในกรณีที่ชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหัสผู้ ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำยหรือยังไม่ได้รับภำยในวนัท่ี 
26 เมษำยน 2565 กรุณำติดตอ่บริษัทฯ โดยทนัที  

 

1.3 ขอให้ท่ำนศกึษำคูม่ือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่ำนทำงอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 
ทัง้นีร้ะบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำทีก่อนเร่ิมกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม 
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชมุจะเร่ิมในเวลำ 13.30 น. เท่ำนัน้  

 

1.4 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหวำ่งกำรประชมุ E-AGM ท่ำนสำมำรถลงคะแนนในแตล่ะวำระได้ โดยลงคะแนน  
“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ ระบบจะนับ
คะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตัิ 

 

1.5 กรณีท่ีท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชมุ E-AGM ก่อนกำรประชมุ หรือระหวำ่ง 
กำรประชุม กรุณำติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึง่เป็นผู้ ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จ ำกดั ไว้ในอีเมลท่ีได้ส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และ
รหสัผู้ ใช้ (Password) ให้ท่ำน  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม E-AGM  



สิง่ที่สง่มำด้วย 10 

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนีเ้ข้ำร่วมประชมุและออกเสียงแทน 

 รศ.ดร. วิชิต อูอ้่น   ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ54 ปี 

 พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย์  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ54 ปี 

 นำยวิบลูย์ พจนำลยั  ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ  อำย ุ45 ปี 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นกรอกข้อควำมและลงลำยมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ น 
ร ำ ย ล ะ เอี ย ด ป ร ำก ฎ ต ำม เอ ก ส ำ ร แ น บ ท่ี  6 ,7 ,8  ห รื อ ส ำม ำ รถ ด ำ ว น์ โห ล ด จ ำก เว็ บ ไซ ต์ บ ริ ษั ท ฯ  ท่ี 
www.beautycommunity.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ (ตำมท่ีระบุด้ำนล่ำงนี)้ 
ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงดงันี ้ 

• ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ Email address: contact@beautycommunity.co.th 

• กรุณำส่งเอกสำรต้นฉบับทำงไปรษณีย์ ถึง เลขำนุกำรบริษัท บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) 
50/1-3 ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 

 
ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ให้ควำมส ำคญักับกำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบุคคลของท่ำน และกำรปฏิบตัิตำม
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
1. วตัถปุระสงค์ และข้อมลูสว่นบคุคลที่จะเก็บรวบรวม 
 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของท่ำนตำมที่ทำ่นแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นำมสกลุ ที่อยู ่หมำยเลขโทรศพัท์ และเลขที่บตัร

ประจ ำตวัประชำชนของทำ่น เพื่อน ำไปใช้ภำยใต้วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
- ก ำหนดรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
- จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ เอกสำรประกอบกำรประชมุ  
- จดัสง่รำยงำนประจ ำปีแบบรูปเลม่ตำมที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
-  บนัทกึค ำถำม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565  

2. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทจะเก็บรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่นตลอดระยะเวลำที่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมลูเพ่ือให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ตำมที่ระบขุ้ำงต้น 

3. สิทธิของเจ้ำของข้อมลูสว่นบคุคล 
ในฐำนะที่ทำ่นเป็นเจ้ำของข้อมลูส่วนบคุคล ทำ่นมีสิทธิตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอำจ
รวมถึงสิทธิในกำรถอนควำมยินยอม สิทธิในกำรขอเข้ำถึงและรับข้อมลูสว่นบคุคล สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลให้ถกูต้อง สิทธิ
ในกำรขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมลูสว่นบคุคล สิทธิในกำรขอให้ระงบักำรใช้ข้อมลูสว่นบคุคล สิทธิในกำรขอให้โอนข้อมลูสว่นบคุคลตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด และสิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลที่เก่ียวกบัตน 

 

mailto:contact@beautycommunity.co.th


 

ค ำชีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับคะแนน กำรแจ้งผลคะแนน และวิธีถำมค ำถำม 
ในกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
ผู้ ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ สำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 
กรณีท่ีท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมัติ หำกท่ำนประสบ
ปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชมุ E-AGM กรุณำติดตอ่ บริษัท ควิดแลบ จ ำกดั หมำยเลขโทรศพัท์ 02 013 4322  
ซึง่เป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบริษัท 

กำรนับคะแนนเสียงและกำรแจ้งผลคะแนน 

เลขำนกุำรท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทรำบก่อนเร่ิมกำรประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวำระจำกกำรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธำนท่ี
ประชมุจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทรำบทกุวำระก่อนเสร็จสิน้กำรประชมุ 

วิธีกำรถำมค ำถำม 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำมผ่ำนหน้ำต่ำงข้อควำม โดยกรรมกำรจะตอบค ำถำมดงักล่ำวในช่วง Q&A ใน
แตล่ะวำระ  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผ่ำนอีเมล contact@beautycommunity.co.th 



  

แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 

 

เขียนท่ี.......................................................................................  
วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ.....................  

 
 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................สญัชำติ............................................
อยู่บ้ำนเลขท่ี...............................ถนน...................................................ต ำบล/แขวง..................................................
อ ำเภอ/เขต................................................ จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์................................... 
โทรศพัท์มือถือ.............................................. เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น.............................................................เป็นผู้ ถือหุ้น
ของ บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ ำกดั (มหำชน)  โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม..................................................................หุ้น  
 

ข้ำพเจ้ำขอยืนยนัวำ่จะเข้ำร่วมประชมุและลงมติในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ซึง่จะจดัขึน้ในรูปแบบผ่ำน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 น. โดย : 
 เข้ำร่วมประชมุ E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทฯ สง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผู้ ใช้ (Password) พร้อมเวบ็ลิงค์ 

(Web Link) เพ่ือเข้ำร่วมประชมุมำท่ี Email Address .................................................................................................  
 

 มอบฉนัทะให้นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................................  
เข้ำร่วมประชมุแทน และขอให้บริษัทฯ สง่ช่ือผู้ ใช้ (Username) รหสัผู้ใช้ (Password) พร้อมเวบ็ลิงค์ (Web Link) เพ่ือเข้ำ
ร่วมประชมุมำให้ผู้ รับมอบฉนัทะท่ี Email Address ..................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ ถือหุ้น  
        (....................................................................)  

 

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

หมำยเหตุส ำคัญ: โปรดด ำเนินกำรจดัสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบบันี ้
ท่ีกรอกเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสำรหลกัฐำนยืนยนัตวัตนเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำประชมุ 
E-AGM ให้แก่บริษัท ภำยในวนัท่ี 25 เมษำยน 2565 ผ่ำนช่องทำงตอ่ไปนี ้
- อีเมล : contact@beautycommunity.co.th หรือ  
- ทำงไปรษณีย์ : เลขำนุกำรบริษัท บริษัท บิวตี ้คอมมูนิตี ้จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 50/1-3 

ซอยนวลจนัทร์ 34 แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230    


