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ื มอบฉ ันทะ แบบ ก.
หน ังสอ
Proxy Form A.
ั อ
้ น)
ึ ็ นแบบทีง่ายไม่ซบซ
(แบบทวไปซ
ั
งเป
(General Form)
--------------------เขียนที
Written at
ว ันที
Date
(1) ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เดือน
Month

ั
สญชาต
ิ
Nationality
จ ังหว ัด
Province

พ.ศ.
Year
อยูบ
่ า้ นเลขที
Residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

(2) เป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท บี จิสติกส ์ จําก ัด (มหาชน) โดยถือหุน
้ จํานวนทงสิ
ั นรวม
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of
ี งลงคะแนนได้เท่าก ับ
ี ง ด ังนี
และออกเสย
เสย
and having the right to vote equivalent to
votes as follows:
ี งลงคะแนนได้เท่าก ับ
หุน
้ สาม ัญ
หุน
้ และออกเสย
ordinary share of
shares, and having the right to vote equivalent to
ิ ธิ
ี งลงคะแนนได้เท่าก ับ
หุน
้ บุรม
ิ สท
หุน
้ และออกเสย
preference share of
shares, and having the right to vote equivalent to

ถนน
Road

(3) ขอมอบฉ ันทะให้
Hereby appoint:
(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
หรือ
or

ถนน
Road
หรือ
or
ถนน
Road

 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ี ง
เสย
votes,
ี ง
เสย
votes.

-

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

อายุ
age
จ ังหว ัด
Province

ปี อยูบ
่ า้ นเลขที
years, residing at
รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

(2)

 นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

หุน
้
shares,

(3)

หรือ 
or
ทีอยูเ่ ลขที
Residing at

ั ดวงร ัตน์
นายวุฒช
ิ ย
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
Mr. Vuthichai Duangratana Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director
125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
125 Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110

63
ปี
Age 63 years

หรือ 
or
ทีอยูเ่ ลขที
Residing at

ั
พลเอกจงศกดิ
พานิชกุล ตําแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ
GEN. Jongsak Panichkul Positions Chairman of the Board and Independent Director
Age
ี แขวงบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
50/459 เมืองทองธานี ซอยซ3
50/459 Muanthongthaini Soi. C3, Baanmai Sub-district, Pakkred District, Nonthabuiri 11120

69
69

หรือ 
or
ทีอยูเ่ ลขที
Residing at

นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ ์ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
39
ปี
Mr. Teeraboon Ariyasuthiwong Positions Member of the Audit Committee and Independent Director Age 39 years
299/4 ถนนแจ้งว ัฒนะ แขวงทุง
่ สองห้อง เขตหล ักสี กรุงเทพฯ 10210
299/4 Chaeng Watthana Road, Thong Song Hong Sub-district, Lak Si District, Bangkok 10210

หรือ 
or
ทีอยูเ่ ลขที
Residing at

ั
นายสนติ
พงค์เจร ิญพิทย์ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ
Mr. Santi Pongjareanpit Positions Member of the Audit Committee and Independent Director Age
99/96 หมูท
่ ี 2 แขวงทวีว ัฒนา เขตทวีว ัฒนา กทม. 10170
99/96 Moo 2 Taweewattana District, Bangkok 10170

ปี
years

62
62

ปี
years
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ี งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสาม ัญผูถ
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ
้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสย
้ อ
ื หุน
้
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
ประจําปี 2562
ในว ันที 29 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.
2019
on 29 April 2019
at 2.00 p.m.
ิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที
ณ ห้องประชุ ม ชม ัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที 195 ถนนวิภาวดี-ร ังสต
จะพึงเลือนไปในว ัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
at the Meeting Room Chamai Maruchet, Royal Thai Army Military Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai,
Bangkok 10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉ ันทะได้กระทําไปในการประชุมนน
ั ให้ถอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําการเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by
myself/ourselves in all respects.
ื
ลงชอ/Signed
(
ื
ลงชอ/Signed
(

ผูม
้ อบฉ ันทะ/Grantor
)
ผูร้ ับมอบฉ ันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ
Remark
ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ ทีมอบฉ ันทะจะต้องมอบฉ ันทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะเพีย งรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสีย งลงคะแนนไม่สามารถ
ี งได้
แบ่งแยกจํานวนหุน
้ ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสย
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.
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