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Enclosure No.8

(ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

แบบหน ังสือมอบฉ ันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(แบบทีใชเ้ ฉพาะกรณีผถ
ู้ อ
ื หุน
้ เป็นผูล
้ งทุนต่างประเทศและแต่งตงให้
ั
ค ัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ )
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที
Written at
ว ันที
Date

ถนน
Road

(1) ข้าพเจ้า
I/We

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

เดือน
Month
สําน ักงานตงอยู
ั
เ่ ลขที
Residing at
จ ังหว ัด
Province

พ.ศ
Year

รห ัสไปรษณีย ์
Postal Code

ในฐานะผูป
้ ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ (Custodian) ให้ก ับ
as a Custodian for
ซึงเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษท
ั บี จิสติกส์ จําก ัด (มหาชน) โดยถือหุน
้ จํานวนทงสิ
ั นรวม
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
and having the right to vote
equivalent to
หุน
้ สาม ัญ
ordinary share of
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิ
preference share of

เสียง ด ังนี
votes as follows:

-

หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, and having the right to vote
equivalent to
หุน
้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
shares, and having the right to vote
equivalent to

(2) ขอมอบฉ ันทะให้
Hereby appoint:
(1)  นาย/นาง/นางสาว
Mr./Ms./Miss
ถนน
Road

ถนน
Road

หุน
้
shares
,

อายุ
age

หรือ
or

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

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จ ังหว ัด
Province
อายุ
age

หรือ
or

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

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จ ังหว ัด
Province
อายุ
age

อําเภอ/เขต
Amphoe/Khet

จ ังหว ัด
Province

ถนน
Road

ตําบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

เสียง
votes,
-

เสียง
votes.

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

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
50/459 เมืองทองธานี ซอยซี3 แขวงบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จ.นนทบุร ี 11120
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 ักส ี กรุงเทพฯ 10210
299/4 Chaeng Watthana Road, Thong Song Hong Sub-district, Lak Si District, Bangkok 10210

ปี
years

64

สิงทีส่ งมาด้ วย 8
Enclosure No.8
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

62
62

ปี
years

ี งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสาม ัญผู ้
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ
้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่วมประชุมและออกเสย
ถือหุน
้ ประจําปี 2562 ในว ันที 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for
the year 2019 on 29 April 2019 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.
ี งลงคะแนนในครงนี
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉ ันทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสย
ั ด ังนี
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนนได้
 มอบฉ ันทะตามจํานวนหุน
้ ทงหมดที
ั
ถือและมีสท
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
 มอบฉ ันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
 หุน
้ สาม ัญ
หุน
้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่าก ับ
ordinary share
shares, and having the right to vote
equivalent to
ิ ธิ
ี งลงคะแนนได้เท่าก ับ
 หุน
้ บุรม
ิ สท
หุน
้
และออกเสย
preference
shares, and having the right to vote
share
equivalent to
ิ ธิออกเสย
ี งลงคะแนนได้
รวมสท
ทงหมด
ั
Total amount of voting rights

เสียง
votes,
ี ง
เสย
votes.
ี ง
เสย
votes.

ี งลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร งนี
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉ ันทะให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
ั ด ังนี
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:
วาระที 2
Agenda No. 2

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุม สาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2561 เมือว ันที 27 เมษายน 2561
To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year
2018 on 27 April 2018
ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
ํ หร ับรอบปี บ ัญชีสนสุ
ิ ด
พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษ ัท สา
ว ันที 31 ธ ันวาคม 2561
To consider and approve the balance sheet and profit and loss statement for the fiscal year ended
31 December 2018


วาระที 3
Agenda No. 3




วาระที 4
Agenda No. 4

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

ํ รองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
พิจารณาอนุม ัติงดการจ ัดสรรกําไรสุทธิเพือเป็นทุนสา
ประจําปี 2561
To consider and approve not to appropriate the net profit as legal reserve and not to pay the
dividend for the year 2018
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วาระที 5
Agenda No. 5

Enclosure No.8
ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

พิจารณาอนุม ัติการเลือกตงกรรมการแทนกรรมการที
ั
ออกตามวาระ ประจําปี 2562
To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by
rotation of the year 2019
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:




การแต่งตงกรรมการท
ั
งชุ
ั ด
Appointing the whole nominated candidates
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออก
 เห็นด้วย…………………เสย
ี ง………………….เสย
ี ง
เสย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
การแต่งตงกรรมการเป
ั
็ นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
5.1 นายดน ัย เปี ยมทิพย์มน ัส
Mr. Danai Piamthipmanust
 เห็นด้วย…………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง  งดออก
ี ง………………….เสย
ี ง
เสย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
ั
5.2 นายสนติ
พงค์เจร ิญพิทย์
Mr. Santi Pongjareanpit
 เห็นด้วย…………………เสียง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง  งดออก
ี ง………………….เสย
ี ง
เสย
Approve
votes Disapprove
votes Abstain
ั ดวงร ัตน์
5.3 นายวุฒช
ิ ย
Mr. Vuthichai Duangratana
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออก
 เห็นด้วย…………………เสย
เสียง………………….เสียง
Approve
votes Disapprove
votes Abstain

votes

votes

votes

votes

วาระที 6
Agenda No. 6

พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year
2019
ิ ธิพจ

(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 7
Agenda No. 7

ี ละกําหนดค่าตอบแทนผูส
พิจารณาอนุม ัติการแต่งตงผู
ั ส
้ อบบ ัญชแ
้ อบบ ัญช ี ประจําปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the
remuneration of the auditors for the year 2019




ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain
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Agenda No. 8

Enclosure No.8
ั ว
่ นการถือหุน
พิจารณาอนุม ัติการจ ัดตงบริ
ั
ษ ัทย่อย โดยมีสดส
้ ร้อยละ 100 มีว ัตถุประสงค์เพือนําสภาพคล่องของ
บริษ ัททีมีอยูไ
่ ปหาประโยชน์โดยบริหารจ ัดการเพือให้เกิดประโยชน์ในสว่ นของรายได้อน
ื โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานปกติ
To consider and approve the establishment of a subsidiary with a 1 0 0 % shareholding. The
objective is to bring the liquidity of the existing company to the benefit by managing to benefit
the other income. Without affecting the normal operation results



วาระที 9

Agenda No. 9

ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

พิ จ า ร ณ า อนุ ม ต
ั ิก า รล ด ทุ น จ ดท ะ เบี ย น ข อง บ ริษ ท
ั จํ า น ว น 8,602.68 บา ท จ า ก เด ิม ทุ น จ ด ท ะเบี ย น
883,349,453.52 บ า ท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 883,340,850.84 บ า ท โ ด ย ก า ร ต ด
ั หุ ้ น ส า ม ัญ ที ย ง
ั ไ ม่ ไ ด้
ิ แปดสตางค์)
ออกจําหน่ายออกจํานวน 12,651 หุน
้ มูลค่าทีตราไว้หน
ุ ้ ละ 0.68 บาท (หกสบ
To consider and approve the reducing the company's registered capital from the registered
capital amount 883,349,453.52 baht is registered capital 883,340,850.84 baht by cutting the
remaining registered ordinary shares from the allotment of shares to support the warrants to
purchase the newly issued ordinary shares (B-W4) of 12,651 shares with a par value of 0.68
baht per share



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 10

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องก ับการลดทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุม ัติแก้ไขเพิมเติมหน ังสอ
ของบริษ ัท

Agenda 10

To approve the amendment of clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the
Capital Reduction
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 11

พิจารณาอนุม ัติแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัท ข้อ 36 เรืองการเรียกประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ให้สอดคล้องก ับพระราชบ ัญญ ัต ิ
ั ัวหน้า คสช.ที 21/2560 มาตรา 100
มหาชนจําก ัด พ.ศ.2535 แก้ไขโดยคําสงห
Agenda No. 11 To consider and approve the amendment of Article 36 of the Company’s Articles of Association
to align it with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), section 100 (amendment) by
Order No.21/2017 of the Head of the National Council for Peace.



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 12
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 12 To consider other matters (if any)



ิ ธิพจ
(ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็ นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in
all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
(ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสย
Approve
Disapprove
Abstain

ี งของผูร้ ับมอบฉ ันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ใ นหน ังสอ
ื มอบฉ ันทะนี ให้ถอ
(5)
การลงคะแนนเสย
ื ว่าการ
ี งนนไม่
ี งของผูถ
ลงคะแนนเสย
ั
ถก
ู ต้องและไม่ถอ
ื เป็นการลงคะแนนเสย
้ อ
ื หุน
้
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid
and shall not be the vote of a shareholder.
ั
ี งลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดเจนหรื
(6)
ในกรณี ทข้
ี าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสย
อใน
กรณี ท ที
ี ประชุม มีก ารพิจารณาหรือ ลงมติใ นเรืองใดนอกเหนือ จากทีระบุไว้ข า้ งต น
้ รวมถึงกรณีทมี
ี ก ารแก้ไขเปลียนแปลงหรือ
ิ ธิพจ
เพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.
ี งตามทีข้าพเจ้าระบุใน
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉน
ั ทะได้ก ระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผู
ี ร้ ับมอบฉ ันทะไม่ออกเสย
ื มอบฉ ันทะให้ถอ
หน ังสอ
ื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to
my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.
ลงชือ/Signed

ผูม
้ อบฉ ันทะ/

Grantor
(
ื
ลงชอ/Signed

)
ผู ้ ร ั บ ม อ บ ฉ ั น ท ะ /

Proxy
(

)

หมายเหตุ
Remarks
ื มอบฉ ันทะแบบ ค. นี ใชเ้ ฉพาะกรณีท ผู
ื
1. หน งั สอ
ี ถ
้ อ
ื หุน
้ ทีปรากฏชอในทะเบี
ย นเป็นผูล
้ งทุนต่า งประเทศและแต่ง ตงให้
ั
ค ัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ ให้เท่านน
ั
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use
the Proxy Form C.
ื มอบฉ ันทะ คือ
2. หล ักฐานทีต้องแนบพร้อมก ับหน ังสอ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หน ังสอื มอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้ค ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าํ เนินการลงนามในหน ังสอื มอบฉ ันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หน ังสอื ยืนย ันว่าผูล้ งนามในหน ังสอื มอบฉ ันทะแทนได้ร ับอนุญาตประกอบธุรกิจค ัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ ทีมอบฉ น
ั ทะจะต้อ งมอบฉ ันทะให้ผูร้ ับมอบฉ น
ั ทะเพีย งรายเดีย วเป็นผู เ้ ข้า ประชุ ม และออกเสีย งลงคะแนน ไม่ส ามารถ
ี งได้
แบ่งแยกจํานวนหุน
้ ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสย
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.
4. ในกรณี ทมี
ี วาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ข า้ งต้น ผูม
้ อบฉ ันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
ื มอบฉ ันทะแบบ ค. ตามแนบ
หน ังสอ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor
may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.
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การมอบฉ ันทะในฐานะเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษ ัท บี จิสติกส ์ จําก ัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited
ในการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2562 ในว ันที 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชม ัยมรุเชฐ สโมสร
ิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ ทีจะพึง เลือนไปในว ัน เวลา และ
ทหารบก เลขที 195 ถนนวิภ าวดี-ร ังสต
สถานทีอืนด้วย
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, on 29 April 2019 at 2.00 pm. 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.
…………………………………………………………………………………………………………
วาระที……………………………
เรือง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………………….เสย
ี ง
 เห็นด้วย……………………เสย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที……………………………
เรือง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………………….เสย
ี ง
 เห็นด้วย……………………เสย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที……………………………
เรือง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………………….เสย
ี ง
 เห็นด้วย……………………เสย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที……………………………
เรือง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………………….เสย
ี ง
 เห็นด้วย……………………เสย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที……………………………
เรือง…………………………………………….………………………………………………………………………………..
Agenda No.
Re:
ิ ธิพจ
 (ก) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทก
ุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
ี งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ด ังนี
 (ข) ให้ผร
ู ้ ับมอบฉ ันทะออกเสย
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
ี ง  ไม่เห็นด้วย……………….…เสย
ี ง  งดออกเสย
ี ง………………….เสย
ี ง
 เห็นด้วย……………………เสย
Approve
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
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