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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทกีําหนดรายการตา่งๆ ทจีะมอบฉนัทะทลีะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

 
เขยีนท ี  
Written at 
วนัท ี เดอืน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  อยูบ่า้นเลขท ี  

  I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ตําบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม  หุน้  
being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงัน ี  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สามญั  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสยีง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุน้บรุมิสทิธ ิ - หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  - เสยีง 
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้     

Hereby appoint:    
            (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขท ี  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (2)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อาย ุ 
 

ปี  อยูบ่า้นเลขท ี 
 

  or Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (3)      นาย/นาง/นางสาว 
 

อาย ุ 
 

ปี  อยูบ่า้นเลขท ี 
 

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรอื   นายวฒุชิยั ดวงรตัน ์ ตาํแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   อายุ  63 ปี 
or Mr. Vuthichai Duangratana Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director Age  63 years 
ทอียูเ่ลขท ี 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
Residing at 125 Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110  

หรอื  พลเอกจงศกัด ิพานชิกลุ ตาํแหนง่  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  อายุ 69 ปี 
or GEN. Jongsak Panichkul  Positions   Chairman of the Board and Independent Director Age 69 years 
ทอียูเ่ลขท ี 50/459 เมอืงทองธาน ีซอยซ3ี แขวงบา้นใหม ่อาํเภอปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
Residing at  50/459 Muanthongthaini Soi. C3, Baanmai Sub-district, Pakkred District, Nonthabuiri 11120 

หรอื  นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ ตาํแหนง่  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   อายุ 40 ปี 
or Mr. Teeraboon Ariyasuthiwong Positions  Member of the Audit Committee and Independent Director Age 40 years 
ทอียูเ่ลขท ี 299/4 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัส ีกรงุเทพฯ 10210 
Residing at  299/4 Chaeng Watthana Road, Thong Song Hong Sub-district, Lak Si District, Bangkok 10210 
 

 
 
คนหนงึคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพอืเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
ครงัท ี1/2562 ในวนัท ี26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
1/2019  on 26 July 2019   at 2.00 p.m. 

(ปิดอากร
แสตมป์ 20 

บาท) 
(Stamp Duty 

Baht 20) 
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ณ หอ้งประชุมชมยัมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขท ี195 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 หรอืที
จะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
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.    

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงัน ีดงัน ี
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วาระท ี2   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 เมอืวนัท ี29 เมษายน 2562 
Agenda No. 2    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2019 on 29 April 2019  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนใหก้บัผู ้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right 
Offering) 

Agenda No. 3   To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to the existing 
shareholders of the Company according to the shareholding ratio (Right Offering) 

 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี4  พจิารณาอนุมตัพิจิารณาอนุมตักิารเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั ครงัท ี5 (B-W5)  
Agenda No. 4 To consider and approve the offering of warrants to purchase ordinary shares No.5 (B-W5) 

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี5   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุเพอืรองรบัการปรบัสทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั 
ครงัท ี3 (B-W3) และครงัท ี4 (B-W4) 

Agenda No. 5 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to support the 
adjustment of rights of warrants No.3 (B-W3) and No.4 (B-W4) 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี6   พจิารณาอนุมตักิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 883,340,850.84 บาท เป็น 1,757,131,698.04 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนจํานวน 873,790,847.20 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพมิทุนใหม่จํานวน 
1,284,986,540 หุน้ มูลคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 

Agenda No. 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from 883,340,850.84 
baht, 1,757,131,698.04 baht by issuing new ordinary shares 873,790,847.20 baht by issuing 
new ordinary shares in the amount of 1,284,986,540 shares at par value of 0.68 baht per share. 
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  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี7   พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีน 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the memorandum of association of the 
Company to be in line with the increase of the registered capital.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี8   พจิารณาอนุมตักิารมอบอาํนาจทเีกยีวขอ้งกบัการเพมิทุนและเรอืงทเีกยีวขอ้ง 
Agenda No. 8 To consider and approve the delegation of powers related to the capital increase and related 

matters. 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี9 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน ีใหถ้อืว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนนัไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  
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 my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืใน
กรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนอืจากทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอื
เพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

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. 
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กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แตก่รณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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. 
 
 
 
 
 

ลงชอื/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงชอื/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 

2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be 
appointed. 

3. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจําตอ่
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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 B. as attached. 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จาํกดั (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2562 ในวนัท ี26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชมยัมรุเชฐ 
สโมสรทหารบก เลขท ี195 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา 
และสถานทอีนืดว้ย  

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019, on 26 July 2019 at 2.00 pm. at the 
Meeting Room Chamai Maruchet,  Royal Thai Army Club, No. 195 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 
10400, or any adjournment at any date, time and place thereof.    

………………………………………………………………………………………………………… 

วาระท…ี…………………………
เรอืง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 
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