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เลขที ่008/2020 

       วันที ่16 เมษายน 2563 

 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้  

 บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. รายงานการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ประกอบการ

พจิารณาวาระที ่1)   

 2. รายงานประจ าปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการ

พจิารณาวาระที ่3)  

 3. ขอ้มลูของผูไ้ดร้ับการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ (ประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 

 4. ขอ้มลูและประวัตขิองผูส้อบบัญช ี(ประกอบการพจิารณาวาระที ่7) 

 5. ขอ้บังคับของบรษัิท ทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้  

 6.  หลักฐานการแสดงสทิธเิพือ่เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 7. นยิามกรรมการอสิระ และรายชือ่กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้ับมอบฉันทะ  

 8.  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก ข ค 

 9.  ขัน้ตอนการสง่ค าถามเกีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 10.  ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

 11.  ขอ้ควรรูก้ารป้องกันการตดิเชือ้ Covid-19  

 12.  แบบฟอรม์การลงทะเบยีน (โปรดน ามาในวันประชมุ) 

 13.  ขัน้ตอนการใชร้หัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 

 14.  แผนทีข่องสถานทีป่ระชมุ 

    

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท บี จสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 

2563 ไดม้มีตกิ าหนดใหจ้ัดการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชุมบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที ่81/1 หมูท่ ี ่8 ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชงิเทรา 24130  โดยมรีะเบยีบวาระการประชมุ ดังนี้ 

ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 บรษัิท ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของ

บรษัิท เพือ่เรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุล่วงหนา้ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2562 ถงึ 31 ธันวาคม 2562 

โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบยีบวาระอื่นใดมายังบรษัิท จงึขอแจง้ระเบยีบวาระตามมติ

คณะกรรมการบรษัิท ดังนี้ 

 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ ือหุ ้น คร ัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 

2562 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วันที ่

26 กรกฎาคม 2562 โดยบรษัิทไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว

ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้รับรอง (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
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เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถ้ือ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ

วันที ่26 กรกฎาคม 2562 

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ:  วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระที ่2  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทั ประจ าปี 2562 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญซึง่

เกดิขึน้ในรอบปี 2562 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (รายละเอยีด

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 หัวขอ้ รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหัสควิอาร ์

(QR Code))  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 

2563 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการด าเนินงาน

ของบรษัิท ประจ าปี 2562  

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ:   วาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 112 และ

ขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 55 และ ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบดุล

และบัญชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพื่อ

พจิารณาอนุมัต ิ

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2563 ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษัิท 

ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ วันที ่31 ธันวาคม 2562 โดยงบการเงนิดังกล่าว

ไดผ้่านการตรวจสอบจาก นางสาวกรรณิการ์ วภิาณุรัตน์ ผูส้อบบัญชรีับ

อนุญาตเลขที่ 7305 ผูส้อบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร ์

ออดิท จ ากัด แลว้ และมีความเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้

รวมถงึไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ซึง่สรุปสาระส าคัญไดดั้งนี้ 

 

            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2562 เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

สนิทรัพยร์วม 799.67  928.68  129.01 16.13 

หนี้สนิรวม  241.20  249.05 7.85 3.25 

รายไดร้วม 558.47 679.63 121.16 21.70 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (50.70) (29.87) 21.08 41.37 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (0.061) (0.030) 0.032 51.88 
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            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2561 2562 เพิม่(ลด) รอ้ยละ 

สนิทรัพยร์วม 801.36  931.67  130.31 16.26 

หนี้สนิรวม  241.20  249.06 7.86 3.26 

รายไดร้วม 560.16 682.61 122.45 21.86 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (49.12) (28.59) 20.68 41.98 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (0.059) (0.028) 0.031 52.37 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้จิารณางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนแลว้ ไม่มคีวามเห็น

ที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ

และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่  31 

ธันวาคม 2562 ทีผู่ส้อบบัญชขีองบรษัิทไดต้รวจสอบและรับรอง และผ่าน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าปี 2562 หัวขอ้ ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานและ

รายงานสรุปขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคัญประจ าปี 2562 (รายละเอยีดปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต:ิ  วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตังิดการจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปัน

ผล ประจ าปี 2562 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ประมาณรอ้ยละ 30 ของ

ก าไรสุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 48 และ 

51 (ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดหา้มไม่ใหบ้รษัิทประกาศจ่ายเงนิปันผล 

นอกจากโดยมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และบรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าบรษัิทจะมทีุน

ส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

      

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563  

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 

2563 เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการปี 

2562 และการงดจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทมผีลการ

ด าเนนิงานขาดทนุและตอ้งการเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่ใชใ้นกจิการ 

 ขอ้มลูการจา่ยเงนิปนัผลทีผ่า่นมา 

 รายละเอียด 2560 2561 2562 

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุน้) - - - 

1. เงินปันผลประจ าปี งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อ
ก าไรสุทธิ 

- - - 

     หมายเหตุ  บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล 
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คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต:ิ  วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2563 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :  

ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 18 ก าหนดไวว้่า ในการ

ประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) โดยกรรมการที่

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ 

ต่อไปกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รับ

ต าแหน่งอกีก็ได ้ 

 

ทัง้นี้ กรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งประจ าปี 2563 มรีายชือ่ ดังนี้    

1. พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ  ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

2. นายธานี โลเกศกระว ี ต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา   

และก าหนดค่าตอบแทน 

 

ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หมาะสม 

เพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แตเ่ดอืน 

ตลุาคม - ธันวาคม 2562 ซึง่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่กรรมการเพือ่รับการคัดเลอืกแตอ่ย่างใด 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : 

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วันที ่28 มกราคม 2563 โดยไม่รวมกรรมการ

ผูม้ีส่วนไดเ้สยีในวาระนี้ ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรไดร้ับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท โดย

พจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์การท างาน และคณุสมบัตติามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 

ของกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระแลว้ จงึมมีตเิห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสบื

ตอ่ไปอกีวาระหนึง่ รวมทัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอืน่ๆ ตอ่ไปตามเดมิ ดังนี้ 

1. พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ 

2. นายธานี โลเกศกระว ี

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์

ประวัตขิองกรรมการแตล่ะทา่นปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :   

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที ่16 เมษายน 2563 โดยไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระนี้ 

ไดพ้จิารณาแลว้มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึเห็นสมควรเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอกีวาระหนึง่ รวมทัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอืน่ๆ ตอ่ไปตามเดมิ ดังนี้ 

1. พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ 

2. นายธานี โลเกศกระว ี

3. นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์

 

อนึง่ ส าหรบักรรมการอสิระทีเ่สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้นัน้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่กรรมการ

อสิระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บรษัิท ผูถ้อืหุน้ และผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย กรรมการทัง้สามท่านดังกล่าวมคีุณสมบัตคิรบถว้นตามขอ้บังคับของบรษัิท พระราชบัญญัตบิรษัิท
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มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ จงึเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษัิท  

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ: วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ขอ้บั งคับของบริษั ท  ข อ้  34 ก าหนดว่า  บ าเห น็จกรรมการ และ

ค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะก าหนด กรรมการมีสทิธิ

ไดร้ับค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 

โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บังคับหรอืตามที่

ทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนทีแ่น่นอนหรอืวาง

เป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไป

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหร้ับเบี้ยเลี้ยงและ

สวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท โดยไม่กระทบกระเทือน

สทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้ับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในอันทีจ่ะไดร้ับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงาน หรือ

ลูกจา้งของบรษัิท การจ่ายค่าตอบแทนจะตอ้งไม่ขัดหรอืแยง้กับการด ารง

คุณสมบัตขิองกรรมการที่เป็นอสิระตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยจ์ะก าหนด  

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน :  

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2563 เมือ่

วันที่ 28 มกราคม 2563 ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัท  โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหนา้ที่ความรับผิดชอบของ

กรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของ

บรษัิท รวมทัง้เปรยีบเทยีบกับบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่นธุรกจิเดยีวกัน และมขีนาด

ใกลเ้คยีงกัน และมมีตเิห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอต่อประชุม

สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เพือ่พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 3,000,000 บาท (สามลา้น

บาทถว้น) เนื่องจากมจี านวนกรรมการครบตามจ านวน (รวมคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร) 

และใหค้ณะกรรมการบรษัิทจัดสรรกันเองภายในวงเงนิดังกล่าว 

นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร/

คร้ัง 

อัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท/

เดือน) 

ประธานกรรมการบริษทั 5,000 30,000 

รองประธานกรรมการบริษทั 5,000 20,000 

กรรมการบริษทั 5,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 10,000 

ประธานกรรมการสรรหาฯและกรรมการสรรหาฯ 5,000 20,000 

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร 

(ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทั) 

 

5,000 
 

20,000 

 ทัง้นี้ กรณีกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งมากกวา่ 1 ต าแหน่ง ใหไ้ดร้ับคา่ตอบแทนรายเดอืนในอัตราสงูสดุเพยีงอัตราเดยีวเทา่นัน้ 
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ทัง้นี้กรรมการบรษัิทไม่ไดร้ับค่าตอบแทนอืน่ใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนให  ้

กรรมการสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทไดจั้ดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดของ 

กรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ค่ าใช จ่้ ายการอบรมสัมมนา โดยบริษั ท เป็นผู ร้ับผิดชอบค่ าใช จ่้ ายตามวงเงินที่ ก าหนดไวใ้นนโยบาย 

ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท :  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้จิารณาแลว้มมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาการอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ: วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 

121 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 40 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชทีุกปี โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้อาจแต่งตัง้

ผู ส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได  ้และใหท้ี่ประชุมผู ถ้ือหุ น้ เป็นผูก้ าหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั ้งนี้  ผูส้อบบัญชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ 

พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษัิท นอกจากนี้ 

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้ง

จัดใหม้ีการหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ีหากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบัิตหินา้ที่

สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท

มาแลว้ 7 รอบปีบัญชไีม่ว่าจะตดิต่อกันหรอืไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชรีายใหม่ทีส่ังกัดส านักงานสอบบัญชเีดยีวกับผูส้อบบัญชรีายเดมิก็ได ้

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายที่พน้จากการปฏบัิตหินา้ที่

จากการหมนุเวยีนผูส้อบบัญชไีดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 5 รอบปีบัญชี

ตดิตอ่กันนับแตวั่นทีพ่น้จากการปฏบัิตหินา้ที ่

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2563 ไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยพิจารณาจากผล

การปฏบัิตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีทักษะความรูค้วามสามารถ

ของทีมงาน และค่าตอบแทนการสอบบัญช ีรวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นและ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรนิทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิท ประจ าปี 2563  

 

1)   นายเจษฏา หังสพฤกษ์      ผูส้อบบัญชอีนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมาแลว้เป็น

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559) หรอื 

2)   นางสาวกรรณกิาร ์วภิาณุรัตน์      ผูส้อบบัญชอีนุญาต เลขที่ 7305 (เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมาแลว้เป็น

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559) หรอื 

3)   นายจโิรจ ศริโิรโรจน ์     ผูส้อบบัญชอีนุญาต เลขที่ 5113 (เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทมาแลว้เป็น

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559)  

ทัง้นี้ ใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิท ขอ้มูลเกีย่วกับประวัตแิละประสบการณ์

การท างานของผูส้อบบัญชแีต่ละท่าน ปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 4 และ

ในกรณีที่ผูส้อบบัญชดัีงกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานได ้ใหบ้รษัิท 

กรนิทร์ ออดทิ จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตรายอืน่ของท าหนา้ที่
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แทน และใหก้ าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาส

ของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทร่วม จ านวน 2,105,000 บาท (สองลา้น

หนึ่งแสนหา้พันบาทถว้น) ซึ่งยังไม่รวมค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริงที่

เกีย่วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงนิโดยตรงทีจ่ะเรยีกเก็บต่างหาก ทัง้นี้

ไม่ เกิน  96 ,000 บาท (เก า้หมื่นหกพันบาทถว้น) ในกรณีที่มีงาน

นอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติใหม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทเป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาก าหนดค่าใชจ่้ายเป็นกรณีๆ ไป โดย

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตผิูส้อบ

บัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 

ประจ าปี 2563 โดยการแต่งตัง้ครัง้นี้จะเป็นรอบปีบัญชทีี่ 5 ตดิต่อกันจาก

รอบปี บัญชี 2559-2563 ทั ้งนี้ รายชื่อผู ส้อบ บัญชีตามที่ เสนอไม่มี

ความสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งของบคุคลดังกลา่ว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้จิารณาแลว้มีมตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อ

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดดังนี้ 

              หน่วย : บาท 

คา่สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่ า ส อ บ บัญ ชี ง บ

การเงนิรวมประจ าปี 

และค่าสอบทานงบ

การเงนิรวมรายไตร

มาสของบรษัิท 

1,680,000 1,600,000 1,500,000 

    

  คา่สอบบัญชขีองบรษัิท ปี 2562 ขา้งตน้ไมร่วมค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่บกิตามจรงิ

จ านวน 66,760 บาท 

  นอกจากนี้ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมทราบว่า บรษัิท กรนิทร์ ออดทิ จ ากัด 

ไดร้ับเลือกใหเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทย่อย 1 แห่ง และบรษัิทร่วม 2 

แห่ง ส าหรับปี 2563 ดว้ย โดยมีค่าสอบบัญช ีและค่าสอบทานรายไตร

มาสของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมในวงเงนิประมาณ 425,000 บาท ซึง่ไม่

รวมคา่บรกิารอืน่ (Non-audit fee) โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

              หน่วย : บาท 

คา่สอบบัญช ี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่าสอบบัญชี และ

ค่าสอบทานรายไตร

มาสของบรษัิทย่อย 

และบรษัิทร่วม 

425,000 225,000 - 

จ านวนบรษัิทยอ่ย 1 1 - 

จ านวนบรษัิทร่วม 2 1 - 

  (ค่าสอบบัญชปีี 2563 ของบรษัิทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปรมิาณงานที่เกดิขึน้

จรงิระหวา่งปี) 

  ทัง้นี้ค่าสอบบัญชขีองบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมปี 2562 ขา้งตน้ไม่รวม

คา่ใชจ่้ายอืน่ จ านวน 43,596 บาท 

  ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบรษัิท บรษัิทย่อย และ

บรษัิทร่วม ที่เกดิขึน้จรงิในปี 2562 ปรากฎตามสงิที่สง่มาดว้ย 2 รายงาน

ประจ าปีรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
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คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ: วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 281,595,361 บาท จาก เดมิ ทุนจด

ทะเบยีน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,475,536,337.04 บาท โดยการตดัหุน้

สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 414,110,825 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 

(หกสบิแปดสตางค)์ 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ภายใต ้พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข

เพิม่เตมิ) ก าหนดวา่ บรษัิทจะเพิม่ทุนจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้โดย

การออกหุน้ใหม่เพิม่ขึน้ไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับช าระ

เงนิคา่หุน้ครบถว้นแลว้ หรอื ในกรณีหุน้ยังจ าหน่ายไมค่รบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้ง

เป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือ ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะ

ซื้อหุน้ ดังนั้น บริษัทจะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จ านวน 281,595,361 บาท โดยการตัดหุน้สามัญที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่าย

จ านวน 414,110,825 หุน้  ซึง่เป็นหุน้ที่เหลือจากการจัดสรรใหกั้บผูถ้ือ

หุน้เดมิของบรษัิทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และคงเหลอื

จากการใชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามัญเพิม่ทุนที่บรษัิทไดอ้อกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ าซือ้หุน้สามัญ (B-W5) ตามมตทิี่ประชุมวสิามัญผู ้

ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึง่จะท าใหทุ้นจด

ทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 

บาท เป็น 1,475,536,337.04 บาท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่3/2563 เมือ่วันที ่16 เมษายน 2563 

ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 

อนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษัิท ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ: วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

 

วาระที ่  9      พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั                         

                     การลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษัิท ตามที่ปรากฏใน

ระเบียบวาระที่ 8 บรษัิทจงึตอ้งแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิอง

บรษัิท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความตอ่ไปนี้แทน   

 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จ านวน 1,475,536,337.04 บาท (หนึง่พันสีร่อ้ยเจ็ดสบิหา้ลา้นหา้แสนสามหมืน่ 

        หกพันสามรอ้ยสามสบิเจ็ดบาทสีส่ตางค)์ 

 แบง่ออกเป็น  2,169,906,378      หุน้ (สองพันหนึง่รอ้ยหกสบิเกา้ลา้นเกา้แสนหก 

       พันสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ   0.68     บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 

  

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามัญ  2,169,906,378      หุน้ (สองพันหนึง่รอ้ยหกสบิเกา้ลา้นเกา้แสนหก 

       พันสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ             -             หุน้  ( - )” 
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ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณา

อนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อให ้

สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้  ใหบุ้คคลที่

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี่

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติม

ถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

 

คะแนนเสยีงเพือ่ลงมต ิ: วาระนี้จะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 

 

วาระที ่10 พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   วาระนี้ก าหนดขึน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอืใหค้วามเห็นตา่งๆ ตอ่ 

คณะกรรมการบรษัิท (ถา้ม)ี และ/หรอืใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ตอบ

ขอ้ซักถามของผูถ้ือหุน้ โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุม

พจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธเิขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือประจ าปี 2563 ในวันที่ 17 มีนาคม 

2563 

ในวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 บรษัิทจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้ับมอบฉันทะ ลงทะเบยีนและ

ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตัง้แต่เวลา 12.00 น. บรษัิทใคร่ขอความร่วมมือจากผูถ้ือหุน้ และ/หรอื ผูร้ับมอบ

ฉันทะ กรุณาศกึษาขอ้มูลเกีย่วกับหลักฐานการแสดงสทิธเิพือ่เขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุม ขอใหท้่านน าแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

(รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 12) มาแสดงเพือ่ลงทะเบยีนเขา้ประชมุดว้ย  

หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรอืกรรมการอสิระที่

บรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) เขา้ร่วมประชมุแทนได ้โดยกรอกขอ้ความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) 

(รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 8) หรอืหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู ้

ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้) ซึง่สามารถดาวน์

โหลดไดจ้ากเว็บไซต์ของบรษัิท ที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใชเ้พียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านั้น 

พรอ้มกับแนบหลักฐานการแสดงสทิธเิพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 6) ส าหรับ

ขอ้บังคับของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ ท่านสามารถศกึษาไดจ้ากรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 

5  ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากทา่นโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะมายังบรษัิทภายในวันที ่8 พฤษภาคม 2563 โดยสง่มาที ่

 

สว่นงานเลขานุการบรษัิท 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)  

เลขที ่3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ K  

ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นที่เกีย่วขอ้งกับระเบยีบวาระการประชมุทีน่ าเสนอใน

ครัง้นี้ กรุณาส่งค าถามมายังเลขานุการบรษัิทล่วงหนา้ก่อนวันประชมุอย่างนอ้ย 1 สัปดาห ์ซึง่ท่านสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอรม์การส่งค าถามล่วงหนา้ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท และจัดส่งทางอเีมล:์ ir_investment@begistics.co.th หรือ

ทางโทรสาร : 02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีน

ทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรยีนเชญิท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ตามวัน 

เวลา และสถานทีท่ีร่ะบไุวข้า้งตน้ดว้ย จักขอบพระคณุยิง่ 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

             

 บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

   

(พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ)                        

         ประธานกรรมการ 

 

 

หมายเหต:ุ  ผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดคู าบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบการประชมุผ่านเว็บไซตข์อง

บรษัิทไดตั้ง้แตวั่นที ่17 เมษายน 2563 ที ่https://www.begistics.co.th/agm-egm/  หวัขอ้ Investor Relation / 

AGM/EGM/AGM2020 และสามารถส่งค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 ล่วงหนา้ไดต้าม

รายละเอียดขั้นตอนการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

https://www.begistics.co.th/agm-egm/

	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

