
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  8 
Enclosure No. 8 

42 
 

 
 

 
 
 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบท ัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น) 
(General Form) 

--------------------- 
 

เขยีนที ่  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
Date Month                  Year 

 
(1)  ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  อยูบ่า้นเลขที ่  

I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนท ัง้สิน้รวม     หุน้  

being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงันี ้  

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, 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - 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  อยูบ่า้นเลขที ่  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื           (2)      นาย/นาง/นางสาว 

 

อาย ุ 

 

ปี  อยูบ่า้นเลขที ่ 

 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื           (3)      นาย/นาง/นางสาว 

 

อาย ุ 

 

ปี  อยูบ่า้นเลขที ่ 

 

  or  Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรอื   นายวุฒชิยั ดวงรตัน ์ ต าแหนง่ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ   อาย ุ 64 ปี 
or Mr. Vuthichai Duangratana Positions Chairman of the Audit Committee and Independent Director Age  64 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
Residing at 125 Na Ranong Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok 10110  
 

 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
ประจ าปี 2563 ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
2020  on 15 May 2020   at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งประชุมบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เลขที ่81/1 หมูท่ ี ่8 ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130 
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at The Meeting Room of Begistics Public Company Limited, 8/1 Moo 8, Tahkarm, Bangpakong, Chachoengsao 24130, or any 

adjournment at any date, time and place thereof.    
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมน ัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ   
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. 
 
 
ลงชือ่/Signed        ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 
 
ลงชือ่/Signed        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหต ุ 
Remark 
 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
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. 


	Written at

