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หลกัเกณฑก์ารทีผู่ถ้อืหุน้จะเสนอวาระการประชุม 

และ/หรอืชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

 เพือ่สง่เสรมิหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและการปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทยีมกัน 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) (บรษัิท) เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถ้ือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม 

และ/หรือชือ่บุคคลเพื่อเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการไดล้่วงหนา้ ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่

ปกตจิะจัดขึน้ประมาณเดอืนเมษายน 2564 โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธดัิงกล่าวได ้ตัง้แตวั่นที ่25 มกราคม 2564 จนถงึ

วันที ่15 กมุภาพันธ ์2564 

 เพือ่ใหม้กีารพจิารณาเรือ่งดังกล่าวทีช่ัดเจน บรษัิทเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ ์ขัน้ตอน และวธิกีาร โดยได ้

เผยแพร่ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท ดังตอ่ไปนี้ 

1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะใชส้ทิธใินการเสนอวาระการประชมุและ/หรอืเสนอชือ่กรรมการ ตอ้งมคีณุสมบัตคิรบทกุขอ้ ดังนี้ 

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน 

1.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ขัน้ต ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิท  

1.3 ถือหุน้ในสัดส่วนที่ก าหนดในขอ้ 1.2 ต่อเนื่องมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันที่ถือหุน้จนถงึวันที่เสนอ

วาระการประชมุและ/หรอืชือ่บคุคเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 เรือ่งทีจ่ะไมบ่รรจุเป็นวาระการประชมุ 

(1) เรือ่งทีข่ัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎระเบยีบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรอืหน่วยงาน

ก ากับดแูล 

(2) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ หรือมตทิี่ประชุมผูถ้ือหุน้ หรือนโยบายการก ากับดูแล

กจิการของบรษัิท 

(3) เรื่องที่เกีย่วกับการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษัิท เรื่องที่เป็นงานประจ า เรื่องที่เป็นอ านาจบรหิาร

จัดการของคณะกรรมการ โดยขอ้เท็จจรงิทีผู่ถ้อืหุน้กลา่วอา้งไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามไมป่กตขิอง

เรือ่งดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่อ่ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนัียส าคัญต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

(4) เรือ่งทีอ่ยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนนิการได ้

(5) เรือ่งทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

(6) เรื่องที่ผูถ้ือหุน้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา และไดร้ับมติ

สนับสนุนดว้ยคะแนนเสยีงทีน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท 

โดยทีข่อ้เท็จจรงิในเรือ่งนัน้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ 

(7) เรือ่งทีบ่รษัิทไดด้ าเนนิการแลว้ 

(8) เรือ่งทีใ่หข้อ้มลู เอกสารหลักฐาน ไมค่รบถว้น ไมเ่พยีงพอ หรอืมขีอ้ความทีไ่ม่ตรงตามความจรงิ หรอื

มขีอ้เสนอทีค่ลมุเครอื หรอืเสนอมาไมทั่นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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(9) เรือ่งทีไ่มเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิท 

2.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชมุ 

(1) หลักฐานการถือหุน้ เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย ์หรอืหลักฐานอืน่จากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืบรษัิทศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากัด  

(2) แบบเสนอวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (แบบ ก.) แนบทา้ยหลักเกณฑน์ี้ ซึง่ผูถ้อืหุน้

ลงนามครบถว้นแลว้   

(3) เอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้ทียั่งไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง ดังนี้ 

กรณีบคุคลธรรมดา - (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, (ข) กรณีชาว

ตา่งประเทศ ใหใ้ชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีล่งนามใน แบบ ก. 

กรณีนติบิคุคล - (ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

พรอ้มดว้ยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจ

, (ข) กรณีนติบิุคคลต่างประเทศ ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคล

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึง่ม ีNotary Public รับรองความถูกตอ้งใน

สถานะของนิตบิุคคล และผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคล ที่ลง

นามใน แบบ ก. 

(4) เอกสาร หลักฐานการแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่ นามสกลุ นติบิคุคล พรอ้มส าเนารับรองถกูตอ้ง (ถา้ม)ี 

(5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใหใ้ชส้ าหรับ 1 วาระเท่านัน้ หากมีการเสนอหลายวาระ ใหท้ าแบบ ก. แต่ละวาระ

แยกกัน   

(6) กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกันเสนอวาระ ใหผู้ถ้อืหุน้แต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคล แลว้แต่

กรณี) กรอกรายละเอยีดและลงลายมือชือ่ในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตน

ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายใหค้รบถว้น ในกรณีนี้ ผูถ้อืหุน้ทีร่วมกันดังกล่าวจะตอ้งระบุและมอบหมายผูถ้ือ

หุน้รายหนึง่ เป็นผูร้ับการตดิต่อแทน และใหถ้อืว่าการที่บรษัิทติดต่อกับผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายดังกล่าว 

เป็นการตดิตอ่แทนผูถ้อืหุน้ทกุรายดังกลา่วนัน้   

(7) หลักฐานอืน่ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

2.3 การสง่เอกสาร 

(1) ใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมาย สง่เอกสารต่างๆ ตามขอ้ 2.2 ถงึบรษัิทกอ่นวันที่ 15 กมุภาพันธ ์

2564 เพือ่ใหบ้รษัิทและคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ตา่งๆ โดยใหจั้ดสง่ทางจดหมายลงทะเบยีนตามทีอ่ยู ่ดังนี้ 
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หน่วยงานเลขานุการบรษัิท 

 บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 ชัน้ 19 อาคารกรนี ทาวเวอร ์เลขที ่3656/64 ถนนพระราม 4  

 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

(2) กอ่นน าสง่ตน้ฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผูถ้อืหุน้อาจสง่เอกสาร หรอืหลักฐานอย่างไมเ่ป็นทางการได ้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัทที itsaret.um@begistics.co.th  หรือทาง

โทรสารที ่(66) 2367 3577 

2.4 ขัน้ตอนการพจิารณา 

 (1) เลขานุการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดยด าเนนิการดังนี้ 

1.1 หากปรากฏว่าผูถ้ือหุน้มีคุณสมบัตไิม่ครบถว้นตามขอ้ 1. เลขานุการบรษัิทจะส่งหนังสือแจง้     

ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรือ่งภายในวันที ่19 กมุภาพันธ ์2564 

1.2 หากปรากฏว่าผูถ้ือหุน้มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถว้น 

เลขานุการบรษัิทจะส่งหนังสอืแจง้ผูถ้ือหุน้ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 และหากผูถ้ือหุน้ไม่

น าส่งเอกสาร หรือหลักฐานใหค้รบถว้นภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แลว้ เลขานุการ

บรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรือ่ง 

(2) คณะกรรมการจะพจิารณาการเสนอของผูถ้ือหุน้ โดยเรือ่งทีจ่ะบรรจุเป็นวาระการประชมุ จะตอ้งไม่มี

ลักษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 2.1 

(3) เรือ่งทีผ่า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทจะแจง้ใน

หนังสอืเชญิประชมุวา่เป็นวาระทีผู่ถ้อืหุน้เป็นผูเ้สนอ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ 

(4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้มติที่ประชุม

คณะกรรมการพรอ้มเหตผุลใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่สนอวาระการประชมุดังกล่าวทราบภายในวันท าการถัดไปนับ

แต่วันทีม่มีต ิและแจง้เป็นเรือ่งเพือ่ทราบอกีครัง้หนึง่ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ โดยระบุเหตุผลใน

การปฏเิสธการบรรจุเรือ่งดังกลา่วไวด้ว้ย 

3. การเสนอชือ่กรรมการ 

3.1 บุคคลที่ไดร้ับการเสนอชือ่และไดร้ับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ตอ้งมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้ม ดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัตถิูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด, กฎหมาย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย,์ กฎระเบยีบของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกีย่วขอ้ง, ขอ้บังคับบรษัิท 

และหลักการก ากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการอสิระ บคุคลดังกล่าวตอ้งมคีณุสมบัตติามนยิามกรรมการอสิระของบรษัิท นอกจากนี้ ในกรณี

กรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมคีณุสมบัตเิพิม่เตมิตามทีก่ฎหมายก าหนดดว้ย 



 

4 / 11 

(2) ปฏบัิตหินา้ที่ดว้ยความระมัดระวัง สุจรติ มีสุขภาพร่างกายและจติใจที่สมบูรณ์ สามารถอุทศิเวลา

ใหกั้บบรษัิทได ้

(3) มคีวามรู ้ความสามารถ ประวัตกิารท างานทีด่ ีไมป่ระกอบกจิการหรอืเป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามัญ 

หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของบรษัิทเอกชนหรือ

บรษัิทมหาชนอืน่ทีป่ระกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิท 

3.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอชือ่กรรมการ 

(1) หลักฐานการถือหุน้ เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัท

หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

(2) แบบเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564      

(แบบ ข.) แนบทา้ยหลักเกณฑน์ี้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ลงนามครบถว้นแลว้ 

(3) เอกสารแสดงตนของผูถ้อืหุน้ทียั่งไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง ดังนี้ 

กรณีบคุคลธรรมดา - (ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, (ข) กรณีชาว

ตา่งประเทศ ใหใ้ชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง ทีล่งนามใน แบบ ข. 

กรณีนติบิคุคล - (ก) ส าเนาหนังสอืรับรองนติบิุคคลอายุไม่เกนิ 3 เดอืน 

พรอ้มดว้ยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผูม้อี านาจ 

(ข) กรณีนิตบิุคคลต่างประเทศ ส าเนาหนังสอืรับรองนิตบิุคคล

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน ซึง่ม ีNotary Public รับรองความถูกตอ้งใน

สถานะของนิตบิุคคล และผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคล ที่ลง

นามใน แบบ ข. 

(4) เอกสาร หลักฐานการแกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่ นามสกลุ นติบิคุคล พรอ้มส าเนารับรองถกูตอ้ง (ถา้ม)ี 

(5) เอกสารประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบัต ิไดแ้ก ่การศกึษา ประวัตกิารท างาน ของบุคคลที่ไดร้ับ

การเสนอชือ่เป็นกรรมการ โดยไดล้งนามรับรองส าเนาถกูตอ้งดว้ยตนเองแลว้  

(6) แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ และหนังสอืใหค้วามยนิยอม (แบบ ค.)       

แนบทา้ยหลักเกณฑน์ี้ ซึง่บคุคลทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่ลงนามแลว้  

(7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ใหใ้ชส้ าหรับการเสนอชือ่กรรมการ 1 รายเท่านัน้ หากมีการเสนอชือ่

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหท้ าแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการทีไ่ดร้ับการเสนอชือ่แต่ละราย  

(8) กรณีผูถ้อืหุน้หลายรายรวมกันเสนอชือ่กรรมการ ใหผู้ถ้อืหุน้แต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรอืนติบิุคคล 

แลว้แต่กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสาร

แสดงตนของผูถ้ือหุน้แต่ละรายใหค้รบถว้น ในกรณีนี้ ผูถ้ือหุน้ที่รวมกันดังกล่าวจะตอ้งระบุและ

มอบหมายผูถ้ือหุน้รายหนึ่ง เป็นผูร้ับการตดิต่อแทน และใหถ้ือว่า การที่บรษัิทตดิต่อกับผูท้ี่ไดร้ับ

มอบหมายดังกลา่ว เป็นการตดิตอ่แทน ผูถ้อืหุน้ทกุรายดังกลา่วนัน้เอกสาร 
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(9) เอกสาร หลักฐานอืน่ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของคณะกรรมการ (ถา้ม)ี 

3.3 การสง่เอกสาร 

(1) ใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย สง่เอกสารต่างๆ ตามขอ้ 3.2 ถงึบรษัิท กอ่นวันที ่15 กมุภาพันธ ์

2564 เพือ่ใหบ้รษัิท และคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอในการพจิารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ตา่งๆ โดยใหจั้ดสง่ทางจดหมายลงทะเบยีนตามทีอ่ยู ่ดังนี้ 

 หน่วยงานเลขานุการบรษัิท 

 บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

 ชัน้ 19 อาคารกรนี ทาวเวอร ์เลขที ่3656/64 ถนนพระราม 4  

 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

(2) กอ่นน าสง่ตน้ฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผูถ้อืหุน้อาจสง่เอกสาร หรอืหลักฐานอย่างไมเ่ป็นทางการได ้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท ที่  itsaret.um@begistics.co.th  หรือทาง

โทรสาร ที ่(66) 2367 3577 

3.4 ขัน้ตอนการพจิารณา 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ ิจารณาเบื้องตน้ใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน           

โดยด าเนนิการดังนี้ 

1.1 หากปรากฏว่าผูถ้อืหุน้มคีุณสมบัตไิม่ครบถว้นตามขอ้ 1. เลขานุการบรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้            

ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรือ่งภายในวันที ่19 กมุภาพันธ ์2564 

1.2 หากปรากฏว่าผูถ้ือหุน้มีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถว้น 

เลขานุการบรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้ภายใน 19 กมุภาพันธ ์2564 และหากผูถ้อืหุน้ไม่

น าส่งเอกสาร หรือหลักฐานใหค้รบถว้นภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ ์2564 แลว้ เลขานุการ

บรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้ผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการปิดเรือ่ง 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอ

ชือ่เพือ่เขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรษัิทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวตอ้ง

มคีณุสมบัตแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3.1  

(3) บุคคลทีไ่ดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ คณะกรรมการจะบรรจุรายชือ่เป็นบุคคลที่

ไดร้ับการเสนอชือ่เพื่อเขา้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผูถ้ือหุน้ โดยบรษัิทจะระบุใน

หนังสอืเชญิประชมุว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้ับการเสนอชือ่จากผูถ้อืหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิท 

(4) บุคคลทีไ่ม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรอืคณะกรรมการ

บรษัิท เลขานุการบรษัิทจะสง่หนังสอืแจง้มตทิี่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หรือคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้ือหุน้ที่เสนอชือ่บุคคลดังกล่าวทราบภายในวันท าการ

ถัดไปนับแตวั่นทีม่มีตคิณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน หรอืคณะกรรมการบรษัิท และแจง้

mailto:%20itsaret.um@begistics.co.th
mailto:%20itsaret.um@begistics.co.th
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เป็นเรื่องเพื่อทราบอกีครัง้หนึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ โดยระบุเหตุผลในการปฏเิสธการบรรจุ

เรือ่งดังกลา่วไวด้ว้ย 

************************
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แบบ ก. 

แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 

  

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/บริษทั................................................................................................. 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) จ านวน...............................................หุน้ อาศยัอยู่
ท่ี/ส านกังานอยูท่ี่.........................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................................E-mail.................................................................... 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

โดยมีขอ้มูล/ขอ้เท็จจริง/เอกสาร/เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหผู้ถื้อหุน้ราย นาย/นาง/นางสาว............................................................. 
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ ตามหลกัเกณฑข์อ้ 2.2 (6) 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแนบมา ถูกตอ้ง
ทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

       .................................................ผูถื้อหุน้ 

       (............................................................) 

          วนัท่ี....................................................... 
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        แบบ ข. 

แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

  

(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/บริษทั................................................................................................. 
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) จ านวน...............................................หุน้          อาศยั
อยูท่ี่/ส านกังานอยูท่ี่.........................................................................................................................................
โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................................E-mail.................................................................... 

 (2) ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว..........................................................
อาย.ุ........ปี เป็นกรรมการบริษทั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์
ของบริษทั เร่ือง การให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ โดยไดแ้นบแบบแสดงขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และหนงัสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหผู้ถื้อหุน้ราย นาย/นาง/นางสาว............................................................. 
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บมอบหมายจากขา้พเจา้ ตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (8) 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ แบบ ค. และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแนบมา 
ถูกตอ้งทุกประการ เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

       .................................................ผูถื้อหุน้ 

       (...........................................................) 

                   วนัท่ี....................................................... 
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           แบบ ค. 

แบบแสดงขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
และหนงัสือใหค้วามยนิยอม 

 

1. ประวติัส่วนตวั 

(1) ขอ้มูลทัว่ไป (โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 ช่ือ/นามสกุล (ภาษาไทย)  ....................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกุล (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................... 

 สัญชาติ.......................................... วนั/เดือน/ปี เกิด........................................อาย.ุ..............ปี 

 อาศยัอยูท่ี่................................................................................................................................................... 

 โทรศพัทติ์ดต่อได.้...............................โทรสาร..................................E-mail............................................ 

(2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบส าเนาหลกัฐานการศึกษา พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

         ปี          สถาบนัการศึกษา               สาขาวิชา 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

รูปถ่าย 
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การอบรมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นผูจ้ดั 

         ปีท่ีเขา้รับการอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP)    …………………… 

 Director Certification Program (DCP)    …………………… 

 Audit Committee Program (ACP)     …………………… 

 Role of the Compensation Committee (RCC)   …………………… 

 Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)  …………………… 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................  ……………………  

(3) ประวติัการท างาน (โปรดแนบประวติัการท างาน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

  ปี   บริษทั                ต าแหน่ง 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

 .................... ....................................................................... .......................................... 

(4) จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือในบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลท่ีตนหรือคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว) 

 หุน้สามญั B    จ านวน.............................................หุน้ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W4  จ านวน.............................................หน่วย 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W5  จ านวน.............................................หน่วย 

(5) การมีส่วนไดเ้สีย ทางตรง/ทางออ้ม (โปรดระบุลกัษณะของรายการและลกัษณะส่วนไดเ้สียพร้อมระบุ
มูลค่าของรายการ) 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................... 
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ทะเบยีนบรษิทั เลขที ่0107545000357 / Begistics Public Company Limited  Registration : 0107545000357 
3656/64 อำคำรกรนีทำวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระรำม4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสำร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 

(6) การไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม และการใหค้วามยนิยอม 

 ขา้พเจา้.............................................................................รับทราบและใหค้วามยนิยอมในการไดรั้บการ
เสนอช่ือเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจ าปี 2564 และขอรับรองว่า ขอ้มูลของขา้พเจ้า และเอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ียื่นมาพร้อมกนัน้ี 
ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอ
รับรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากัด, 
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล ขอ้บงัคบัของ
บริษทั และการก ากับดูแลกิจการของบริษทั รวมทั้งหลกัเกณฑ์ตามขอ้ 3.1 และหากขา้พเจ้าผ่านการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ขา้พเจา้จะให้ความร่วมมือกบับริษทั
เป็นอยา่งดี และจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการ 

 

 

      .....................................................บุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือ 

      (........................................................................................) 

     วนัท่ี..................................................................................  

 


