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ทะเบียนเลขท่ี 0107545000357 
B-HO No. 019/2564 

วันท่ี 1 มีนาคม 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563   

 2. รายงานประจำปีของบริษัท และงบการเงินประจำปี 2563 

(สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) (QR Code)   

 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  

 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค 

7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

 9.  ข้อควรรู้การป้องกันการติดเชื้อ Covid-19  

 10.  แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม) 

 11.  แผนที่ของสถานท่ีประชุม 

 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติ
กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรม
รังร ักษ์ ชั ้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เลขที ่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                  
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                               บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที ่ 1/2563              

ซึ ่งประชุมเมื ่อ วันที ่ 8 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัท           
ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :                คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล                                บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคญัที่

เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563  
   (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท :                ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 เพื่อร ับทราบรายงานของคณะกรรมการเก ี ่ยวก ับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563  

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่   

31 ธันวาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                              ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 และ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ซึ ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 แล ้วเสร ็จ ซ ึ ่ งผ ู ้สอบบัญชีของบร ิษ ัทฯ ได ้ตรวจสอบแล้ว             
ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเพียงพอตามหลักการบัญชีที ่รับรองทั่วไป          
จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไร
ขาดทุนสำหร ับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 สิ ้นส ุดวันที่            
31 ธันวาคม 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :          ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ ้นสุด วันที ่ 31 ธันวาคม 2563 โดยงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท 
กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น
อย่างมีเง่ือนไขและมีข้อสังเกตุเรื่องอื่น  ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 เพ่ิม ลด 

สินทรัพย์รวม 928.68 942.82 14.14 - 
หนี้สินรวม 249.05 308.08 59.03 - 
รายได้รวม 392.82 348.51 - 44.31 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (29.87) (43.95) (14.08) - 
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รายการ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2563 เพ่ิม ลด 

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.029) (0.033) (0.004) - 
 

หน่วย:ล้านบาท 
รายการ 

 
งบการเงินรวม 

2562 2563 เพ่ิม ลด 

สินทรัพย์รวม 931.67 936.72 5.05 - 
หนี้สินรวม 249.06 312.14 63.08 - 
รายได้รวม 392.83 349.54 - 43.29 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (28.59) (57.09) (28.50) - 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.028) (0.043) (0.015) - 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564       

ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่
แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื ่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ        
งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อย  

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล 

ประจำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                         บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 30 ของกำไร

สุทธิ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 และ 51 (ที ่แก้ไข
เพิ่มเติม) กำหนดห้ามไม่ให้บริษัทประกาศจา่ยเงินปันผล นอกจากโดยมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา 
รายละเอียด 2560 2561 2562 2563 

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น) - - - - 
1. เงินปันผลประจำป ี งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย งดจ่าย 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อ
กำไรสุทธิ 

- - - - 
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 หมายเหต ุ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจ่ายเงินปันผล 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564        
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
เพื ่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 
และการงดจัดสรรเง ินสำรองตามกฎหมาย  เน ื ่องจากบริษัทมีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                          ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง 
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ ่งในสาม (1/3)           
โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก       
โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น         
ให้จับสลากว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปกรรมการที่อยู ่ในตำแหน่ง        
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้  

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีรายชื่อ ดังนี ้   
1. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 1 /  

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 
2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
สำหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอรายชื ่อบุคคลที ่เหมาะสม  
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 25 มกราคม 
2564 ถึงวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ          : ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564   

            และกำหนดค่าตอบแทน  เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระ
นี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้ง
เป ็นกรรมการบร ิษ ัท โดยพ ิจารณาจากความร ู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์การทำงาน และคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว 
จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญ         
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่
ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ 
รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ประวัติของกรรมการแต่ละ
ท่านปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
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(1)  แต่งตั้ง นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

(2)  แต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

(3)  แต่งตั้ง นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการที่ต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :             ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
โดยไม่รวมกรรมการผู ้มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห ็นชอบตามความเห ็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ ่ง รวมทั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งอ่ืนๆต่อไปตามเดิม ดังนี้ 

1. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท คนท่ี 1 /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

2. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมิทร เหลี่ยมมณี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                            ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน

ให้ส ุดแล ้วแต่ท ี ่ประชุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นจะกำหนด กรรมการมีส ิทธ ิได ้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื ่น ตามข้อบังคับหรือตามที่             
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือ        
วางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้รับเบี้ยเลี้ยง
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจา้ง
ของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรง
คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา :             ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2564 
และกำหนดค่าตอบแทน                เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 ได้พิจารณากำหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ 

บริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที ่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ และเชื ่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ
บริษัท รวมทั ้งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที ่ผ่านมา 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 (ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564         
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ) นั้นเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
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เห็นควรเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซ ึ ่งเป ็นอัตราเด ียวกันกับปี 2563 โดยมี
รายละเอียด 

         นโยบายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ตำแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ / คร้ัง อัตราค่าตอบแทนกรรมการ 
(บาท/เดือน) 

ประธานกรรมการบริษัท 5,000 30,000 
รองประธานกรรมการบริษัท 5,000 20,000 
กรรมการบริษัท 5,000 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5,000 20,000 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5,000 10,000 
ประธานกรรมการบริหาร 
(ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) 

 
5,000 

 
20,000 

กรรมการบริหาร 
(ท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท) 

 
5,000 

 
10,000 

 

ทั้งนี้ กรณีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงอัตราเดียวเท่าน้ัน 

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รบัค่าตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (Directors and 
officers liability Insurance) กรมธรรม์ประกันสุขภาพและกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนาโดยบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินท่ีกำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :             ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 
ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ้น 
ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผา่นมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                             พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ มาตรา 

121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้ง
ผ ู ้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นเป็นผู ้กำหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั ้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 
5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันท่ีพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :        ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2564 ได ้พ ิจารณาคัดเล ือกผ ู ้สอบบัญชีของสำน ักงาน เอ .เอ ็ม .ที .            
แอสโซซิเอท เป็นผู ้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัต ิงาน             
จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคน
หนึ่งตามที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้  

1)   นายชัยยุทธ อังศุวิทยา      ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 3885 หรือ  

2)   นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน      ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 4563 หรือ 

3)   นางสาวดรณี สมกำเนิด      ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5007 หรือ 

4)   นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 5596 หรือ 

5)   นายศิรเมศร์  โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขท่ี 11821 

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตราย
อื่นของทำหน้าที่แทน และให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม จำนวนไม่เกิน 2.80 ล้านบาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)  ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวเนื่องกับ
การตรวจสอบงบการเงินโดยตรงท่ีจะเรียกเก็บต่างหาก  ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีตามปกติให้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจำปี 2564 ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท                ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
จ ึงเห ็นสมควรเสนอต ่อท ี ่ประช ุมสาม ัญผ ู ้ถ ือห ุ ้นประจำป ี 2564               
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้ 
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      หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รวมรายไตรมาสของบริษัท 

1,660,000 1,680,000 1,600,000 

(ค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เบิกตามจริงจำนวน 66,760 บาท) 

 
ค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในวงเงินประมาณ 1,140,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-
audit fee) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

        หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม 

1,140,000 425,000 225,000 

จำนวนบริษัทย่อย 2 1 1 
จำนวนบริษัทร่วม 2 2 1 

  (ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) 

 
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :                           วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ           

ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง 
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ารว่มประชุมสามญัผูถ้ือประจำปี 2564 (Record Date) ในวันท่ี 15 มีนาคม
2564ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและ
ตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบ
ฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่ งมาด้วย 5) และเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10) มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและ        
ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
6) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป ็นผ ู ้ร ับฝากและด ูแลห ุ ้น) ซ ึ ่ งสามารถดาวน ์โหล ดได ้จากเว ็บไซต ์ของบร ิษัท                            
ที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น  พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ     
เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) สำหรับข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถ
ศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริษัทภายในวันท่ี 16 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
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บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน 19 ยูนิต K  
ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ 
กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล์: ir_investment@begistics.co.th หรือทางโทรสาร : 
02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19     
ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564          

ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

พลตำรวจโท 

  ( สมคิด  บุญถนอม ) 

       ประธานกรรมการ 
 

 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการ

ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ https://www.begistics.co.th/agm-egm/  หัวข้อ 

Investor Relation / AGM/EGM/AGM2021 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

 

 
 
 

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


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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เอกสารประกอบ วาระที่ 5 
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ 
 

 
 

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

อายุ 38 ปี 

ที่อยู่ เลขท่ี 74 ซอยราชพฤกษ์ 18 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 10170 

การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ - ไม่มี      - 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) - ไม่มี      - 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิัท วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561    
การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

การอบรมหลักสตูรกรรมการ (IOD)   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 
ประวัติการทำงาน  2561- ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดแูลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
          บมจ.มิลล์คอน สตลี  
2551 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน           

บจก. มิลล์คอน บูรพา  
2551 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร  
          บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด 
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล  

ตำแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทคนท่ี 1 กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการบริหาร  
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มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  
1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / 
บริษัทย่อย 
2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดงัต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย 
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบันในช่วง   2 ปีท่ีผ่าน
มา 

• เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 

• มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 

 
- ไมม่ี       - 

 
 
 
 

- ไม่มี       - 
 

- ไม่มี       - 
- ไม่มี       - 

คุณสมบัติต้องห้าม  
 

• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563 การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
: คณะกรรมการบริษัท 15/15 

 : คณะกรรมการบริหาร 12/12 
 : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/6 

หมายเหตุ : นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2561  และ 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

24 
 

เอกสารประกอบ วาระที่ 5 
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                  
 

 
 

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 
อายุ 58 ปี  

ที่อยู่ 20/24 ซอย นาคนิวาส 39 ถนนลาดพร้าว 71  
 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรวุเทพฯ 10310 
การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ - ไมม่ี      - 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) - ไม่มี      - 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิทั วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563    
การศึกษา ปริญญาเอก จิตวิทยาการจัดการ University of Texas at 

Arlington 
ปริญญาโท   การจัดการ University of Texas at Arlington 

การอบรม หลักสตูรกรรมการบริหารระดับสูง รุ่น 94/2007 (DCP 94/2007) 
หลักสตูร Role of The Chairman RCP  39/2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.)       
รุ่นที่ 19 
หลักสตูร Global Business Leaders รุ่นที่ 1 
หลักสตูร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ รุ่นท่ี 7  

ประวตัิการทำงาน กรรมการอิสระ  บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาโครงการยุทธศาสตร์การกับระบบพัฒนาการนำระบบกัก
เก็บพลังงานมาใช้งานพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน 
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม 

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  
1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / 

 
- ไมม่ี       - 
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บริษัทย่อย 
2.การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดงัต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย 
หรือ นิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ในปัจจุบันในช่วง   2 ปีท่ีผ่าน
มา 

• เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 

 
 
 
 

- ไม่มี       - 
 

- ไม่มี       - 
 

คุณสมบัติต้องห้าม  
 

• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจรติ 

• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563 การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
: คณะกรรมการบริษัท 3/15 

 : คณะกรรมการบริหาร 2/12 
        หมายเหตุ : นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 และ กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
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เอกสารประกอบ วาระที่ 5 
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ                                  
 

 
 

นายสมิทร เหลี่ยมมณี 
อายุ 54 ปี  

     
ที่อยู่ 111/1126  หมู่ที่ 1 ตำบลเสมด็ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี  

20000 
การมี/ไมม่ีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ - ไม่มี      - 
การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564) - ไม่มี      - 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิทั วันท่ี 8 กันยายน 2563      
การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ 
ประวตัิการทำงาน ต.ค.2563 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

 2562 – ปัจจุบัน CEO และ ผู้จดัการโครงการ 
บริษัท เออร์กอน เอเชีย จำกัด 

 2561– 2562 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ 
บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูช่ัน 
จำกัด (มหาชน) 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและโครงการ 
บริษัท เอ็นโวเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 2560 – 2561 กรรมการฝ่ายปฏิบตัิการและผู้จัดการ
โครงการ   
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด 
(MADC) 
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 2558 – 2560 CEO ,บริษัท เออีดี แฟบรเิคชั่น จำกัด 
กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ 
Project Site Manager, MSW 9.5 Mw 
Power Plant ,กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริป
เปิ้ลเอ 

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  
1.การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / 
บริษัทย่อย 
2.การมีความสัมพันธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัท
ย่อย หรือ นิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง   2 ปี
ที่ผ่านมา 

• เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจำ 

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ 
มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ 

 
- ไมม่ี       - 

 
 
 
 

- ไม่มี       - 
 

- ไม่มี       - 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
 

• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจรติ 

• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา  

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมปี 2563 การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 
: คณะกรรมการบริษัท 6/15 

 : คณะกรรมการตรวจสอบ 2/6 

 
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 

2/6 

 : คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 2/9 
หมายเหตุ : นายสมิทร เหลี่ยมมณี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี วันท่ี 28 กันยายน 2563 กรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2563 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี วันท่ี 28 กันยายน 2563 
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นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแล
กิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีคว ามขัดแย้ง             
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับ
กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท 
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ท้ังนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรสพี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น          
ผู้ถือหุ้นมีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 
2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งในหรือหลัง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน เป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจ
ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกจิ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกลา่วมีคณุสมบัติไมเ่ป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
(ข) เหตุผลและความจำเป็นทีย่ังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบคุคลดังกลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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รายละเอียดกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน 

ชื่อ  พลตำรวจตรีประภาส   ปิยะมงคล                                                                

อาย ุ 62 ปี 
ที่อยู่   142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)    ไม่มี  

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท     วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563   

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      1 ปี 
 

การศึกษา      

- นิติศาสตร์บัณฑิต       มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
- พัฒนบริหารศาสตรม์หาบณัฑิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA)  

 

ประกาศนียบัตร 

- หลักสูตรการบรหิารตำรวจช้ันสงู(บตส.รุ่นท่ี 35) 
- Director Accreditation Program (DAP) 
- Advanced Audit Committee Program  (AACP) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ   ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ 

ประสบการณ์การทำงาน  

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

ส.ค.2561 – 2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกดั (มหาชน) 

มี.ค.2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปญัหาหรือข้อโต้แย้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 

2560 – 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

2557 - 2560 รองผู้บังคับการจังหวัดสุรินทร ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษทัจดทะเบียน      ไม่ม ี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี  

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  

1. การเป็นญาติสนทิกับผู้บริหาร / ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษทัย่อย     ไม่ม ี

2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง   1 ปีท่ีผ่านมา  

• เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจำ  ไม่ม ี
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• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ        ไม่ม ี

• มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ       ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพยซ์ึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

• ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง   
   
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ  
 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง  

หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานท่ีลงทะเบียน  
 กรณีมีการแก้ไขช่ือ ช่ือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูร้ับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย            

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ 

 ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานท่ีประชุมและ/หรอื ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลา
ประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะ
ต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 กรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ / ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนตา่งด้าว หรือหนังสือเดินทาง 
หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง 

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล : 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้
ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยกรรมการดังกล่าว 

 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้
ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้
ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า      
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ..................” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น 
และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 
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ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผู้ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้

 
(1) พลตำรวจตรีประภาส   ปิยะมงคล   อายุ 62  ปี 

ที่อยู่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
 

 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น 
และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่ง
ถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน 

 ทั ้งนี ้ ผู ้ร ับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว
ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน 

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อน วันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 
 
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ : ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ : ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มี
อำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
6. การลงทะเบียน : เจ้าหน้าท่ีบรษิัทฯ จะเปิดรับลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00- 14.00 น.  
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ข้อบังคับ 

หมวด 1  บททั่วไป 

ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
ข้อ 2.  คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
ข้อ 3.  การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับมติของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 4.  เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย         
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับบริษัท  
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับ
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
 

หมวด 2  การออกหุ้น และการโอนหุ้น 

ข้อ 5.  หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้น ที่ชำระค่า
หุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมาย
การค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีใดๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 
การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์  
บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาต 

ข้อ 6.  ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้าง
หนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนโดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการออก
หุ ้นเพื ่อชำระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

ข้อ 7.  ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือช่ือในใบหุ้นแทนก็ได้   

ข้อ 8.  บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้  และหากบริษัทแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติที ่เกี ่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่            
นายทะเบียนหุ้นกำหนด 

ข้อ 9.  บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใดๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วย
กฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
หลักฐานครบถ้วนในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้
ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอัน
สมควรมาแสดงต่อบริษัทให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะกำหนด 

ข้อ 10.  หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบ
เก้า (49) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท
เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

34 

 

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ให้มีความหมายตามนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ข้อ 11.  การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และ       
ได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนการโอนหุ้นดังกล่าวนั้นจะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นและจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้ต่อเมื ่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว            
เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน สิบสี่ (14) วันนับแต่วนัที่ได้รับ
การร้องขอหากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายใน เจ็ด (7) วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

ข้อ 12.  บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ

บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง

ไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และ

การซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิ
ในการรับเงินปันผล 
บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ ้นคืนที่บริษัทกำหนด           
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นท่ีบริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระ
แล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวนราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคา
เสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดใน
กฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ         
ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน และ
บริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันท่ีได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 13.  ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว 
ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 
การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วัน        
นับแต่วันได้รับคำขอ 

ข้อ 14.  ในระหว่าง ยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นนั้นก็ได้ 
โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง  ไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วัน 
ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 
หมวด 3  กรรมการและอำนาจกรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  
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ข้อ 16.  ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เ ลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม  (1/3) โดยอัตรา        
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู ้ใดจะออก           
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 19.  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21.  ในกรณีที ่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล               
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน  
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

ข้อ 22 . ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนิน
กิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณี
ที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล 
คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วันติดต่อกัน 

ข้อ 23.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 24.  คณะกรรมการเป็นผูร้ับผดิชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าท่ีดำเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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        คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือนต่อครั้ง  
ข้อ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ 

ณ ท่ีอื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด 
ข้อ 27.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 28.  ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 29.  มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็น เสียงช้ีขาด 

ข้อ 30.  จำนวนหรือชื ่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั ้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกั นและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 

ข้อ 31  ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 32.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 33.  ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ 
ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทเกินกว่าสาม (3) ปีขึ้นไป  หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด 

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 
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หมวด 4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดงักลา่ว
ให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท   
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น
คนอ่ืนๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่นั้นครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 38.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)        
ของจำนวนหุน้ท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้   หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้ นร้องขอ              
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบ
องค์ประชุม  

ข้อ 39.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
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            ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
     ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
     ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 40.  การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมได้ 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม           
ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย  
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

ข้อ 41.  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 42.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง            
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณี
อื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

จ. การเพิ่มทุน การลดทุน  

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

 
หมวด 5  การเพ่ิมทุน และการลดทุน 

ข้อ 44.  บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้  ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนท่ีผู้ถือหุ้นแต่
ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้ นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ ลดจำนวนหุ้น           
ให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)  ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม 
และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุน
ให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้ 
ทั้งนี้ การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทท่ีบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับ
แต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
มตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน   

 
หมวด 6  เงินปันผล และเงินสำรอง 

ข้อ 48.  ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล  นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น  และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์        
เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นว่าน้ัน  

ข้อ 49.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้  เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป 

ข้อ 50.  เงินปันผลนั ้นให้แบ่งตามจำนวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ  กัน  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื ่นในข้อบังคับนี ้สำหรับ                 
หุ้น บุริมสิทธิ 
ข้อ 51.  บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากทุนสำรองดังกล่าว  คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
 

หมวด 7  หุ้นกู้ 

ข้อ 52.  การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 
มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

หมวด 8   สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

40 

 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปี
บัญชีของบริษัท 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม       
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จกอ่น
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 
1. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น และ          
ข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับ
เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้  

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็น

ตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 
ข้อ 62.  ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ

ปัญหาเกี ่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู ้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร            
ของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

 
หมวด 9  บทเพ่ิมเติม 

ข้อ 63.  ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 
 
 ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป  ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
                      และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
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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       (4)     พลต ารวจตรปีระภาส   ปิยะมงคล   ต าแหนง่  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
          Or                       Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol  Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                      Age  62 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  

  
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ประจ าปี 2564  ในวนัที ่ 26 เมษายน 2564 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 2021 
on April 26th, 2021  at 14.00 p.m. 
ณ เทวกรรมรงัรกัษ ์ช ัน้ 3 สโมสรทหารบก เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรอืทีจ่ะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at the Meeting Room Taewakumrungruk, 3rd Floor ,  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.    
 
 
 
 
 
 

(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. 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบทีก่ าหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขยีนที่
  
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       (4)     พลต ารวจตรปีระภาส   ปิยะมงคล   ต าแหนง่  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 

          Or                       Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol  Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                      Age  62 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  
 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ประจ าปี 2564  ในวนัที ่ 26 เมษายน 2564 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 2021 
on April 26th, 2021 at 14.00 p.m. 
ณ เทวกรรมรงัรกัษ ์ช ัน้ 3 สโมสรทหารบก เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรอืทีจ่ะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at The Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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.    
 

 
 
 
 
 

(ปิดอากร
แสตมป์ 20 
บาท) 

(Stamp Duty 

Baht 20) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วาระที ่1          พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2563 

Agenda 1.       To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 

on December 8, 2020. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่  

31 ธนัวาคม 2563 
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income 

Statement for the fiscal year ended 31 December 2020. 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดการจา่ยเงนิปนัผล 

ประจ าปี 2563 
Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve 

and the omission of dividend payments Year 2020. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2564 

Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation 
for the year 2021.    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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                                    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                                    Appoint individually. 

 
1. นางสาวสทุธริัตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู   กรรมการบรษัิท 

   Miss Suttirat      Leeswadtrakul  Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 
2. นายปัญญา บญุญาภวัิฒน ์   กรรมการบรษัิท 

   Mr. Panya      Boonyapiwat       Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 
3. นายสมทิร เหลีย่มมณี   กรรมการบรษัิท 

   Mr. Smith      Leammanee         Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 
     

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 

2021.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the 

audit fee for the year 2021. 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้  

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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่

ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้้างตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีาร

แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ

ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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 
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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. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

 
ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

หมายเหต ุ

Remarks 

 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

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. 

 

2. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่

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 form for Proxy Form B as attached. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุเทวกรรมรังรักษ์ 
ชัน้ 3  สโมสรทหารบก เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 

เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, on  April 26th, 2021 at 2.00 pm. at the 

Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd  Floor,  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…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(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 ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
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 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 

 

 

 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขยีนที ่  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้    ส านกังานต ัง้อยูเ่ลขที ่  

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

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั 

 

as a Custodian for   
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนท ัง้ส ิน้รวม  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. 

    
(2)  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       (4)     พลต ารวจตรปีระภาส   ปิยะมงคล   ต าแหนง่  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
          Or                       Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol  Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                      Age  62 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  
 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ประจ าปี 2564  ในวนัที ่ 26 เมษายน 2564 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 2021 
on April 26th, 2021 at 14.00 p.m. 
ณ เทวกรรมรงัรกัษ ์ช ัน้ 3 สโมสรทหารบก เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรอืทีจ่ะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at The Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor, 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.    

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 
Enclosure No.6 

50 

 

 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื  

To grant the partial shares as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 

 ordinary share  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes, 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั - เสยีง 

 preference 
share 

 shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes. 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้
ท ัง้หมด 

 เสยีง 

Total amount of voting rights  votes. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1          พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 2563 

Agenda 1.       To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 

on December 8, 2020. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่  
31 ธนัวาคม 2563 

Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income 
Statement for the fiscal year ended 31 December 2020. 

 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดการจา่ยเงนิปนัผล 
ประจ าปี 2563 

Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve 
and the omission of dividend payments Year 2020. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2564 
Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation 

for the year 2021.    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

                                    Appoint individually. 

 
1. นางสาวสทุธริัตน ์  ลสีวัสดิต์ระกลู   กรรมการบรษัิท 

   Miss Suttirat      Leeswadtrakul  Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 
2. นายปัญญา บญุญาภวัิฒน ์   กรรมการบรษัิท 

   Mr. Panya      Boonyapiwat       Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 
3. นายสมทิร เหลีย่มมณี   กรรมการบรษัิท 

   Mr. Smith      Leammanee         Director 
 

       เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 

2021.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the 
audit fee for the year 2021. 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
  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. 
 

 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่
ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีาร

แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ
ประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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. 
 

 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 

 

 

ลงชือ่/Signed                                                 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                                           (                                                ) 

 
 

ลงชือ่/Signed                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                                           (                                                ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ค. 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 C. as attached. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุเทวกรรมรังรักษ์ 
ชัน้ 3  สโมสรทหารบก เลขที ่195 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 

เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, on April 26th, 2021 at 2.00 pm. at the 

Taewakumrungruk Meeting Room, 3rd Floor,  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…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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 ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(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 ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
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การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชมุผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึง

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรณุาให้ข้อมูลของท่าน โดยมรีายละเอียด ดงัต่อไปนี้ 

- ช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอเีมล์ (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ 

- คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรอืให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางในการส่งคำถาม 

- โทรสารหมายเลข 02-367 3577 

- ทางอีเมล์ ir_investment@begistics.co.th 

- จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จสิติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน 19    

ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึง                              

วันท่ี 19 เมษายน 2564 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกีย่วข้องเพื่อพิจารณา

และตอบคำถามดังกลา่วให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

mailto:ir_investment@begistics.co.th
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2564 
วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 

 
  ผูถ้อืหุน้ 

มาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบยีนมาดว้ยตนเอง 
เริม่ 12.00 น. 

โต๊ะลงทะเบยีนผูรั้บมอบฉันทะ 
เริม่ 12.00 น. 

◦ แสดงบัตรประชาชน 
◦ แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

ตรวจสอบหนังสอืมอบฉันทะ 

◦ แสดงบัตรประชาชน 
◦ หนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มส าเนาบัตร 
ประชาชนผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอฉันทะ 

ลงนามในแบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

รับบัตรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดับ 

กรณีทีม่ผีูต้อ้งการคัดคา้นหรอืงดออกเสยีง 
ในวาระใดๆใหย้กมอืและกรอกบตัรลงคะแนน 

เจา้หนา้ทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น หรอื  
งดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ทีป่ระชมุ 

บรษัิทจัดใหม้ผีูต้รวจ
สอบ ซึง่เป็นทีป่รกึษา
กฎหมายภายนอก หรอื
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
เพือ่ท าหนา้ทีด่แูลและ
ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสยีงในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให ้
การประชมุเป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และขอ้บังคับ
ของบรษัิท 
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ข้อควรรู้การป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2564 
 
 ด้วยสถานการณ์ของโรค Covid-19 ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน บริษัทจะจัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีไข้ (อุณหภูมิร่างกาย
ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ) หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ร่วมการประชุมอยู่
ในบริเวณที่จัดไว้ให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นทา่นนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ตามปกติ 
 นอกจากน้ี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มเติม จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการ ดังนี้ 

 ● กรุณาสวมหนา้กากอนามัยตลอดเวลา 

 ● กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ตามสมควร 

 ● หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผสับรเิวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) 

 ● ไมเ่พิกเฉย ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสยัว่ามีความเสี่ยง กรณุาดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ 
    บริษัททันที 

 
บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดร้ับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยใน
สุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน / Registration Form 
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2564 

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัaด (มหาชน) 

Begistics Public Company Limited 
วันจันทร์ ที ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 

 Monday 26 April 2021 at 2.00 pm. 
ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก 

เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
    At the Taewakumrungruk Meeting Room,3rd Floor,  Royal Thai Army Military Club, 

              195, Vibhavadi-Rangsit road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น ………………………………………………………………………………………………………………….  

Shareholders’ registration no. …………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… สัญชาติ………………………………  

I/We…………………………………………………………………                        Nationality……………………….....  

บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี ………………………………....................................................................... 

ID card no.……………………………………………………………  

อยู่บ้านเลขที…่…………………………………………………………………………………………….…………………………  

Address…………………………………………………………………………………………………….……  

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส ์จำกัด (มหาชน) 

Being a Shareholder of Begistics Public Company Limited  

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ……………………………………………………….…………………………………. หุ้น  

Holding the Ordinary Share total amount of ………                          ….                               Shares  

ข้าพเจ้า……..………………………………………………………………………………………………………………………… 

I/We  

 ผู้ถือหุ้น / Shareholder  

 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder  

                                                  ลงช่ือ …………………………………………………………………ผูเ้ข้าประชุม  

                                                   Sign                                                        Meeting Attendant   

           (…………………………….………………………….………) 

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาแสดงใน

วันเข้าประชุมด้วย  

Note:  For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly 

bring this document for registration 
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แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

Map of Location for AGM Year 2021 

 

 

 
 

สถานที:่              ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ ์ สโมสรทหารบก 

Location:          The Taewakumrungruk Meeting Room, Royal Thai Army Military Club, 

ที่ต้ัง:  เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

Address:          No. 195, Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 

โทรศัพท:์  (66) 02 616-0055 ต่อ 251      

โทรสาร:   (66) 02 279-2484       

Website:   https://www.armyclubthai.com 

Phone number:  (66) 02 616-0055   EXT.251 

Fax:    (66) 02 279-2484             

รถประจำทาง:   12 50 69 79 138 171 187 203 504 

Bus:       12 50 69 79 138 171 187 203 504                
 

https://www.armyclubthai.com/

