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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้         

โดยขอให้ท่านระบุอีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี ้

• สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาเอกสารอืน่

ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

• สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสาร

ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่างขอให้ท่านส่งแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 

22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี ้

• ช่องทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคารกรีนทาว

เวอร์ ช้ัน 19 ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุมโดย

เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ทั้งนี้ ขอความกรุณา

ให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้(Username) 

และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดย

ทันท ีที่หมายเลขโทรศัพท์  063-323-1382, 082-017-0828, 063-323-1394 

 

1.3 ผู้ ถ ื อห ุ ้ นหร ือผ ู ้ ร ับมอบฉ ันทะสามารถดาวน ์ โหลดค ู ่ ม ือว ิ ธ ี ก ารใช ้ งานระบบการประช ุม  E-AGM ที่  

https://www.begistics.co.th/th/shareholders/  
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2. กรณีผถืูอหุน้มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพ่ือเข้าร่วมประชุม E-AGM 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ

ของบริษัท ทา่นใดทา่นหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

(1) พลตำรวจตรี ประภาส  ปิยะมงคล 

อายุ     65 ปี 

ตำแหน่ง     กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ที่อยู่    142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ  มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  

2564 

ทเี่สนอในการประชุมผู้ถือหุ้น  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 น้ี 

 

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือ

มอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวัน ที่ 22 เมษายน 2564 ผ่าน

ช่องทางดังนี ้

• ทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ 

• ทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน 19 

ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะและผูร้ับมอบฉนัทะ 

และ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบ

ฉันทะและ 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบ

ฉันทะ 

นิติบุคคล 

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับ

ของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือช่ือของผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ 

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลง

นามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ 

สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปล

ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือ

เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม มีดังนี้ 

3.1 ในระหวา่งการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการ ประชุม E-AGM 

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ 

• ทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน 19 

ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

แบบฟอรม์ ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 

เขียนที่ _________________________________ 

วันท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________ 

 

ข้าพเจ้า______________________________________________ สัญชาต_ิ_____________________________ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน___________________________อยู่บ้านเลขท่ี________ ถนน_________________________ 

ตำบล/แขวง______________________ อำเภอ/เขต____________________ จังหวัด__________________________ 

รหัสไปรษณีย์____________________โทรศัพท_์_______________________ 

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บี จิสติกส ์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีเลขบญัชีผู้ถือหลักทรัพย์__________________________      

โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม _______________________หุ้น 

 

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 

เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่ือผู้ใช้ 

(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล์ (e-mail) ของขา้พเจ้า ดังนี ้

 

อีเมล์ ______________________________________________ 

 

ลงช่ือ_______________________________ผู้ถือหุ้น 

(                                                   ) 

 

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอรม์ ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับ 

นี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 

E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้

• ทาง e-mail: ir_investment@begistics.co.th หรือ 

• ทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ช้ัน 19 

ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
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แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี 2564 
Question Form for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ช่ือ/Name ………….……..………นามสกลุ/Surname……………………… 
โทรศัพท/์Telephone:…………………………………………………………………..อีเมล/์Email:……………………………………………………………….. 
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)       ผู้รับมอบฉันทะจาก ………………………..……………………………………….. 
 Being a shareholder of Begistics Public Company Limited   Being a proxy of …………………………………………….. 
ขอส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของบริษัท ดังนี/้ To submit question (s) relating to the agenda (s) 
for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders as follows: 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
Agenda 1:     To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 

on December 8, 2020. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 2       รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 
Agenda 2:  To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating 

results for the year 2020. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่   31 
ธันวาคม 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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล  
ประจำปี 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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564 
Agenda 5:  To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation 

for the year 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year  

2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the 

audit fee for the year 2021. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8  To consider any other business (if any). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  


