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นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

บรษิัท บ ีจสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุน้ทุกรำย บรษิัทจงึได้

ก ำหนดนโยบำยกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสรมิกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ทุกรำย รวมทัง้นักลงทุนสถำบนั เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อึหุน้ไดม้ส่ีวนร่วมในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

ก่อนการประชมุผู้ถือหุ้น 

1.1. จดัให้มกีำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี ภำยใน 120 วนั นับแต่วนัสิ้นสุดรอบปีบญัช ีและบรษิัทอำจจดักำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ครำวอื่น ซึง่เรยีกว่ำกำรประชุมวสิำมญั เพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

1.2. เปิดเผยมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั เรื่องก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้หรอืวสิำมญัผูถ้ือหุน้ ระเบยีบ
วำระกำรประชุม และสำระส ำคญัทีเ่กี่ยวกบัวำระกำรประชุม ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัย์”) SETPORTAL โดยทนัทหีรอืไม่เกนิ 9.00 น.ของวนัท ำกำรถดัไปนับจำกวนัที่
คณะกรรมกำรบรษิทัมมีต ิ

1.3. ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้ในรปูแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
โดยหนังสอืเชญิประชุมจะระบสุถำนที ่วนั และเวลำกำรประชุม วำระกำรประชุม วตัถุประสงค ์และเหตุผลของแต่
ละวำระที่เสนอ พร้อมทัง้ควำมเหน็ของ คณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลประกอบกำรประชุมต่ำงๆ อย่ำง
เพยีงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่า 30 วนั (สามสิบวนั) โดยเผยแพร่

บนเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี www.begistics.co.th และเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งเอกสาร

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วนั (ยี่สิบเอ็ดวนั) ยกเวน้กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจง้ล่วงหนา้

ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าที่กฎหมายก าหนด 

1.4. ผูถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และสามารถเสนอชื่อบุคคลผูม้ีคุณสมบตัิเพื่อรบั

การจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทไดก้่อนวนัประชมุ ตามหลกัเกณท์ี่บรษิัทก าหนด  

1.5. ประธานท่ีประชมุจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุ

ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง

ค าถามล่วงหนา้มากกว่า 3 เดือนก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทหรือส่งมาที่  

 

ฝ่ายงาน ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต  

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์0-2367-3570-6   โทรสาร 0-2367-3577 

 

http://www.begistics.co.th/


 

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th 

 
 

 

โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลู

ของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPORTAL) พรอ้มกบัการน าส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

1.6. คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชมุผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีวาระดงัต่อไปนี  ้

(1) การประชมุสามญัประจ าปี 

• พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ก่อน 

• รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

• พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา 

• พิจารณาอนมุตัิ หรือใหง้ด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

• พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

• พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

• พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 

• วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซักถาม เพื่อใหค้ณะกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็น

นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดขา้งตน้ หรือใหผู้ถื้อหุน้ใหข้อ้เสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ 

แต่ในทกุกรณี จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด 

(2) การประชมุวิสามญั 

• พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ก่อน 

• กรณีมีวาระอื่น บรษิัทจะจดัใหม้ีสารสนเทศที่ครบถว้นและเพียงพอ 

• พิจารณาวาระส าคญัตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผูถื้อหุน้ 

1.7. กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงวาระการประชุมที่ส  าคญั บริษัทตอ้งแจง้ตลาดหลกัทรพัยล่์วงหนา้ ≥ 

14 วัน ก่อนวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิเขา้ประชุม (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน  (Book 

Closing Date “BC”) 

1.8. ประกาศหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย

กว่า 7 วนั 

1.9. มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผูต้ิดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกระหว่าง

บรษิัทกบันกัลงทนุ 
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 อ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงไม่ท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัด

โอกาสในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ 

2.2 เปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้หรือวิสามญัผูถื้อหุน้ก่อนเวลาเริ่มประชมุ 2 ชั่วโมง 

2.3 บรษิัทก าหนดวนั เวลา สถานท่ีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ ที่จะเขา้ประชมุ 

2.4 บริษัทน าระบบคอมพิวเตอร ์และบารโ์คด้ มาใชใ้นการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

และความถกูตอ้ง เชื่อถือไดข้องขอ้มลู 
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2.5 บรษิัทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทกุวาระ 

2.6 อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิัทด าเนินการแนบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ที่

ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยตนเองได ้เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระที่บริษัท

แต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏิบัติหนา้ที่เสมือนเป็นตัวแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย หรือสามารถมอบ

อ านาจใหบ้คุคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็น

เงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป 

2.7 บรษิัทชีแ้จงและอธิบายใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนนอย่าง

ชดัเจนตัง้แต่เริ่มการประชมุ 

2.8 บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลที่

ส  าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ 

2.9 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทเขา้ร่วมการประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น 

และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูส้อบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทตรวจนบัคะแนนเสียง

และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบอย่างชดัเจนและโปรง่ใส 

2.11 บริษัทบนัทึกการประชุมในลกัษณะส่ือวีดีทศันแ์ละบนัทึกการออกเสียงและไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อ

อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และบคุคลภายนอกที่สนใจดกูารประชมุผูถื้อหุน้ท่ีจดัขึน้ 
3. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1. บริษัทแจง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวนัประชุมผูถื้อหุน้หรืออย่างชา้ภายใน

เวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อเผยแพรต่่อผู้

ลงทนุ 

3.2. บริษัทจดัท ารายงานการประชมุที่มีสาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่

บนเว็บไซตบ์ริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้) 

3.3. บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ทางเว็บไซตข์องบริษัท www.begistics.co.th และมีการแจง้ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) 

 

นอกจากนัน้บริษัทมีนโยบายจดัการใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติ

ไดร้บัการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยมีแนวปฎิบตัิดงันี ้

(1) บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคล เพื่อเขา้รบัการ

คดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

(2) บรษิัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชข้อ้มลูภายใน และ นโยบายการเผยแพรข่อ้มลูทางการเงิน และที่มิใช่

ทางการเงิน ต่อสาธารณะ เช่น การใชข้อ้มลูในทางที่ผิด การใชข้อ้มลูภายในเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพื่อป้องกนัมิ

http://www.begistics.co.th/
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ให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในแสวงหาประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้นีบ้รษิัทไดม้ีการแจง้

นโยบายและแนวปฏิบตัิใหท้กุคนภายในองคก์รปฏิบตัิ และติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

(3) บริษัทหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญัและ อาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหุน้ของบริษัท และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบคุคลอื่น ทัง้นี ้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 

2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเครง่ครดั 

(4) บริษัทก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลักษณอ์ักษร และ แจง้แนวทาง

ดังกล่าวใหทุ้กคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และหา้มบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในท าการ ซือ้ขายหลักทรพัย ์ของ

บรษิัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  

(5) คณะกรรมการบรษิัท จะด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้โดยเรียงตามวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ และไม่มีการ

เพิ่มวาระในที่ประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ เพื่อความ

เป็นธรรมต่อผู้ถือหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องบริษัท ฯ และไดป้ฏิบัติตาม

หลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

(6) ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิัทด าเนินการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และ

แบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผู้

ถือหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจ

แทน โดยปฏิบตัิหนา้ที่เสมือนเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นเขา้ร่วมประชมุ

และออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป 

(7) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้

พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และตัดสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม 

นอกจากนี ้กรรมการและ/หรือผูบ้ริหารที่มีส่วนไดเ้สียกบัธุรกรรมที่ท  ากับบริษัท ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท า

ธุรกรรมดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมตัิ การท ารายการระหว่างกนัของบรษิัท 

(8) ก าหนดใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งรายงานการซือ้ขาย รวมถึงการเปล่ียนแปลง การถือครอง

หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษิัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ผ่านเลขานกุารบรษิัท หลงัการ

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนด

บทลงโทษทางวินยัไวห้ากมีการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบตัิตาม  

(9) บริษัทจดัท ารายงานการประชุมที่มีสาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซตบ์ริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้) 

 


