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แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ / Registration Form for Electronic Meeting 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

Begistics Public Company Limited 
วันจันทร์ที ่7 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 14.00 น. 
 Monday 7 February 2022 at 2.00 pm.  

ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซา่ ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

    The Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED. 
52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500,  

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  

ข้าพเจ้าขอ ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 
ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ ์2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-EGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ช่ือผู้ใช้(username) และ รหัสผ่าน (password) มายังอีเมล์ (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี ้
I hereby confirm to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 
On Monday 7 February 2022 at 14:00 via electronic media (E-EGM), please send weblink for meeting via 
electronic media (E-EGM), username and password to email as follows: 
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อีเมล์ (e-mail)………………………………………………………………………………………………………………………                                                      

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

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

 ผู้ถือหุ้น / Shareholder  

 ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy holder  

 

                                           

        ลงช่ือ …………………………………………………………………ผู้เข้าประชุม  

                                                   Sign…………………………………………………………………..Meeting Attendant   

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

 

หมายเหตุสำคัญ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้ 

ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้า

ร่วมประชุม (E-EGM) ให้แก่บริษัท ภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

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

• ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคาร  

ธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

Note : Please submit the Registration Form for the Electronic Meeting (E-EGM)  with identity documents 

for verifying the right to attend the meeting within February 4, 2022 via the following channels; 

• E-mail : ir_investment@begistics.co.th 

• By mail : Chief Executive Officer’s Begistics Public Company Limited. No. 52 Thaniya 

Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 105000   
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