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ทะเบียนเลขท่ี 0107545000357 
B-HO No. 003/2564 

วันท่ี 21 มกราคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564   
 2.  

3. 
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทครั้งที่ 7 (B-W7) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 4. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 

 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข ค 
 7. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวการประชุมผู้ถือหุ้น 
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 
 9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022) 
 10

. 
แผนท่ีสถานท่ีถ่ายทอดสดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022) 

 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันศุกร์ ที ่21 มกราคม 2565 
ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ ที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2565         
เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพุธ           
ที ่ 21 กรกฏาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564     
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)              

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564       
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2564   

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :    วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน     
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียัง
ไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  (หกสิบแปดสตางค์) 
ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท    
คร้ังท่ี 4 (B-W4) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ภายใต้พระราชบัญญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า 
บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นท้ังหมดได้ออกจำหน่าย และ ได้รับ
ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรบัหุ้นกู้แปลงสภาพ 
หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้ ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่ (Right Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัน้ัน บริษัทจะต้อง
ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,468,005.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 
128,629,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุของบริษัท ครั้งท่ี 4 (B-W4) จำนวน 128,629,420 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 2 กรกฏาคม 2564         

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุน
จดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 2 
บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน 

1,655,610,520.04      บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อย
ยี่สิบบาทสีส่ตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,434,721,353 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสามสิบสีล่้านเจด็แสนสองหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยห้าสิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 2,434,721,353 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสามสิบสีล่้านเจด็แสนสองหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยห้าสิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมัติแกไ้ขหนังสอืบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธรุกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง
ของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  (หกสิบแปดสตางค์) 
เพ ื ่อเสนอขายให้ก ับผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมตามสัดส ่วนการถ ือห ุ ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 
1,409,638,775 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :     ตามที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ การซื้อรถบรรทุกเพิ่ม 
และสร้างคลังสินค้าของบริษัทเพิ่ม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและปริมาณความต้องการที่เติบโตขึ้น  นอกจากนั้นบริษัทมี
แผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics อาทิเช่น โครงการศึกษาและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง 
โครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และ  โครงการศึกษาและพัฒนา 
Warehouse Automation เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังมีแผนการลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities อาทิเช่น 
โครงการศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัท
ย่อย บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น 

(1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) จำนวน 1,409,638,775 หุ้น 

(2) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (B-W7) ซึ่งจะ
จัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททีจ่องซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 704,819,387 หุ้น   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บร ิษ ัท จำนวน 1,437,831,550.16 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655,610,520.04 บาท เป ็นทุนจดทะเบียน 
3,093,442,070.20 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ .4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 4 

บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 17/2564 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไป
ตามคำสั่งของนายทะเบียน 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท บี จิสติกส์ 
จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 7 (B-W7) จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือเดิมของ
บริษัท ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 4 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทมีความ
ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 704,819,387 
หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิท ธิจองซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)     
ราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.99 บาท ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รายละเอียด
เบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิน้ีปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3   

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
จำนวน 

3,093,442,070.20      บาท (สามพันเก้าสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบ
บาทยี่สิบสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 4,549,179,515 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 4,549,179,515 หุ้น (สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยสิบห้าหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 7 (B-W7) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หน่วย ตามรายละเอียดข้างต้น 

คะแนนเสียงเพ่ือลงมติ  :      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวนไม่เกิน 2,114,458,162 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น และ
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ B-W7 จำนวนไม่เกิน 704,819,387 หุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามที่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไปจำนวน 1,437,831,550.16 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมาย จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  :   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั ้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติเพิ ่มทุนจำนวนไม่เกิน 
2,114,458,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ ดังนี ้
(1) จำนวนไม่เกิน 1,409,638,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564  ในอัตราส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่ม
ทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 958,554,366.77 บาท    (เก้า
ร้อยห้าสิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจาก
การคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 
ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท           
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวนัท่ี 
22-25 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ      

ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามญัที่
จองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที ่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
และเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
ของตนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขดังนี้  

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้น
สามัญส่วนท่ีเหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อ
หุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้น
สามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มี
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หุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธาน
คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาเห็นสมควร  ท้ังนี้บริษัทจะคืน
เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว
ข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีปิดรับการจองซื้อหุ้น  

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้น
สามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย 

1.2. ทั้งนี้ หากยังคงมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการจัดสรรตาม
ข้อ (ก) และ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะเสนอขายหุ ้นที ่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private 
Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่
กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื ่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) 
โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 
15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวและเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท  (หกสิบแปดสตางค์)       
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ี
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (B-W7) 

 

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรือแบ่งเป็นสว่นๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการ
ชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น
สามัญเพิ่มทุน การกำหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้
ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ
บริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
ในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ 
ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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1.3. กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดมิให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถ
ดำเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการ
ชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว 

อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้ นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) จำนวนไม่เกิน 704,819,387  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7    
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้จองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (กรณีมีเศษให้ปัด
ทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ  0.99  บาทต่อหุ้น และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที ่บร ิหาร หรือบุคคลที ่ได ้ร ับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ
พิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว 
เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการ
ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W7 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ  :      วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ  ต่อคณะกรรมการ
บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตาม
วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 7 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมติจะถือว่า
เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณา
อนุมัติในเร่ืองต่างๆตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2  ถึงวาระที่ 7 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น          

 
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)                  

ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2564  
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บริษัทจะเริ่มดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเอกสารยืนยันตัวตน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2565 ที่  

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

• ช่องทางไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั ้งที ่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 แล้ว บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ ่งเป็นผู้

ให้บริการระบบควบคุมการประชุมในครั้งนี้ จะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่าน

ทางอีเมล์ที ่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมวิสามัญผู ้ถ ือหุ ้นครั ้งที ่ 1/2565 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

 

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่
บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั ่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู ้ลงทุนต่างประเทศที ่แต่งตั ้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป ็นผ ู ้ร ับฝากและดูแลหุ ้น) ซ ึ ่ งสามารถดาวน ์โหลดได้จากเว ็บไซต์ของบร ิษัท                         
ที่ www.begistics.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิ 
เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก
รายละเอียดปรากฏตาม  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายใน
วันท่ี 31 มกราคม 2565 โดยส่งมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
 

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

 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทช้ีแจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอใน

ครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล์: ir_investment@begistics.co.th หรือ
จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565          

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลา ท่ีระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

พลตำรวจโท  

  ( สมคิด  บุญถนอม ) 

       ประธานกรรมการ 
 

 

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการ

ประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันท่ี 21 มกราคม 2565 ท่ี https://www.begistics.co.th/agm-egm/  หัวข้อ 

Investor Relation / AGM/EGM/AGM2022 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอน การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) 

 

 
 
 

 

https://www.begistics.co.th/agm-egm/
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

    
 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
(E-EGM) เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสอดผ่าน ณ ห้องประชุมบริษัท ช้ัน 19 อาคารกรีนทาวเวอร ์
เลขท่ี 3656/64 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1. พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม กรรมการ  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นางสาวสุทธิรัตน์             ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 กรรมการบริหาร 

และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

3. พลตำรวจตรี ประภาส      ปิยะมงคล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการคนท่ี 2 และ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

4. นายปัญญา                   บุญญาภิวัฒน์                     กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. นายธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ ์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการตรวจสอบ         

และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

6. นายสมิทร เหลี่ยมมณ ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

8. นายธิระพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร 
(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพีรญา โพธิประสาท ประธานฝา่ยบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

2. นางดวงนภา ทองสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

3. นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุน และ เลขานุการบริษัท 

4. นายชัยนรินทร์  สายรังษ ี  ที่ปรึกษาบริษัท (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 

ผู้สอบบัญชี 
1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา สำนักงาน เอ.เอ็มท.ีแอสโซซิเอท (ประชุมผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
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ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ  
1. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายศุภกร รณะนันทน ์ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 

(ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

1. นายภูวนารถ  ณ สงขลา       (ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 
 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 8 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ
ร้อยละ 100 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา 

พลตำรวจโท สมคดิ  บุญถนอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. 
โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม  ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการประชุม  โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันน้ี ณ เวลา 14.00 น.  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 33 ราย ทั้งที่ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น หรือร้อยละ 43.8766  ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

 
จากนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคญัได้ดังต่อไปนี้ 

 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิด
โหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง 
ที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยในกรณีปกติ ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (บัตรเสีย จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานการนับ
คะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้ขา ด สำหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้สลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome 
เพื่อทำการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 
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4. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและ
เสียงของการประชุมต่อ  

5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้า
ผ่านเอกสารมอบฉันทะ 
 

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน 
บริษัทจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับ

คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป  ทั้งนี้ 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบ
ก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อใหก้าร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ 

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุม่ยกมือข้ึน (Raise Hand)  
2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าท่ีจะดำเนินการเปดิไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มเปดิไมค์ (Unmute) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีทีผู่้ถือหุ้นหรือผูร้ับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไมส่ามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที  สมาสารถพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง 
Chat แทน เพื่อท่ีผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับท่ีประชุมแทน 

3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งท้ังผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรณุาให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมแจ้ง 
ช่ือ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ใน
การจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแตล่ะวาระ กรณทีี่ไม่มผีู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 
นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเตมิ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat 
เจ้าหน้าท่ีจะทำการอ่านคำถามในภายหลัง   

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ บริษัทจะทำการ
เผยแพรม่ติของที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 พร้อมท้ังระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (Setlink) และจะเผยแพร่รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564  ผ่านทาง Website 
ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม  

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม และเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
โดยบริษัทไดส้่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที ่1/2564  

ทั้งนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งท่ี 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2564  
ดังกล่าว   

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏวา่    
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิม่เติมอีก ผูด้ำเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติโดยในวาระดังกล่าวนีน้ี้ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  
หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น         
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียง 

 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอ

ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.68 บาท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ข้อเท็จจริงและเหตผุลสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ทางบริษัทจึงเสนอการเพิม่ทุนออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท (ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
จัดสรรให้แก ่ ประเภทหลักทรัพย ์ จำนวนหุ้น/2 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1 

บุคคลในวงจำกัด 
(Private Placement) 

หุ้นสามญั ไม่เกิน 
192,000,000 

9.98% 
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หมายเหตุข้อ 1  ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
เท่ากับ 130,693,544.93 บาท 

หมายเหตุข้อ 2   จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท  เพื่อ
จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 
ข้างต้น ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่
นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกิน
กว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา
ตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย 
รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด ในราคาตามราคา
ตลาดตามรายละเอียดข้างต้น โดยราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) เนื่องจากบริษัทยังมีผลการ
ดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ และภายใต้เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 โดยทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท 

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดและ/หรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญในแตล่ะ
คราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกลา่ว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอ
ผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ
อนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน
ดังกล่าว และ (4)  กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นท่ีได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สดุตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอ
ขายหุ้นต่อผูล้งทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีดีทีสุ่ดของบริษัทและผู้ถอืหุ้นโดยรวม แต่ทั้งนีต้้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ ย้อนหลังไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบหา้วันทำการตดิต่อกัน
ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น  โดยราคาที่นำมาถัวเฉลีย่ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วัน
กำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไมเ่กินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนและในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีท่ีสดุของบริษทั คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมี
สว่นลดได้ แตต่้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้อง
พิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เรื่องการขอ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แต่ทั้งนี้ ราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวจะต้องไม่
ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท   
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โดยบริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง
ถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ท้ังนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น  
นายภูวนารถ ณ สงขลา ผู้แทนจากอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีประเด็นข้อสักถาม ดังนี ้
(1) กรณีเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือยังว่าที่จะจัดสรรให้แก่บคุคล

ในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนีเ้ป็นบุคคลลใด 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ประธานกรรมการบริหาร : ปัจจุบัน บริษทัยังไม่สรรหาบคุคลที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate ) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการสรรหาบุคคล และนักลทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ตามกฎและระเบยีบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) บริษัทมั่นใจเพียงใดว่าจะได้เงินเข้ามา 130.69 ล้านบาทอย่างท่ีต้องการ 
นายปัญญา บญุญาภิวัฒน ์ ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทขออนุมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มทุนโดยการออก

และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.68 บาท การกำหนดราคาจำหน่ายจะต้องคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแตไ่มเ่กินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น คณะกรรมการ

บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมสี่วนลดได้ แตต่้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณ โดยในการกำหนดส่วนลด 
ดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ที่ทำการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ในการพัฒนาบริษัทต่อไป 

3. เงินท่ีจะได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งน้ีจะช่วยแก้ไขสถานการณ์บริษัท และปัญหาการขาดทุนสะสมได้อย่างไรบ้าง 
นายปัญญา บุญญาภิวัฒน ์ประธานกรรมการบริหาร : จากงบการเงินของบริษัท ไตรมาส 1/2564 ที่บริษัทแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีกำไร 78 ล้านบาท สามารถลดขาดทุนสะสมของบริษัทได้ในระดบัท่ีน่าพอใจ บริษัทดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถล้างขาดทุนสะสมของบริษัทได ้

เมื่อปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง 
และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 
1,921,963,896 หุ้น          
       
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใสสี่ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื ่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น     
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้    
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 เห็นด้วย   843,291,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.999999 
  ไม่เห็นด้วย             9 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.000001 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน
ไม่เกิน 320,327,316 หน่วย 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บรษิัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทจำนวนไม่
เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า (เศษของ
ใบสำคัญแสดงสิทธไิม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณให้ปัดเศษท้ิง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแตว่ันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธินี ้
รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันท่ี 14 มิถุนายน 2564  

ทั้งนี ้ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรอืบุคคลที่คณะ
กรรมกาหรือประธานเจ้าหนา้ที่บรมิอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพจิารณากำหนด แกไ้ขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามทีเ่หมาะสม และเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งก้บประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจใน
การติด เข้าทำ การลงนามหรือแกไ้ข ในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อนัจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้
ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานตอ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น  
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มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วและมีมตเิปน็เอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน้สามัญ
ของบริษัท จำนวนไม่เกิน 320,327,316 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า และ
การมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
ออกจำหน่ายออกจำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะ
เพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้  เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้น
ครบถ้วนแล้ว หรือ ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (B-W6) และเพื่อรองรับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น 
บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 305 ,240,386.28 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
จำนวน 448,882,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (B-W3) จำนวน 420,850,482 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งท่ี 5 (B-W5) จำนวน 28,032,439 หุ้น ซึ่งพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 16 มีนาคม 2564 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2564  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผูด้ำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ทีป่ระชุมได้พิจารณาลงมต ิ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น          
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นท้ังหมดของผู้เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียง  ดังนี้ 

 เห็นด้วย   843,204,085 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.9896 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง        87,714 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0104 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน

คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกีย่วเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบยีนหรือเจา้หน้าท่ี 

โดยคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น  

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า      
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,394,695,950.76      บาท (หนึ่งพันสามร้อยเกา้สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อย

ห้าสิบบาทเจด็สิบหกสตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,051,023,457 หุ้น (สองพันห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 2,051,023,457 หุ้น (สองพันห้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น        

            
มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ  ด้วย
คะแนนเสยีง  ดังนี้ 

 
 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 348,382,574.88 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จำนวน 
512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการรองรับธรุกรรมการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะตอ้งทำการเพิ่มทุนจดทะเบยีนอีกจำนวน  348,382,574.88 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบยีน 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 512,327,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น 

(1) เพื่อรองรับการออก และ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล
ในวงจำกัด จำนวน 192,000,000 หุ้น ( คิดเป็นร้อยละ 9.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติอนุมัติใหเ้พิ่มทุน ) 

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท ครั้งท่ี 6 (“B-W6”) 
จำนวน 320,327,316 หุ้น ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่า    
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วย
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ตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด
จำนวน 1,921,963,896 หุ้น   

                           
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

ทุกประการด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทจึงต้อง
ดำเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน

คำขอหรือเอกสารใด ๆ ที่เกีย่วข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกีย่วเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ
หรือคำสั่งของนายทะเบยีนหรือเจา้หน้าท่ี 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,743,078,525.64 

 

บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามล้านเจด็หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สบิ

ห้าบาทหกสิบสี่สตางค์) 

 แบ่งออกเป็น 2,563,350,773 หุ้น (สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจด็ร้อยเจ็ด

สิบสามหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.68      บาท (หกสิบแปดสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น    

 หุ้นสามญั 2,563,350,773 หุ้น (สองพันห้าร้อยหกสิบสามล้านสามแสนห้าหมื่นเจด็ร้อยเจ็ด

สิบสามหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
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โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผูด้ำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมต ิ

โดยในวาระดังกล่าวนี้ จะต้องได้รบัอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนีม้ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มา
ประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่าย
ได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น          

                     
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้ว และมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สินธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท และการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
  
 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น 

ประธานได้มอบหมายให้ นางยุพดี คู่เพ็ชร์งาม เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม โดยนางยพุดี คู่เพ็ชร์งาม
รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มมีติให้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท 
ครั้งท่ี 6 ( B-W6) และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะดำเนินการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไมเ่กิน 512,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี ้

1. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจำนวนไม่เกิน 320,327,316 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 6 (B-W6) โดยจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดมิ
ในอัตรา 6 หุ้น สามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลคา่ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิไมเ่ต็มจำนวน 1 หน่วย จากการ
คำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาสิทธิหุ้นละ 0.66 
บาท และกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ 2 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิน้ี 

ในการนี้ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมกาหรือประธานเจ้าหนา้ที่บริหารมอบหมายเป็นผูม้ีอำนาจในการพิจารณากำหนด แกไ้ขเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เป็นต้น ตามทีเ่หมาะสม และเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจใน
การติดต่อ เข้าทำการลงนามหรือแก้ไขในสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อนัจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้
ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจำนวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกดั 
(Private Placement) ทั้งนี้ บคุคลในวงจำกัดดังกลา่ว ต้องไม่เปน็บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ) 

ในการนี้ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มอบอำนาจใหค้ณะกรรมการบริษัทหรอืบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญใน
แต่ละคราวเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื ่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำ
ขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนำหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (4)  กำหนดราคาและเสนอขายหุ้นท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด
ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำ
การติดต่อกันกอ่นวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น  โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่
ละวัน ทั้งนี ้วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุนและในกรณทีี่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอ
ขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที ่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว
คณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาด
ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่า ราคาหุ้นละ 0.29 บาท   

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมติจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 512,327,316 หุ้น รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอข้างต้น 

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคดิเห็น เมื่อปรากฏวา่     
ไม่มผีู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติ 

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 33 ราย ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะ ซึ่งคิดเป็น
จำนวนหุ้นท้ังสิ้น 843,291,799  หุ้น  หรือร้อยละ 43.8766 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,921,963,896 หุ้น                                       
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบ
อำนาจตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี ้

 

 เห็นด้วย   843,291,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100 
  ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 บัตรเสีย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 
วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พลตำรวจโท สมคิด บุญถนอม  ประธานกรรมการ จึงได้กล่าว
ขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 15.25 น. 
 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 

 พลตำรวจโท  
             (สมคิด บุญถนอม) 
              ประธานกรรมการ 

 

 
 (นางยุพดี  คู่เพ็ชร์งาม) 
   ผู้บันทึกการประชุม  
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(F53-4)      แบบรายงานการเพิม่ทุน 
       บรษิทั บจีสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

                                                      วนัที ่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ขา้พเจา้บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ส านักงานอยู่เลขที่ 3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร์ ชัน้ 19  
ยูนิต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่17/2564 
เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30  น.  เกี่ยวกบัการลดทุนจดทะเบยีน เพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดัสรร
หุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 
1. การลดทุนจดทะเบียน 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัไดม้มีตใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 87,468,005.60 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงั
ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 128,629,420 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ ซึง่เป็นหุน้สามญั
ทีอ่อกเพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัครัง้ที ่4 (B-W4) ซึง่พน้จากการ
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชน
ก าหนดไวใ้นการทีจ่ะด าเนินการเพิม่ทุนต่อไป 
 
2. การเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทได้มมีติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ  จ านวน 1,437,831,550.16 บาท          
จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)  เป็นทุนจด
ทะเบยีน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 2,114,458,162 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 
บาท (หกสิบแปดสตางค์) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จ านวนไม่เกิน 
1,409,638,775 หุน้ และ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีจ่องซื้อ
และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ 
จ านวนไม่เกนิ 704,819,387 หุน้  โดยเป็นการเพิม่ทุนลกัษณะดงันี้ 

 
การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการใช้
เงนิทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

2,114,458,162 
- 

0.68 
- 

1,437,831,550.16 
- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

หุน้สามญั 
หุน้บุรมิสทิธ ิ

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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3. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
     3.1. แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 

วนั เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

(1) ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตามสดัส่วนการถอืหุน้  
(Right Offering) 

1,409,638,775 1.5 หุน้เดมิ 
ต่อ  1 หุน้

ใหม ่

0.68 22 – 25 และ 28  
กุมภาพนัธ ์2565 

หมายเหตขุอ้ 1 

(2) เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิB-W7 ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและช าระ
ค่าหุน้เพิม่ทุน 

704,819,387 2 หุน้สามญั
ใหม่ทีจ่องซื้อ
หุน้เพิม่ทุน
ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

0.99 
(ราคาใชส้ทิธ)ิ 

 หมายเหตขุอ้ 2 

 
     3.2. แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรใหแ้ก ่ ประเภทหลกัทรพัย ์ จ านวนหุน้ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ หมายเหต ุ
ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
ประชาชนทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
 
หมายเหตุ:  รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 2,114,458,162 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท      
(หกสบิแปดสตางค)์  มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. จ านวน 1,409,638,775 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิ
ของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แต่ละราย โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีม่รีายชื่อ
ปรากฎอยู่ในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2564  ในอตัราส่วน 1.5 หุ้น
สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค์) คดิเป็นมูลค่ารวม
ไม่เกนิ 958,554,366.77  บาท (เกา้รอ้ยหา้สบิแปดล้านหา้แสนหา้หมื่นสีพ่นัสามรอ้ยหกสบิหกบาทเจด็สบิเจด็
สตางค์)  ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิ้ง ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้อาจจองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้โดยผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรร
หุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธกิต็่อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ทีไ่ดจ้องซื้อตามสทิธิ
ครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 ประชุมเมื่อวนัที ่21 มกราคม 
2565 ก าหนดวนัจองซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนในระหว่างวนัที ่22-25 และ 28 กุมภาพนัธ ์2565 
(รวม 5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น. โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
1.1. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิหรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณี

ใดๆ ใหจ้ดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้ อและช าระเงนิค่า
หุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนในราคาเสนอขายทีเ่ท่ากนั โดยมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
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หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้
พจิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที่ไดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัที่
จองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้  
(ก) ในกรณีจ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกว่าจ านวนหุน้สามญั

ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวในระหว่างผูถ้อืหุ้นเดมิทีไ่ดจ้องซื้อหุน้สามญั
เกนิกว่าสทิธขิองตน ตามสดัส่วนการถอืหุน้สามญัเดมิของผูถ้อืหุน้ทีไ่ด้จองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าสทิธิ
ของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุน้ดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 
ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริหารหรือ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะพจิารณาเห็นสมควร  ทัง้นี้บรษิทัจะคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัส าหรบั
ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิของผูถ้ือหุน้เดมิดงักล่าวขา้งต้น โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน 14 วนั 
นับแต่วนัทีปิ่ดรบัการจองซื้อหุน้  
 

(ข) ในกรณีจ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุน้สามญั
ส่วนที่เหลือดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิทีไ่ด้จองซื้อหุน้สามญัเกนิ
กว่าสทิธแิละช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 
 

1.2. ทัง้นี้ หากยงัคงมหีุ้นเหลอืจากการใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทจากการ
จดัสรรตามขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งต้นแล้ว บรษิัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลอืดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงทีเ่สนอขาย ซึ่งจะเป็นไป
ตามนิยามทีก่ าหนดไวต้ามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาต
ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที ่28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดใหค้ านวณจากราคา
ซื้อขายถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีตกิ าหนดราคาเสนอขายหุน้
ดงักล่าวและเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ทีร่าคาหุน้ละ 
0.68 บาท  (หกสบิแปดสตางค์) ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเป็นการ
เสนอขายเฉพาะหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเท่านัน้ บุคคลในวงจ ากดัที่
จองซื้อหุน้ส่วนทีเ่หลอืจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(B-W7) 
 
ทัง้นี้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจในการพจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใดอนัจ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถงึมอี านาจใน
การด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวได้ทุกประการ 
อาท ิวตัถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน สดัส่วนการใช้เงนิเพิม่ทุน การก าหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการช าระเงนิค่าหุน้ เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการ
เสนอขาย การเสนอซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน การก าหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค าหรอื
ข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธ ิและ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรอื 
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ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงนิของผูจ้องซื้อในแต่ละ
คราว รวมถงึการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และการน าส่งขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.3. กรณีที่เป็นการจดัสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ให้บรษิัท
สามารถด าเนินการจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดได้เป็น
คราวๆ ตามการช าระเงนิของบุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

1.4. ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 
 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกิน 704,819,387  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์)           
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อและ
ไดช้ าระค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญั
ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 (กรณีมเีศษใหปั้ดทิง้) ราคาการใชส้ทิธเิท่ากบั  0.99  บาทต่อหุน้ 
และก าหนดระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ2 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธิ การใชส้ทิธดิงักล่าวของบรษิทัยงัมี
ความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรือประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูม้ี
อ านาจในการพจิารณาก าหนด แกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เสนอขายหุ้นดงักล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วธิกีารช าระเงนิค่าหุ้น วธิกีารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
เป็นตน้ รวมทัง้มอี านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสาร
หลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง 
ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ดงัรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคญัแสดงสิทธ ิB-W7   (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที ่2)  
 

4.   ก าหนดวนัประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการลดทุน การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM 1/2022) ในวันจันทร์ที่ 7 
กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 14.00 น ณ ส านักงาน บรษิัท บ ีจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า 
ชัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธใินการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date)  ในวนั
จนัทรท์ี ่27 ธนัวาคม 2564 

 
5. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้า
มี) 

5.1 ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหด้ าเนินการลดทุนและเพิม่ทุนจดทะเบยีน รวมทัง้เรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.2 บริษัทจะด าเนินการลดทุนจดทะเบยีน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทัง้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่
เกีย่วขอ้งกบัการลดทุนและการเพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 

5.3. บรษิทัฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในการน าใบส าคญัแสดงสทิธิท์ีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัทีอ่อกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและหุน้สามญัออกใหม่ทีเ่กดิจากการ
ใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธขิองผูถ้ือหุน้เดมิทีจ่องซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

5.4. บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
6. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
   การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามในอตัรา 1.5:1 (Right Offering) จ านวนเงนิ
ทีค่าดว่าจะไดร้บัประมาณ 958,554,366.77 บาท จะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นเรื่องดงันี้ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน 
สดัส่วนการใช้เงิน
ท่ีได้จากการเพ่ิม
ทุน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาใช้
เงินเพ่ิมทุน 

1. เงินลงทุนส าหรบัขยายกิจการ 
บรษิทัมแีผนการในการลงทุนเพิม่ในธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ การซื้อรถบรรทุก
เพิ่ม และสร้างคลังสินค้าของบริษัท เพิ่มเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าและ
ปรมิาณความตอ้งการทีเ่ตบิโตขึน้ 
 
นอกจากนัน้บรษิทัมแีผนการเพิม่ทุนใหบ้รษิทั บยีอนด ์แคปปิตอล จ ากดั    
ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อที่บริษัท
ด าเนินการ      

30 2565 - 2569 

2. ลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics 30 2565 - 2569 
2.1 โครงการศึกษาและพฒันาทางด้านเทคโนโลยีการขนส่ง  
บริษัทมีแผนการลงทุนพัฒนาและสร้างยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะ              
ที่ขบัเคลื่อนและปฏิบตัิการขนส่งโดยอตัโนมตัิส าหรบัการขนส่งภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม โดยรายไดจ้ะมาจากการขายและใหบ้รกิารยานยนต์
อัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบนับริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานทางเทคโนโลยี ร่วม
พัฒนาและมีการว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่ งที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบและผลิตหุ่นยนต์เป็นผู้ผลิต โดยบริษัทดงักล่าวจะเป็นผู้ผลติ
ยานยนต์ขนส่งอฉัรยิะใหบ้รษิทั รูปแบบของยานยนต์ไดร้บัการออกแบบ
ใหเ้หมาะสมต่อการบรหิารจดัการการขนส่งภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
ทัง้นี้บรษิัทมเีป้าหมายเป็นผู้น าตลาดรายต้น ๆ ของอุตสาหกรรมขนส่ง
อจัฉรยิะภายในโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่ทัว่ประเทศ  

 
บริษัทก าหนดแผนการเปิดให้บริการยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะน าร่อง
ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 และจะเพิม่จ านวนลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อหารายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นตัง้แต่
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วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน 
สดัส่วนการใช้เงิน
ท่ีได้จากการเพ่ิม
ทุน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาใช้
เงินเพ่ิมทุน 

ปลายปี พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป รายไดจ้ะมาจากการขายยานยนตอ์จัฉรยิะ
และการให้บรกิารขนส่งวตัถุดิบและสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
และการน าขอ้มลูทีม่กีารจดัเกบ็จากการท างานของยานยนต์อจัฉรยิะนี้มา
ท าการวิเคราะห์เพื่อพฒันาการขนส่งภายในโรงงานโดยใช้เทคโนโลยี 
Data Analytic ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพฒันาระหว่างบริษัทและ
บรษิทัทีว่่าจา้ง 

 
สถานการณ์ปัจจุบนั บรษิัทได้ร่วมกบับรษิัทที่ถูกว่าจ้างท าการวจิยัและ
บรษิทัดงักล่าวไดด้ าเนินการผลติยานยนต์ขนส่งอจัฉรยิะคนัแรกเป็นยาน
ยนต์ต้นแบบซึ่งสามารถท างานในเชงิพาณิชย์เสรจ็สิ้นแล้ว โดยบรษิทัมี
สญัญากบับรษิทัซนัเทคเมทลัส ์จ ากดั ในการเริม่ใหบ้รกิารขนส่งภายใน
โรงงานโดยใช้ยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะคันดังกล่าว เริ่มตัง้แต่เดือน
มกราคม 2565 

 
ความเสีย่งต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิของโครงการนี้อยู่ในระดบัต ่า 
ทัง้นี้เพราะกระแสของการก าหนดยุทธศาสตรใ์นการเพิม่ประสทิธผิลของ
การบริหารจดัการของโรงงานต่าง ๆ ก าลงัเป็นประเด็นหลกัของกลุ่ม
ธุรกจิอุตสาหกรรมโรงงาน การวางตวัเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการใหบ้รกิาร
ยานยนตข์นส่งอตัโนมตัขิองบรษิทั พรอ้มกบัการขยายความแขง็แกร่งใน
การวเิคราะหข์อ้มลูการปฏบิตักิารจากกลุ่มลูกคา้ภายในโรงงานต่าง ๆ จะ
เป็นองค์ความรู้หลกั (Knowledge Core Competency) ในการยกระดบั
บรษิทัใหเ้พิม่บทบาททางธุรกจิเป็นทีป่รกึษาในการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การบริหารจดัการธุรกิจขนส่งภายในโรงงานให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่และมจี านวนมากเหล่าน้ี 
2.2 โครงการปรบัปรุงรถขนส่งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดล้อม  
บริษัทมีแผนในการปรับปรุงรถบรรทุกที่มีอยู่ให้เป็นระบบ Electrical 
Vehicle (EV) โดยจะเริ่มต้นและทยอยปรับปรุงรถบรรทุกของบริษัท    
จากเครื่องยนต์ใช้น ้ ามันเป็นรถไฟฟ้า EV ให้ครบทัง้หมดภายใน            
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนการด าเนินการทนัที กับทัง้จัดท า
ระบบการชาร์จและบรหิารจดัการแบตเตอรีส่มบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการด าเนินการ และหารายไดใ้หม่จากการเพิม่ค่าคาร์บอนเครดติ
ส าหรบัการน าไปสรา้งรายได ้และพฒันาไปสู่การใหบ้รกิารบรหิารจดัการ
ระบบพลังงานไฟฟ้าให้กับธุรกิจขนส่งโดยรวมนอกเหนือจากการใช้
เทคโนโลย ีEV ในการลดตน้ทุนด าเนินการภายในบรษิทั       
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วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน 
สดัส่วนการใช้เงิน
ท่ีได้จากการเพ่ิม
ทุน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาใช้
เงินเพ่ิมทุน 

สถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทมีก าหนดการปรบัปรุงรถขนส่งหวัลากของ
บริษัทให้เป็นรถยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้าภายในไตรมาสที่สองของ  ปี 
พ.ศ. 2568 กบัมกีารจดัตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาการบรหิารจดัการการ
ปฏิบตัิการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าคาร์บอนเครดิตและด าเนินการทาง
ธุรกิจในการหารายได้จากคาร์บอนเครดติ และมกีารจดัตัง้คณะท างาน
เพื่อเตรยีมการจดัหาและลงทุนระบบบรหิารจดัการแบตเตอรีอ่จัฉรยิะเพื่อ
สนับสนุนการปฏบิตัธิุรกจิส าหรบัการท าธุรกจิสนับสนุนธุรกจิขนส่งต่าง ๆ 
คาดว่าจะเริม่มรีายได้จากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดติกบัการใหบ้รกิาร
บริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้กับธุรกิจขนส่งโดยรวมภายในช่วงต้นปี   
พ.ศ. 2568 

 
ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของโครงการนี้อยู่ ในระดับที่ต ่ า          
ทัง้นี้เพราะการด าเนินการของโครงการดงักล่าวเป็นแนวทางหลกัในการ
ด าเนินการของธุรกิจขนส่งโดยทัว่ไปเพื่อลดต้นทุนในการด าเนินการ 
บริษัทจึงเร่งลงทุนเพื่อเป็นผู้น า และจะได้น าความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจดัการเพื่อกิจการของบริษัทไปสร้างเป็นบรกิารใหม่ใหก้บักลุ่ม
ธุรกจิขนส่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นผลใหบ้รษิทัสรา้งความได้เปรยีบในการเป็น
ผู้น าธุรกิจก่อนคู่แข่งขนัรายอื่น ๆ และสามารถเร่งสร้างพนัธมิตรทาง
ธุรกจิในวงกวา้งเพื่อความยัง่ยนืทางธุรกจิ  
2.3 โครงการศึกษาและพฒันา Warehouse Automation  
เป็นโครงการทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นยุทธศาสตร์ต่อยอดจากโครงการ
ศกึษาและพฒันาทางด้านเทคโนโลยกีารขนส่ง โดยหน่วยงานวจิยัและ
พฒันาทางเทคโนโลยขีนส่งทีบ่รษิทัจดัตัง้ขึน้ร่วมกบับรษิทัผูเ้ชีย่วชาญที่
บริษัทว่าจ้างเพื่อผลิตยานยนต์อัจฉริยะ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการผลิตระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse 
Automation) ในการออกแบบและพัฒนาสายการผลิตและด าเนินการ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับการให้บริการยานยนต์อัจฉริยะ
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจการบริหารจดัการสินค้าภายใน
คลงัสนิคา้หรอืโรงงานแบบอจัฉรยิะสมบูรณ์แบบ เป็นการลดแรงงานคน  
ใชศ้กัยภาพของระบบหุ่นยนตแ์ละยานยนตอ์ตัโนมตัเิตม็รปูแบบ  

 
สถานการณ์ปัจจุบนั ขณะนี้บรษิทักบับรษิทัแห่งหนึ่งทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญที่
ถูกว่ าจ้างเพื่อศึกษาและออกแบบระบบ อยู่ ระหว่างศึกษาเรื่อง 
Warehouse Automation ส าหรับใช้งานกับคลังสินค้าหรือโรงง าน
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยบริษัทมีก าหนดในการเริ่ม
ใหบ้รกิาร Warehouse Automation ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 แนวทาง
ในการด า เนินธุ รกิจ  Warehouse Automation บริษัทจะติดตั ้งและ
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วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน 
สดัส่วนการใช้เงิน
ท่ีได้จากการเพ่ิม
ทุน (ร้อยละ) 

ระยะเวลาใช้
เงินเพ่ิมทุน 

ให้บริการเฉพาะระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโรงงานอัจฉริยะ
เท่านัน้ การสรา้งอาคารเป็นหน้าทีข่องลูกคา้ 
ความเสี่ยงของโครงการนี้สามารถควบคุมได้เพราะการจะเริม่ห้บริการ 
Warehouse Automation กับลูกค้าองค์กรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการท า
สญัญาว่าจา้งเท่านัน้ ทัง้นี้บรษิทัมคีวามมัน่ใจในศกัยภาพทางเทคโนโลยี
การวจิยัและพฒันาส าหรบัการหาตลาดมคีวามเป็นไปได้สูงเมื่อประเมนิ
จากกลุ่มพันธมิตรโรงงานอุตสาหกรรม โครงการด้าน Warehouse 
Automation จะเป็นการต่อยอดจากโครงการยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะ
ภายในโรงงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจยัเสริมที่จะขบัเคลื่อนการเติบโต ทาง
ธุรกจิโครงการดา้นน้ี 

3. ลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities 30 2565 - 2569 
3.1 โครงการศึกษาพัฒนาเร่ืองน ้าและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพ่ิม

คารบ์อนเครดิต  
บรษิทัมกีารก าหนดแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกจิในการขยายศกัยภาพและ
แนวทางในการหารายไดเ้พิม่จากการลงทุนและบรหิารจดัการการจดัสรร
ทรพัยากรน ้าและพลงังาน โดยมกีลุ่มลูกค้าคอืหน่วยงานผู้ให้บรกิารน ้า
และพลงังาน ซึ่งธุรกจิเป็นธุรกจิกระแสหลกั โดยประเดน็ส าคญัดา้นการ
เพิม่คาร์บอนเครดติจากการบรหิารจดัการน ้าอย่างมีประสทิธภิาพเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม กับการพฒันา
พลังงานทางเลือก ล้วนเกื้อหนุนกับการเพิ่มคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็น
รายไดส้ าคญัอกีประการหนึ่งทีบ่รษิทัค านึงถงึ และสมัพนัธ์กบัเป้าหมาย
ของการลงทุนในโครงการดา้น Green Logistics อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิ
จุดยนืทางธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการที่มบีทบาทในการลดมลพษิ
ของโลก 

 
เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการและ
พลงังานอยู่แล้ว การลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities จะเป็นการ
ต่อยอดทัง้เพื่อเพิม่มลูค่าของบรษิทัและรายไดใ้นมมุของการเพิม่คารบ์อน
เครดติ กบัจะมกีารน าเทคโนโลย ีAutomation ในการบรหิารจดัการน ้า
และพลงังานเขา้มาเพิม่ในธุรกจิปัจจุบนั โดยบรษิทัตัง้เป้าหมายของการ
หารายไดเ้พิม่จากการน าองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการน ้าและพลงังาน
มาต่อยอดเพื่อบรหิารจดัการและควบคุมการจดัเตรยีม กกัเก็บ และน า
ทรพัยากรทัง้สองประเภทนี้ มาเพื่อการจดัจ าหน่ายอย่างมปีระสทธภิาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนัน้การบรหิารจดัการพลงังานแบบ Green Utilities ยงั
หมายความรวมถงึการลงทุนในเทคโนโลยดีา้น Battery Swapping ซึง่จะ
เสรมิกบัโครงการปรบัปรุงรถขนส่งเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มในหวัขอ้ 2.2 อกีดว้ย 
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สถานการณ์ปัจจุบนั บรษิัทมกีารตัง้คณะท างานเพื่อศึกษาและก าหนด
แผนเพิ่มรายได้และเพิ่มปริมาณของน ้ าและพลังงานที่ลงทุนอยู่              
ทัง้พจิารณาเพิม่แหล่งน ้าและแหล่งพลงังาน โดยใหส่้งเสรมิทางธุรกจิกบั
การบริหารจดัการคาร์บอนเครดิต โดยได้เริ่มศึกษาเพื่อพิจารณาการ
ลงทุนในเทคโนโลยพีลงังานทางเลอืก ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงังาน
ขยะ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์แบบลอยน ้า (Floating Solar) ใหเ้ป็นการ
เพิม่ความสามารถในการสร้างรายได้ใหก้บัธุรกิจพลงังานทีบ่รษิัทมกีาร
ด าเนินการอยู่แลว้ 

 
บรษิทัประเมนิความเสีย่งของการด าเนินโครงการไวต้ ่า เน่ืองจากเป็นการ
ต่อยอดบนทรพัยากรทัง้น ้าและพลงังานที่บรษิทัลงทุนไวแ้ลว้ เป็นการต่อ
ยอดเพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการให้เกิดรายได้เพิม่ และเป็นการเร่งให้
เกิดมูลค่าคาร์บอนเครดิตที่เป็นปัจจยัส าคญัและมีมูลค่าทางด้านธุรกิจ 
และยังเสริมกับการลงทุนในโครงการทางด้าน Green Logistics ของ
บรษิทั กบัทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลูกคา้ของบรษิทัอกีดว้ย  

4. เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัย่อย 10 2565 - 2569 
 
 เน่ืองจากบรษิทัมแีนวโน้มการขยายตวัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้แผนการลงทุนในอนาคตจงึมคีวามจ าเป็นตอ้ง
จดัหาแหล่งเงินทุน ดงันัน้บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท 
รวมทัง้ช่วยเสรมิให้บรษิัทมฐีานเงนิทุนที่เขม้แขง็เพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรบัการขยายการลงทุนในอนาคต    
และ/หรอื เพื่อวตัถุประสงค ์อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

 
7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 มเีงนิทุนเพยีงพอเพื่อน าไปใชส้นับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกจิของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนั และรองรบั
การขยายการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมคีวามสามารถในการท าก าไร และ        
มแีนวโน้มการด าเนินงานทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

7.2. เพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ 
       

8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
   เงินที่ได้รบัจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะน าไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีน ภายในกจิการ  ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการสรา้งรายได ้และความสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้ 
ซึง่ช่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากรายไดแ้ละผลก าไรทีจ่ะไดร้บั และส่งผลดตี่อมลูค่าหุน้ของบรษิทัในอนาคต 

 
9. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้น 
    เพ่ิมทุน 
    รายละเอยีดของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ครัง้ที ่7 (B-W7) ทีแ่นบมา ณ ทีน่ี้ 
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10. ค ารบัรองของคณะกรรมการเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบรษิัทไม่ปฎิบตัิหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และวตัถุประสงค์และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัในเรื่องทีเ่กีย่วกบั
การเพิม่ทุนโดยกระท าการหรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรยีกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้  แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่า
สนิไหมทดแทนดงักล่าว ผูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดจะแจง้ให้
บรษิัท ด าเนินการเรยีกร้องได้ และ หากบรษิัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องร้อง
ค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัได้ตามมาตรา 85 แห่ง พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) นอกจากนี้ หากการกระท าหรอืละเวน้การกระท าใดของกรรมการอนัเป็นการไม่
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ปร ะชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสตัย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทในเรื่องที่เกี่ยวกบัการเพิม่ทุนนัน้เป็นเหตุให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอื บุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้ประโยชน์ไปโดยมชิอบ บรษิัทอาจฟ้องเรยีกใหก้รรมการรบัผดิชอบและส่งคนื
ประโยชน์ดงักล่าวแก่บรษิทัได้ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีงรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัจะแจง้ใหบ้รษิทัด าเนินการดงักล่าวไดซ้ึ่งหากบรษิ ทไม่ด าเนินการตามทีผู่ถ้อืหุน้แจง้ภายใน 
1 เดอืนนับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัได้
ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
11. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมมีติให้เพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2564 มมีตอินุมตั ิลดทุนจดทะเบยีนและ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน จดัสรรหุน้เพิม่ทุน และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

13 ธนัวาคม 2564 

2 วนัแจง้มตคิณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 13 ธนัวาคม 2564 
3 วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้           

ครัง้ที ่1/2565 (Record Date) และ ก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธใินการจองซื้อหุน้เพิม่ทุน 
27 ธนัวาคม 2564 

4 วนัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM 1/2021)  7 กุมภาพนัธ ์2565 
5 วนัแจง้มตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565 7 กุมภาพนัธ ์2565 
6 ด าเนินการจดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและเพิม่ทุนจดทะเบยีน และเรื่องอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนั  

นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มี
มตอินุมตั ิ

7 วนัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม ่(Right Offering) (5 วนัท าการ) 22-25 และ 28 
 กุมภาพนัธ ์2565 

เวลา 9.00 – 15.30 น. 
8 ด าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณชิย ์
ภายใน 14 วนั  

นับตัง้แต่วนัทีปิ่ดการจองซื้อ
หุน้และบรษิทัไดร้บัช าระค่า

หุน้ครบตามจ านวน 
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บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 
 

  ขอแสดงความนับถอื 
                
                                    

        (นายปัญญา  บุญญาภวิฒัน์) 
                  ประธานกรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั ครัง้ท่ี 7 
ของบริษทั บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (B-W7) 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั 
ผูอ้อกเสนอขาย : บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  บี จิสติกส์ 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7  (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “B-W7”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและเปลีย่นมอืได ้
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 704,819,387  หน่วย  
วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ

บรษิทั ทีม่รีายชื่อปรากฎในสมุดทะเบยีน ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มสีทิธจิองซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทในวนัที ่27 ธนัวาคม 
2564 ที่ได้จองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้น
สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 (กรณีมเีศษ
ใหปั้ดทิง้)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่

ทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น  เว้นแต่จะมีการปรบัสิทธติามเงื่อนไข
การปรบัสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 0.99 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตาม
เงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรเพื่อรองรบัการใช้
สทิธ ิ

: ไม่เกนิ 704,819,387  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33% ของจ านวนหุ้นที่เรียกช าระแล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 2,114,458,162 หุน้  

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธจิะก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 
หรอืคณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอื
คณะกรรมการมอบอ านาจ 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ
 

: วนัท าการสุดทา้ยของ เดอืนพฤษภาคม และ พฤศจกิายน ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิกรณีทีว่นัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดให้
เลื่อนขึ้นเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยวนัใชส้ทิธคิรัง้แรกตรงกบั
วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 และ วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบัท า
การสุดทา้ยของวนัทีค่รบก าหนดระยะเวลา  2 ปี นับแต่วนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านง : ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ
ของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
ส าหรบัการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธิ
ครัง้สุดทา้ย ในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
  

: บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้เขา้
จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใช้
สทิธ ิ

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรบัสิทธิตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่ทจ.34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สทิธ ิขอ้ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นผู้พจิารณาก าหนดเงื่อนไข 
และ รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการปรบัหรอืเปลี่ยนแปลง
อตัราการใชส้ทิธ ิและ ราคาการใชส้ทิธ ิ

ขอ้ก าหนดกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธิ
เหลอือยู่ 

: บรษิทัจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้
จ านวน 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

เงือ่นไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรอืประธานคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั 
แ ล ะ / ห รื อ คณะก ร ร ม ก า รบ ริห า ร  แ ล ะ / ห รื อ ป ร ะ ธ าน
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ 
รายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี านาจใน
การก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง
ราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดง
สทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว ซึง่รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ
และหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรบัการใช้สิทธติามใบส าคญัแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็น
และเกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษทัสามารถแบ่งได้เป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี  

1) การลดลงของสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
3) การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

 
ทัง้นี้ ในการพจิารณาผลกระทบแบ่งเป็น 3 กรณี ตามรปูแบบการใชส้ทิธแิปลงสภาพของ B-W7 ดงันี้ 
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              กรณีที ่1 
ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่และไดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิB-W7 เป็นผูใ้ชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้ จ านวน  

              กรณีที ่2 
ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่และไดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิB-W7 ไมม่กีารใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7  
กรณีที ่3 
ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามสทิธทิีต่นมอียู่และไดร้บัสทิธใินการจัดสรรใบส าคญั
แสดงสทิธ ิB-W7 ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้ จ านวน โดยทีโ่ดยทีบ่คุคลอื่นเป็นผูม้าใช้
สทิธแิทนทัง้จ านวน 

 
2.1 ด้านการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

มรีายละเอยีดการค านวณในแตล่ะกรณี ดงันี้ 
กรณีที ่1         =                 0% 
 
กรณีท ี2        =                                                      จ านวนหุน้รองรบั RO                                
                                                              จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้รองรบั RO 

 
                   =                                                            1,409,638,775     
                                                                   (2,114,458,162 + 1,409,638,775) 

 
                   =                                                              40.00%  
 
กรณีท ี3        =                                                      จ านวนหุน้รองรบั RO                                
                                          จ านวนหุน้ Paid-up + จ านวนหุน้รองรบั RO + จ านวนหุน้รองรบั B-W7 

 
                   =                                                            1,409,638,775     
                                                          (2,114,458,162 + 1,409,638,775 + 704,819,387) 

 
                   =                                                              33.33%  

 
2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)   

(ก) ในกรณีทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ได้
ครบทัง้จ านวน ก่อนมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 

              
            การลดลงของราคาตลาด  =    (ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)x100  
                                                                    ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย 
                                            =                              0.90 - 0.812 
                                                                                 0.90 
                                            =                                   9.78% 
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โดยที ่
ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากบั 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บรษิัทที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ 17/2564 เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564 (ระหว่างวนัที่ 18 พศจกิายน 2564 – 9 ธนัวาคม 
2564) ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายเท่ากบั 
                               (จ านวนหุน้ paid-up x ราคาก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้รองรบั RO x ราคาเสนอขาย 
RO)  
                                                 จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบั RO 
            =                                    (2,114,458,162 x 0.90) + (1,409,638,775 x 0.68)  
                                                          (2,114,458,162 + 1,409,638,775) 
            =                                                               0.812 
 
(ข) ในกรณีทีเ่สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ไดค้รบทัง้จ านวนและมี
การใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 ครบทัง้จ านวน 
 
            การลดลงของราคาตลาด   =    (ราคาตลาดก่อนการซือ้ขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)  
                                                                    ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย 
                                             =                              0.90 - 0.842 
                                                                                  0.90 
                                             =                                  6.48% 
 
โดยที ่
ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากบั 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของ
บรษิัทที่มกีารซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ 17/2564 เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2564 (ระหว่างวนัที่ 18 พศจกิายน 2564 – 9 ธนัวาคม 
2564) ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการมมีตใิหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขายเท่ากบั 
(จ านวนหุน้ paid-up x ราคาก่อนเสนอขาย) + (จ านวนหุน้รองรบั RO x ราคาเสนอขาย RO) + (จ านวนหุน้รองรบั

การแปลงสภาพ B-W7 x ราคาใชส้ทิธแิปงสภาพ) 
                จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบั B-W7 + จ านวนหุน้รองรบั RO 
      
            =                             (2,114,458,162 x 0.90) + (1,409,638,775 x 0.68) + (704,819,387 x 0.99) 
                                                        (2,114,458,162 + 1,409,638,775 + 704,819,387) 
            =                                                                  0.842 
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 2.3 ด้านการลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
กรณีที ่1 และ 3 
การลดลงของก าไรสุทธติ่อหุน้                     =              EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย           
                                                                                    EPS หลงัเสนอขาย 
                                                         =                              0.052 - 0.026 
                                                                                             0.026 
                                                         =                                   100% 
โดยที ่ 
   EPS ก่อนเสนอขาย                              =                               ก าไรสุทธ ิ 
                                                                                   จ านวนหุน้ paid-up 
                                                         =                           109,464,191.22 
                                                                                      2,114,458,162     
                                                         =                                 0.052 
 
   EPS หลงัเสนอขาย                              =                        ก าไรสุทธ ิ 
                                                          (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) 
                                                         =                        ก าไรสุทธ ิ 
                                        (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบั RO + จ านวนหุน้รองรบั B-W7) 
                                                         =                    109,464,191.22 
                                                            2,114,458,162 + 1,409,638,775 + 704,819,387  
                                                         =                           0.026 
   * Earning ทีใ่ชใ้นการค านวณ มาจากก าไรสุทธสิ าหรบัไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 
 
กรณี 2 
การลดลงของก าไรสุทธติ่อหุน้                     =              EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย           
                                                                                    EPS หลงัเสนอขาย 
                                                         =                              0.052 - 0.031 
                                                                                             0.031 
                                                         =                                  66.7% 
โดยที ่ 
   EPS ก่อนเสนอขาย                              =                               ก าไรสุทธ ิ 
                                                                                   จ านวนหุน้ paid-up 
                                                         =                           109,464,191.22 
                                                                                      2,114,458,162     
                                                         =                                 0.052 
 
   EPS หลงัเสนอขาย                              =                        ก าไรสุทธ ิ 
                                                          (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้) 
                                                         =                        ก าไรสุทธ ิ 
                                                         (จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบั RO) 
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                                                         =                    109,464,191.22 
                                                                 2,114,458,162 + 1,409,638,775  
                                                         =                           0.031 
   * Earning ทีใ่ชใ้นการค านวณ มาจากก าไรสุทธสิ าหรบัไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 

 
3. รายละเอียดการค านวณสดัส่วนหุ้นรองรบั 

 
              สดัส่วนหุน้รองรบั                  =          จ านวนหุน้รองรบั B-W6 + จ านวนหุน้รองรบั B-W7 
                                                                                     จ านวนหุน้ Paid-up*              
                    
                                                      =                       320,327,316 + 704,819,387 
                                                                                        3,524,096,937 
 
                                                      =                                    29.09%    

 
หมายเหตุ * จ านวนหุ้น Paid-up ณ วนัที่คณะกรรมการมมีติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 7 (B-W7) เท่ากับ 
2,114,458,162  หุ้น รวมกบัจ านวนหุน้ Paid-up ที่จะเกิดจากการเพิม่ทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ทีผู่้จองซื้อหุน้สามญั
เพิ่มทุนจะได้รบัใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W7 ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ จ านวน 1,409,638,775 หุ้น รวมเป็นหุ้น Paid-up 
ทัง้สิน้เท่ากบั 3,524,096,937 หุน้ 
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นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 

            กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ใน
นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ผู้มีอำนาจควบคุม 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 ุ 63 ปี 
ที่อยู่   142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันท่ี 21 มกราคม 2565)    ไม่มี  

วันที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท     วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563   

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      1 ปี 
 

การศึกษา      

- นิติศาสตร์บัณฑิต       มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
- พัฒนบริหารศาสตรม์หาบณัฑิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA)  

 

ประกาศนียบัตร 

- หลักสูตรการบรหิารตำรวจช้ันสงู (บตส.รุ่นท่ี 35) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 154/2561 
- 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  
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มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้  

1. การเป็นญาติสนทิกับผู้บริหาร / ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษทัย่อย     ไม่ม ี

2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจม ี
ความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง   1 ปีท่ีผ่านมา  

• เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาทีไ่ดร้ับเงินเดือนประจำ  ไม่ม ี

• เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ        ไม่ม ี

• มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างนัยสำคัญ       ไม่ม ี

คุณสมบัติต้องห้าม  

• ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพยซ์ึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

• ไม่มีประวัติการทำรายการทีอ่าจเกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
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เง่ือนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง   
   
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มายังบริษัท (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9)  

 ผู ้ถือหุ ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)  

 กรณีมีการแก้ไขช่ือ-สกลุ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกล่าว โดยแนบมากับแบบฟอรม์ลงทะเบียน
สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

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 (โนตารีพับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้
ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้
ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า      
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ..................” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น 
และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 



                                                                                                                                   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                                           45 
 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดด้้วยตนเองผู้ถือหุ้นอาจเลอืกมอบ

ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
(1) พลตำรวจตรีประภาส   ปิยะมงคล   อายุ 63  ปี 

ที่อยู่ 142 ซอยนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
 

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

 ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ) มายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 พร้อมกับหนังสือ
มอบอำนาจที่ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/
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 
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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) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 
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หมวด 3  กรรมการและอำนาจกรรมการ 

ข้อ 15.  บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร  

ข้อ 16.  ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 17.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง

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.  ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (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
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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 

        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 ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนั ด
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.  จำนวนหรือช่ือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั ้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 

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

ข้อ 32.  กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท 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
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หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 

 

หมวด 4  การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ข้อ 36. ให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 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)        
ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้   หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ               
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การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบ
องค์ประชุม  

ข้อ 39.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบ
แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

            ก. จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู ่
     ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
     ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 40.  การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน

ลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว  ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุมได้ 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่ องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม          
ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ 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 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

จ. การเพิ่มทุน การลดทุน  

ฉ. การออกหุ้นกู้ 

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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หมวด 5  การเพ่ิมทุน และการลดทุน 

ข้อ 44.  บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้  ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนท่ีผู้ถือหุ้นแต่
ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

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) วันตดิต่อกัน   

 

หมวด 6  เงินปันผล และเงินสำรอง 

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

ข้อ 49.  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้  เมื่อปรากฎแก่กรรมการ ว่าบริษัทมีกำไร
พอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้  และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวต่อไป 

ข้อ 50.  เงินปันผลนั ้นให้แบ่งตามจำนวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื ่นในข้อบังคับนี ้สำหรับ                 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 51.  บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  
นอกจากทุนสำรองดังกล่าว  คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ 
เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วน
ล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
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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 
ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอัน เป็นรอบปี

บัญชีของบริษัท 
ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม       

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จกอ่น
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 
1. สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                                           54 
 

 
หมวด 9  บทเพ่ิมเติม 

ข้อ 63.  ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 
 
 ดวงตราที่ 1 ใช้สำหรับเรื่องทั่วไป  ดวงตราที่ 2 ใช้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
                      และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

 
 

 

  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย  6 
Enclosure No. 6 
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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 ุ63 ปี 
          Or                       Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol  Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                      Age 63 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  

  
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัที ่ 7 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา  14.00 น 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2022 by electronic meeting (E-EGM) on February 7th, 2022  at 2.00 p.m. 
 
ณ ส านกังานเลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ช ัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, 
Bangrak, Bangkok 10500, 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 ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขยีนที่
  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขำ้พเจำ้  สญัชำต ิ  อยูบ่ำ้นเลขที ่  

  I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถอืหุน้จ ำนวนท ัง้สิน้รวม  หุน้  

being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั  เสยีง ดงันี ้  

and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สำมญั  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั   เสยีง  

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

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั  - เสยีง 

preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

    

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้     
Hereby appoint:    

            (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำย ุ  ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (2)      นำย/นำง/นำงสำว 

 

อำย ุ 

 

ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่ 

 

  or Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (3)      นำย/นำง/นำงสำว 

 

อำย ุ 

 

ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่ 

 

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
  
    หรอื (4)     พลต ำรวจตรปีระภำส   ปิยะมงคล   ต ำแหนง่  กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ63 ปี 
    Or                  Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                           Age 63 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวสิำมญั 
ผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 ผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัที ่7 กุมภำพนัธ ์2565 เวลำ  14.00 น 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2022 by electronic meeting (E-EGM) February 7th, 2022  at 2.00 p.m. 
 
ณ ส ำนกังำนเลขที ่52 อำคำรธนยิะพลำซ่ำ ช ัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ ืน่ดว้ย 

at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, 
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 
 
 
 

(ปิดอากร
แสตมป์ 20 
บาท) 

(Stamp Duty 

Baht 20) 
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(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 
วำระที ่1.          พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 กรกฎำคม 2564 
Agenda 1.       To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  

No. 1/2021 held on July 21, 2021. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 
วำระที ่2  พิจำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั จ ำนวน 87,468,005.60 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

1,743,078,525.64 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บำท โดยกำรตดัหุ ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 128,629,420 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ ซึง่เป็นหุน้ที่
เหลอืจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (B-W4)  

Agenda 2. To consider and approve the reduction of the registered capital of the company for 
87,468,005.60 baht from the original registered capital of 1,743,078,525.64 baht to the 
registered capital of 1,655,610,520.04 baht by eliminating 128,629,420 unissued ordinary 
shares which are remaining from the exercise of the conversion rights of the warrants to 
purchase the Company's common shares (B-W4) with a par value of 0.68 baht (sixty-eight 
satang).  

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที ่3.   พจิำรณำอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

Agenda 3. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital reduction. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่4   พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ ำนวน 1,437,831,550.16 บำท จำกเดมิทุนจดทะเบยีน 
1,655,610,520.04 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 3,093,442,070.20 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 
2,114,458,162 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ เพือ่เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวนไม่เกนิ 1,409,638,775 หุน้ และ เพือ่รองรบักำรใช้สทิธขิอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและ
เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรำยถอือยู ่จ ำนวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้   

Agenda 4. To consider and approve the increase of the Company registered capital for 1,437,831,550.16 
baht from 1,655,610,520.04 baht to 3,093,442,070.20 baht by issuing 2,114,458,162 newly 
issued ordinary shares with a par value of 0.68 baht (sixty-eight satang) for offering to the 
existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) in the amount of not 

more than 1,409,638,775 shares and to support the exercise of the warrants to be allocated to 
the Company's shares subscribed and assigned to the newly issued ordinary shares issued and 
offered to the existing shareholders in proportion to their shareholding not exceeding 

704,819,387 shares. 
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  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  

      appropriate in all respects. 

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

                                         เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 
 
 
วำระที ่5   พจิำรณำอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
Agenda 5. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital increase. 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วำระที ่6   พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) คร ัง้ที ่7 (B-W7) จ ำนวนไมเ่กนิ 704, 819,387 หนว่ย เพือ่จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีจ่องซือ้
และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รำยถอือยู ่(Right Offering) ในอตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัเพิม่ทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 

Agenda 6. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of 
Begistics Public Company Limited No. 7 (B-W7) in an amount not exceeding 704, 819,387 units 
to be allocated to the Company's shareholders who subscribed and allocated the newly issued 
ordinary shares issued and offered to the existing shareholders in proportion to their respective 
shareholdings (Right Offering) in the ratio of 2 newly issued ordinary shares per 1 unit of 
warrant. 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วำระที ่7   พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหมจ่ ำนวนไมเ่กนิ 2,114,458,162 หุน้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวนไมเ่กนิ 1,409,638,775 หุน้ และเพือ่รองรบั
กำรใชส้ทิธ ิB-W7  จ ำนวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้ 

Agenda 7. To consider and approve the allocation of new ordinary shares in an amount not exceeding 
2,114,458,162 shares to be offered to the existing shareholders of the Company in proportion 

to their respective shareholdings (Right Offering) not more 1,409,638,775 shares, and to 
support the exercise of B-W7 in an amount of not more than 704,819,387 shares. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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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วำระที ่8.   พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี  
Agenda 8 . To consider other matters (if any) 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืว่ำกำร

ลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้  

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) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืใน

กรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจำกทีร่ะบุไว้ขำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื

เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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. 

 

กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

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 

( ) 
 

 

หมำยเหต ุ

Remarks 

 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

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. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 

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 ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวันที ่7 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 14.00 น. 
ณ  ส านักงานเลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2022 by electronic meeting (E-EGM) on 

February 7th, 2022  at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza 

Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time 
and place thereof.    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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 ุ63 ปี 
            Or                         Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                         Age 63 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  
 

  
  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา  14.00 น 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2022 by electronic meeting (E-EGM) February 7th, 2022 at 2.00 p.m. 
 

ณ ส านกังานเลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ช ัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, 
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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(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. 
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ ั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.          พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2564 
Agenda 1.       To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  

No. 1/2021 held on July 21, 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 ่2  พิจารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั จ านวน 87,468,005.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,743,078,525.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บาท โดยการตดัหุ ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหน่ายออกจ านวน 128,629,420 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ ซึง่เป็นหุน้ที่
เหลอืจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (B-W4)  

Agenda 2. To consider and approve the reduction of the registered capital of the company for 
87,468,005.60 baht from the original registered capital of 1,743,078,525.64 baht to the 
registered capital of 1,655,610,520.04 baht by eliminating 128,629,420 unissued ordinary 
shares which are remaining from the exercise of the conversion rights of the warrants to 
purchase the Company's common shares (B-W4) with a par value of 0.68 baht (sixty-eight 
satang).  

  (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 ่3.   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

Agenda 3. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital reduction. 
 
    (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 ่4   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 1,437,831,550.16 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 
1,655,610,520.04 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 3,093,442,070.20 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน 
2,114,458,162 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ เพือ่เสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) จ านวนไมเ่กนิ 1,409,638,775 หุน้ และ เพือ่รองรบัการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุทีอ่อกและ
เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรายถอือยู ่จ านวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้   

Agenda 4. To consider and approve the increase of the Company registered capital for 1,437,831,550.16 
baht from 1,655,610,520.04 baht to 3,093,442,070.20 baht by issuing 2,114,458,162 newly 
issued ordinary shares with a par value of 0.68 baht (sixty-eight satang) for offering to the 
existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) in the amount of not 
more than 1,409,638,775 shares and to support the exercise of the warrants to be allocated to 
the Company's shares subscribed and assigned to the newly issued ordinary shares issued and 
offered to the existing shareholders in proportion to their shareholding not exceeding 

704,819,387 shares. 
 

  (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 ่5   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
Agenda 5. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital increase. 

  (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 ่6   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) คร ัง้ที ่7 (B-W7) จ านวนไมเ่กนิ 704, 819,387 หนว่ย เพือ่จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีจ่องซือ้
และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู ่(Right Offering) ในอตัราสว่น 2 หุน้สามญัเพิม่ทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

Agenda 6. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of 
Begistics Public Company Limited No. 7 (B-W7) in an amount not exceeding 704, 819,387 units 
to be allocated to the Company's shareholders who subscribed and allocated the newly issued 
ordinary shares issued and offered to the existing shareholders in proportion to their respective 
shareholdings (Right Offering) in the ratio of 2 newly issued ordinary shares per 1 unit of 
warrant. 

     (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 ่7   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 2,114,458,162 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) จ านวนไมเ่กนิ 1,409,638,775 หุน้ และเพือ่รองรบั
การใชส้ทิธ ิB-W7  จ านวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้ 

Agenda 7. To consider and approve the allocation of new ordinary shares in an amount not exceeding 
2,114,458,162 shares to be offered to the existing shareholders of the Company in proportion 
to their respective shareholdings (Right Offering) not more 1,409,638,775 shares, and to 
support the exercise of B-W7 in an amount of not more than 704,819,387 shares. 

    (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 ่8.   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 8 . To consider other matters (if any) 

    (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 
 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถู่กตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

  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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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 เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 

( ) 
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หมายเหต ุ
Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่น ัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 

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

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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 

 

ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวันที ่7 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 14.00 น. 
ณ  ส านักงานเลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2022 by electronic meeting (E-EGM) on 

February 7th, 2022  at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza 

Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, 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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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 ดงัต่อไปนี ้

- ช่ือ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอเีมล์ (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้ 

- คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรอืให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมลูประกอบ (ถ้ามี) 

2. ช่องทางในการส่งคำถาม 

- ทางอีเมล์ ir_investment@begistics.co.th 

- จัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท บี จสิติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวง

สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม 

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตัง้แต่บัดนี้จนถึง                              

วันท่ี 31 มกราคม 2565 

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้วบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารที่เกีย่วข้องเพื่อพิจารณา

และตอบคำถามดังกลา่วให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

mailto:ir_investment@begistics.co.th
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 
 
  

ผู้ถือหุ้น 

เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

ส่งแบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ภายในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 ผ่านช่องทาง 
- ir_investment@begistics.co.th 
-ช่องทางไปรษณีย:์ ส  านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   
บริษัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า 
ชัน้ 28 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

ส่งแบบฟอรม์การลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกสภ์ายในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 ผ่านช่องทาง 
- ir_investment@begistics.co.th 
-ช่องทางไปรษณีย:์ ส  านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
บริษัท บ ีจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 
28 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

◦ แนบบตัรประชาชน 
◦ แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(สิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 ) 

ตรวจสอบหนงัสือมอบฉนัทะ 

◦ หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มส าเนาบตัร ประชาชนผูม้อบฉนัทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ 

◦ แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(สิ่งท่ี
ส่งมาดว้ย 9 ) 
 

บริษัทจดัส่ง link เพื่อเขา้รว่มประชุมและ (username) & (password) ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

วนัจันทรท่ี์ 7 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 12:00 น. ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงในวาระใดๆใหผู้ถื้อหุน้ไปท่ีหนา้ต่าง E-Voting 
เพื่อท าการลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามเพื่อ
ยืนยนัการลงคะแนนอีกครัง้ 

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมคะแนนทัง้หมดในระบบลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชมุ 

บริษัทจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ ซึ่ง
เป็นท่ีปรกึษากฎหมาย
ภายนอก หรือเจา้หนา้ท่ีของ
บริษัท เพื่อท าหนา้ท่ีดแูลและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน
เสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไป
อย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของ
บริษัท 

ประธานเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

mailto:ir_investment@begistics.co.th
mailto:ir_investment@begistics.co.th
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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……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..   

โทรศัพทม์ือถือ………………………………………………………อีเมล์…………………………………………………………………………………. 

Mobile No. ………………………………………………………..E-mail……………………………………………………………………………….  

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 ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น 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 Friday 31, 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   

 

 

 

 

mailto:ir_investment@begistics.co.th
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หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                                                        74 
 

 

แผนที่สถานทีก่ารถ่ายทอดสดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Map of Meeting Venue and Conference Broadcasting Location for EGM No.1/2022 

 

 
 

สถานที:่              ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

Location:          The Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED  

ที่ต้ัง:  เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

Address:          No. 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 

10500  

Website:   https://www.begistics.co.tharmyclubthai.com 

รถประจำทาง:   115 15 163A 172 177 504 514 544 547 76 77   

Bus:                   115 15 163A 172 177 504 514 544 547 76 77 

https://www.begistics.co.tharmyclubthai.com/



