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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)     นำยสมทิร  เหลีย่มมณี   ต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  และ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อำย ุ56 ปี 

           or             Mr. Smith Leam-manee Positions Independent Director, Audit Committee, Nomination and Remuneration 

Committee and Risk Management Committee, Age  56 years. 

ทีอ่ยูเ่ลขที ่ 111/1126 หมูท่ี ่1 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 
Residing  at 111/1126 Moo 1, Tambon Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000  

  
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2565 (ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส)์ ในวันที ่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ  14.00 น. 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2022 
(via electronic media) on April 26th, 2022 at 14.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุส ำนักงำน ชัน้ 28 อำคำรธนยิะพลำซำ่ เลขที ่52 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่น
ไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

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.    
 
 
 
 

(ปิดอำกร
แสตมป์ 20 
บำท) 

(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          พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่7 กมุภำพนัธ ์2565 

Agenda 1.       To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

on February 7, 2022. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(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       รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกีย่วกบัผลกำรด ำเนนิงำนของบรษิทั ประจ ำปี 2564 

Agenda 2.   To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating 
results for the year 2021. 

 เป็นวำระแจง้เพือ่ทรำบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 
 Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only. 

วำระที ่3  พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบรษิทั ส ำหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่  

31 ธนัวำคม 2564 
Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income 

Statement for the fiscal year ended 31 December 2022. 
 

    (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   พจิำรณำอนุมตักิำรงดจดัสรรก ำไรสุทธเิพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำรจำ่ยเงนิปนัผล 
ประจ ำปี 2564 

Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve 
and the omission of dividend payments Year 2021. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(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   พจิำรณำอนุมตักิำรเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation 

for the year 2022.    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(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: 
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 กำรแตง่ต ัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

 Appointment of individual directors 
 

1. พลต ำรวจตร ีประภำส ปิยะมงคล   กรรมกำร/กรรมกำรอสิระ 
Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol   Director/ Independent Director 
 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

    Approve     Disapprove    Abstain 
 

2. นำยไพโรจน ์ไววำนชิกจิ      กรรมกำร 
Mr. Pairoj Waiwanijchakij    Director 

 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

   Approve     Disapprove    Abstain 

วำระที ่6   พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

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

2022.  

     (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   พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2565 

Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the 
audit fee for the year 2022. 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

(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) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่ม่เป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถอืวำ่กำรลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้  

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) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่

ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจำกทีร่ะบุไวข้้ำงตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำร

แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุ

ประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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 เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตำมที่

ขำ้พเจำ้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
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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 

 

ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 (ผำ่นสือ่อเิล็คทรอนกิส)์ ในวันที ่26 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ  หอ้ง
ประชมุส ำนักงำน ชัน้ 28 อำคำรธนยิะพลำซำ่ เลขที ่52 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะ

พงึเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (via electronic media), on April 26th, 2021 

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.    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วำระที…่…………… 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 

วำระที…่…………… 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 
 

วำระที…่…………… 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 

 

วำระที…่…………… 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 

 

 



                                                                                                                                                         Enclosures No.6 

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (Electronic Meeting)                                                                         Page 56  

 

วำระที…่…………… 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 
 
 

วำระที…่…………… 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 


