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 วนัท ี6 สิงหาคม 2562 

เรือง  แจ้งสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

สงิทสีง่มาด้วย  1. หนงัสอืแจ้งการจดัสรร และเอกสารการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 2. ใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

 3. ใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน ซึงออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั 

4. เอกสารเพมิเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นนั 

5. หนงัสอืมอบอํานาจสําหรับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุของ บริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 

6. แผนทีสถานทีรับจองซือและรับชําระเงินคา่จองซือหุ้น  

  

ตามทีทปีระชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครังท ี1/2562 เมอืวนัท ี26 

กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการเพมิทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบยีนเดิม 883,340,850.84 บาท หรือเป็น

จํานวน 1,299,030,663 หุ้น  เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่1,757,131,698.04 บาท หรือเป็นจํานวน 2,584,017,203 หุ้น โดยเพิมอกี

จํานวน 873,790,847.20 บาท หรือเพิมเป็นจํานวน 1,284,986,540  หุ้น  โดยแบง่การจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุของบริษัท 

จํานวนไมเ่กิน 871,759,905 หุ้น มลูคา่ทตีราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่

(Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทนุ หุ้นละ 0.33 บาท ใน

กรณีทมีีเศษทศนยิมของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษนนัทงิ และอนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้น

สามญัของบริษัท ครังท ี5 (B-W5) จํานวนไมเ่กิน  290,586,635 หนว่ย เพอืจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม 

ได้ใบสําคญัแสดงสทิธิทีจะซอืหุ้นสามญัของบริษัท จํานวน  หนว่ย โดยไมค่ิดมลูค่า (เศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไมเ่ตม็

จํานวน  หนว่ยจากการคาํนวณให้ปัดเศษทิง) อตัราการใช้สิทธิ  หนว่ยสามารถใช้สิทธิซือหุ้นสามญัเพิมทนุของบริษัทได้  

หุ้นในราคาใช้สทิธิหุ้นละ 0.35 บาท  และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนบัแตว่นัทีอออกใบสาคญัแสดงสิทธิ เป็น

จํานวนไมเ่กิน 290,586,635 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท  และอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุจํานวนไมเ่กิน 

90,430,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครังท ี3 (B-W3) และอนมุตัิ
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จดัสรรหุ้นสามญัเพมิทนุจํานวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญั

แสดงสิทธิ ครังท ี4 (B-W4 

บริษัทจึงเรียนมาเพือแจ้งสิทธิของทา่นในการจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุ ซงึมีจํานวนตามทีระบใุนใบรับรองสทิธิการจอง

ซอืหุ้นซงึออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สงิทสีง่มาด้วยลาํดบัท ี3) โดยรายละเอยีดการจองซือหุ้น

สามญัดงักลา่วเป็นไปตามทีระบใุนหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุทีสง่มาด้วยนี (สงิทสีง่มาด้วยลาํดบัท ี1)  

ทงันผีู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือหุ้นสามญัเพมิทนุเกินกวา่สทิธิของตนตามอตัราสว่นทีกําหนดไว้ได้ (Oversubscription) 

โดยผู้ ถือหุ้นเดิมทีจองซือหุ้นเกินกวา่สิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นทีจองซอืเกินกวา่สิทธิก็ต่อเมือมีหุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมทไีด้จองซอืตามสิทธิครบถ้วนทงัหมดแล้วเทา่นนั โดยหลกัเกณฑ์สําหรับการจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกวา่สิทธิมี

ดงัน ี

 กรณีมีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นทจีองซอืเกินกวา่สิทธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ้นสามญัเพิมทนุเกินกว่าสทิธิของตน และได้

ชําระคา่จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

 กรณีมีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นทจีองซอืเกินกวา่สิทธิ 

1. ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรร

หุ้นสว่นเกินสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย (กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษ

ของหุ้นดงักลา่วทิง) จํานวนของหุ้นทีจะจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจํานวนของ

หุ้นทีได้มีการจองซือและชําระคา่จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

2. โดยบริษัทจะจดัสรรหุ้นทีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสดัส่วนภายหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 1 ให้แก่

ผู้ ถือหุ้ นทีจองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึงยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น

ดงักล่าวแต่ละ ราย (กรณีทีมีเศษของหุ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง) โดยให้ดําเนินการตาม

ข้อ 2 น ีจนกระทงัไมม่หีุ้นเหลือจากการจดัสรร ทงันจีํานวนของหุ้นทจีะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ

จะไมเ่กินกวา่จํานวนของหุ้นทีได้มีการจองซือและชําระคา่จองซือหุ้นดงักลา่วไว้แล้ว 

ในกรณีทีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสิทธิและเกินกวา่สิทธิจองซือ บริษัทจะดําเนินการจดัสรรให้

จนกระทงัไมมี่หุ้นสามญัเพิมทนุเหลือเพียงพอทีจะจดัสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นได้อีกตอ่ไป หรือจนกว่าจะไมม่ผีู้ ถือ

หุ้นรายใดประสงค์ทีจะจองซอืหุ้นสามญัเพิมทนุดงักลา่วอีกตอ่ไป 

การจดัสรรหุ้นทีจองซือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไมท่ําให้ผู้ ถือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินกว่า

สิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะทีเพิมขึนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําเสนอซือหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที

กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ทจ.12/2554 เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์ 

เพอืครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลกัษณะทีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามทีระบไุว้

ในข้อบงัคบัของบริษัท 
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ทงันี บริษัทได้กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) 

คือ วนัที 6 สิงหาคม 2562 และกําหนดวนัจองซือ และชําระเงินคา่จองซือหุ้นสามญัเพิมทนุทีจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนจํานวนหุ้ นทีผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที 26-30 สิงหาคม 2562 รวม 5 วันทําการ โดยมี

รายละเอยีดของการจดัสรรตามทีปรากฏในหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น ทสีง่มาด้วยนี (สงิที

สง่มาด้วยลาํดบัท ี1) 

 

จึงเรียนมาเพือทราบและโปรดพิจารณา 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                                   

(นายฐิติศกัดิ    สกลุครู) 

              ประธานกรรมการบริหาร 


