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B-HO No. 040/2019 

 

18 ตุลาคม 2562 

เรือง สิทธิทีจะซือหุน้สามญัแจง้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง   

(B-W5) ครังที 1 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามทีบริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) เดิม (บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จาํกดั )มหาชน( ) หรือ “บริษทัฯ”  ไดท้าํการ

สาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามัออกใบ ญ B-W5 จาํนวนทงัสิน 290,555,129 หน่วย ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนเมือวนัที 16 

กนัยายน 2562 นนั บริษทัฯ ขอแจง้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ

ซือหุน้สามญัของบริษทัฯ ครังทีแรก ดงันี 

 

วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ   : วนัที  31 คุลาคม 2562 

ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ : วนัที  24-25 และ วนัที 28-30 ตุลาคม 2562 

เวลา 08:30 – 16:00 น. 

อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซือหุน้สามญั  

      1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ    : 0.35 บาทต่อ 1 หุน้ (สามสิบหา้สตางคต์่อหุน้) 

สถานทีติดต่อในการใชสิ้ทธิ   : สาํนกังานบริษทัฯ เลขที 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชนั 19  

ยนิูต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

ขนัตอนการใชสิ้ทธิ 

1. แบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัทีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น พร้อมทงัลงลายมือ

ชือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดที้ทาํการสาํนกังานใหญ่

ของบริษทัฯ หรือ สามารถดาวน์โหลด ไดที้ https://www.begistics.co.th/investor-relations/ )  
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2.  ใบสาํคญัแสดงสิทธิซึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิลงลายมือชือผูโ้อนดา้นหลงั หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ     ตาม

แบบทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดตามจาํนวนทีระบุอยูใ่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญั 

3.  ชาํระเงินค่าหุน้ตามจาํนวนทีระบุในแบบแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัโดยวธีิหนึงวธีิใด ดงัต่อไปนี  

3.1 ชาํระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตวัแลกเงินธนาคาร หรือ คาํสังจ่ายเงินของธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการ นับแต่วนักาํหนดการใช้สิทธิ จ่ายในนาม “บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั 

(มหาชน)  ทงันีการใช้สิทธิซือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษทัฯ เรียกเก็บเงินจาํนวนดงักล่าวไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดแลว้เท่านนั 

3.2 ชาํระเป็นเงินสดหรือเงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางนา เลขทีบญัชี 

130-318322-0 ชือบญัชี บริษทั บี จิสติกส์ จาํกดั )มหาชน (  

หลกัฐานประกอบการจองซือหุน้รองรับตามการใชสิ้ทธิ 

ก.  บุคคลสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ข.  บุคคลต่างดา้ว  : สาํเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ค. นิติบุคคล   : สาํเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์รับรองสาํเนาถูกตอ้ง อายไุม่เกิน 6  

เดือนพร้อมเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนางลงลายมือชือตามขอ้ ก และ /หรือ ขอ้ 

ข แลว้แต่กรณี 

 

จึงเรียนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

  

 

                     ( นายพงศศิ์ริ  ศิริธร ) 

                 ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

 


