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B-HO No. 001/2020 

 

13 มกราคม 2563 

เร่ือง สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัแจง้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง  (B-
W5) คร้ังท่ี 2 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ีบริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) เดิม (บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั )มหาชน( ) หรือ “บริษทัฯ”   ไดท้  าการ
ส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัออกใบ ญ B-W5 จ านวนทั้งส้ิน 290,555,129 หน่วย ให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนเม่ือวนัท่ี 16 

กนัยายน 2562 นั้น บริษทัฯ ขอแจง้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 ดงัน้ี 

 

วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ   : วนัท่ี  31 มกราคม 2563 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี  24 และ วนัท่ี 27-30 มกราคม 2563 

เวลา 08:30 – 16:00 น. 

อตัราการใชสิ้ทธิ    : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั  

      1 หุ้น 

ราคาการใชสิ้ทธิ    : 0.35 บาทต่อ 1 หุน้ (สามสิบห้าสตางคต์่อหุ้น) 

สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ   : ส านกังานบริษทัฯ เลขท่ี 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19  

ยนิูต K ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

ขั้นตอนการใชสิ้ทธิ 

1. แบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือ
ช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิไดท่ี้ท าการส านกังานใหญ่
ของบริษัทฯ หรือ สามารถดาวน์โหลด ได้ ท่ี  https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-

information-and-download-form/)  

https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-information-and-download-form/
https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-information-and-download-form/
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2.  ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั  หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ     ตาม
แบบท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดตามจ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 

3.  ช าระเงินค่าหุ้นตามจ านวนท่ีระบใุนแบบแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ช าระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือ ค าส่ังจ่ายเงินของธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการ นับแต่วนัก าหนดการใช้สิทธิ จ่ายในนาม “บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน)  ทั้งน้ีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ  เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้เท่านั้น 

3.2 ช าระเป็นเงินสดหรือเงินฝาก ผ่านบญัชีออมทรัพยธ์นาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางนา เลขท่ีบญัชี 
130-318322-0 ช่ือบญัชี บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั )มหาชน (  

หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุ้นรองรับตามการใชสิ้ทธิ 

ก.  บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข.  บุคคลต่างดา้ว  : ส าเนาหนงัสือเดินทางพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ค. นิติบุคคล   : ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์รับรองส าเนาถูกตอ้ง อายไุม่เกิน 6  

เดือนพร้อมเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านางลงลายมือช่ือตามขอ้ ก และ /หรือ ขอ้ 
ข แลว้แต่กรณี 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     ( นายพงศศิ์ริ  ศิริธร ) 

                 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 


