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B-HO No. 021/2564 

1 เมษายน 2564 

 

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)  

รุ่นที่ 4 (“B-W4”)  

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4       

(B-W4)  ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จํานวนรวมทั้งสิ้น 96,862,212 หน่วย โดยกําหนด

วันใช้สิทธิปีละสองครั้งในวันทําการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี ระยะเวลา 3 ปี สําหรับปีน้ีเป็นการใช้สิทธ์ิครั้ง

สุดท้าย ซึ่งจะมีการใช้สิทธ์ิในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพียงวันเดียวเท่าน้ัน ทั้งน้ีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวคือวันครบกําหนด

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ B-W4 ครั้งสุดท้าย ดังน้ี 

 

1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

วันที่ 16– 30 มิถุนายน 2564   เวลา  09.00 – 15.00 น. 

2. วันที่ใช้สิทธิ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564   เวลา  09.00 – 15.00 น. 

3. อัตรา  

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.30870 หุ้น  

4. ราคาการใช้สิทธิ 

ราคาใช้สิทธิ 0.92 บาทต่อ 1 หุ้น (เก้าสิบสองสตางค์ต่อหน่ึงหุ้น) 

5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ  B-W4 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 1 กรกฎาคม 2564 

6. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบส าคัญแสดงสิทธิ B-W4 (ขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทขอให้ 

SET สั่งหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W4 ต้ังแต่วันที่ วันที ่8 มิถุนายน 2564 – 1 กรกฎาคม 2564 

7. การสิ้นสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ B-W4 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W4 จะพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
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8. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 

บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

สํานักงานบริษัทฯ เลขที่ 3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ยูนิต K 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ (02) 367-3570-6   โทรสาร (02) 367-3577 

Website: www.begistics.co.th 

ผู้ประสานงาน : นายอิศเรศ  อํ่าศรีเวียง     e-mail: itsaret.um@begistics.co.th 

9. วิธีการใช้สิทธิ 

9.1 แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ที่ทําการสํานักงานใหญ่ของ   

บริษัทฯ  หรือ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-information-and-

download-form/ 

9.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอน ด้านหลัง หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่           

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดตามจํานวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

9.3 ชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดังต่อไปน้ี  

(1) ชําระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ต๋ัวแลกเงินธนาคาร หรือ คําสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับแต่วันกําหนดการใช้สิทธิ จ่ายในนาม “บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) 

ทั้งน้ีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว

เท่าน้ัน 

(2) ชําระเป็นเงินสดหรือเงินฝาก ผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาบางนา เลขที่บัญชี          

130-318322-0 ชื่อบัญชี บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)  

 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ 

 ก.  บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ข.  บุคคลต่างด้าว : สําเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 ค.  นิติบุคคล   : สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสําเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 6 เดือน 

     พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานางลงลายมือชื่อตามข้อ ก และ/หรือข้อ ข  

     แล้วแต่กรณี 
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10. เอกสารการ/หลักฐานการช าระเงิน 

วิธีการชําระเงิน 

10.1.  ชําระโดย เช็ค/ดราฟท/์แคชเชียร์เช็ค/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทํา

การ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)” โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 29 มิถุนายน 

2564 และย่ืนความจํานงระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564  ในเวลาทําการ เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือ 

10.2.  ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 

เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางนา เลขที่บัญชี 130-318322-0 ชื่อบัญชี “บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด 

(มหาชน)” หรือ “Begistics Public Company Limited” โดยโอนเงินเข้าบัญชีไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 

15.00 น. และย่ืนความจํานงระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2564 ในเวลาทําการ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 

นอกจากน้ีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวด้วย 

หากมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและ           

เวลาทําการ (จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.) 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

                           ( นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ) 

                   ประธานเกรรมการบริหาร  

 

 


