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ที ่B-HO. No. 004-2565 

 วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565 

เรื่อง  แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  ควบใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที ่7 (“B-W7”) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  1.หนังสอืแจง้การจดัสรรและเอกสารการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 
    ของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2. ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธขิอง บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 3. ใบรบัรองสทิธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่งออกโดย บรษิัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
4. เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผูท้ี่ประสงค์น าหลกัทรพัย์ฝากเขา้บญัชบีรษิัทผู้ออก
หลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้ 

5. หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
    ของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
6. แผนทีส่ถานทีร่บัจองซื้อและรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้  

   

ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ที ่1/2565  ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) เมื่อวนัจนัทร์ ที ่7 

กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหมจ่ านวน 2,114,458,162 หุน้ โดยแบ่งการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทั จ านวนไม่เกนิ 1,409,638,775 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน

การถอืหุ้นของผูถ้ือหุ้นแต่ละราย ในอตัราส่วน 1.5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 0.68 บาท 

(หกสบิแปดสตางค)์ ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่กดิจากการค านวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7 (B-W7) จ านวน 704,819,387 หน่วย โดยเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิทีจ่องซื้อและช าระค่าหุน้ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัใหม่ 

ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 7 (B-W7) ในราคาเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0.00 บาท และมรีาคาใช้สทิธ ิ0.99 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรบัสทิธิ) ทัง้นี้เศษของ

ทศนิยมใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีเ่กดิจากการค านวณใหปั้ดทิ้ง ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะต้องใชส้ทิธจิอง

ซื้อใบส าคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดในคราวเดยีวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน   

ทัง้นี้บรษิทัฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชื่ อปรากฎใน

วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2564 และก าหนดวนัจองซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่

ทุนในระหว่างวนัที ่ 22, 23, 24, 25 และ 28 กุมภาพนัธ ์2565  (5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น.  

บรษิทัฯ จงึเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิของบรษิทั และขอ

แจง้ขอ้ก าหนดการจองซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน ดงันี้ 
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1. ก ำหนดวนัจองซือ้ สถำนท่ี และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

1.1 ระยะเวลาและสถานทีจ่องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
วนัที ่22, 23, 24, 25 และ 28 กุมภาพนัธ ์2565  เวลา 9.00 น. - 15.30 น.  ดงันี้ 
คุณยุพด ี คู่เพช็รง์าม  e-mail: Yuppadee.ko@begistics.co.th  
ต าแหน่ง  เลขานุการบรษิทั 
นายอศิเรศ  อ ่าศรเีวยีง      e-mail: itsaret.um@begistics.co.th  
ต าแหน่ง นักลงทุนสมัพนัธ ์
 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
สถานทีร่บัจองซื้อ  เลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28  

ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

(** ไม่รบัจองซือ้ทำงไปรษณีย ์**) 

ส าหรบัท่านทีถ่ือหุ้นในระบบไร้ใบหุน้ (Scriptless) กรุณาตดิต่อบรษิัทหลกัทรพัย์ทีท่่านมบีญัชซีื้อขายหลักทรพัย ์

และมหีุ้นสามญัของบรษิัท บ ีจสิติกส์ จ ากดั (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บรษิัทหลกัทรพัย์นัน้ด าเนินการรวบรวม

เอกสารและยื่นเรื่องใหแ้ก่บรษิทั 

1.2  การช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
ผูจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ เลือกวิธีช ำระเงินเพียงวิธีเดียว 
1.2.1. กรณีช าระเงนิดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

(1)  น าเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อตามขอ้ 4 พรอ้มดว้ย เชค็ แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊าฟท์ ที่ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน)” ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกั
บญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป โดยเชค็จะต้องลงวนัที่ 22-25 กุมภาพนัธ ์2565 
เท่านัน้  

(2)   กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และ   
หมายเลข โทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ 

1.2.2. กรณีช าระดว้ยเงนิโอน โดยช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารเท่านัน้ (** งดรบัช ำระเงินด้วยเงินสด **) 
(1) สามารถโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้ ดงันี้ 
     ช่ือบญัชี “บริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)” 
  ธนำคำร กรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
  สำขำ บำงนำ 
  ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั 
  เลขท่ีบญัชี  130-318322-0 
 (2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และ

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานใบโอนเงนิ (Pay-in Slip) 

หมายเหต ุ 1) ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถา้ม)ี 
 2) บรษิทังดรบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย ์
 3) บรษิทังดรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิเป็นเงนิสด 

 4) บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะอนุญาตใหท้ าการจองซื้อและช าระเงนิคา่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ยวธิกีาร
อื่นไดต้ามความเหมาะสม 

mailto:Yuppadee.ko@begistics.co.th
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2. กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนกรณีกำรจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ 

2.1. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิหรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใดๆ ใหจ้ดัสรร

และเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที่ไดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่า

สทิธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบรษิัท หรอืคณะกรรมการบริหารหรือ

ประธานคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลอืดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกินกว่าสทิธขิองตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้ 

2.1.1 ในกรณีจ านวนหุน้สามญัที่ผูถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกินกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกวา่จ านวนหุน้สามญัส่วนที่

เหลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวในระหว่างผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ด้จองซื้อหุ้นสามญัเกนิกว่าสิทธิ

ของตน ตามสดัส่วนการถอืหุ้นสามญัเดมิของผู้ถอืหุ้นทีไ่ด้จองซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าสทิธขิองตนแต่ละราย 

โดยการจดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร ตามที่คณะกรรมการ

บริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบรหิารหรือประธานเจ้ าหน้าที่บรหิารจะ

พจิารณาเห็นสมควร  ทัง้นี้บรษิัทจะคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัส าหรบัส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรเพิม่เติม

ของผูถ้อืหุน้เดมิดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีปิ่ดรบัการจองซื้อหุน้  

(ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รบัการจดัสรร
หุน้ส่วนเกนิสทิธติามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละราย (ในกรณีทีม่เีศษหุน้ ใหปั้ดเศษหุน้
นัน้ทิง้) จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรรตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

            จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรเกนิสทิธ ิ = จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิ 
      x สดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละราย 

(ข) จ านวนของหุน้ทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธจิะไม่เกนิกว่าจ านวนของหุน้ทีไ่ดม้กีารจองซื้อและ
ช าระค่าจองซื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้  

(ค) ในกรณีทีย่งัมหีุน้สามญัเพิม่ทุนคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ให้ท าการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่
จองเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายที่ยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามความจ านงในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิสทิธิ
ตามวธิใีนขอ้ (ก) 

(ง) บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหผู้ท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธดิ้วยวธิใีนขอ้ (ก) จนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญั
เพิม่ทุนเหลอืเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ไดอ้กีต่อไป หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด
ประสงคท์ีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 

การจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้เกนิกว่า
สทิธใิดถือครองหุ้นของบรษิัทในลกัษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรอืข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ (Tender 
Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร
ในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์ เพื่อครอบง ากจิการ (“ประกำศ ทจ.12/2554”) หรอืในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการ
ถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
2.1.2. ในกรณีจ านวนหุน้สามญัทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุน้สามญัส่วนที่

เหลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าสทิธแิละช าระ

เงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 
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2.2. ทัง้นี้ หากยงัคงมหีุ้นเหลอืจากการใชส้ทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัจากการจดัสรรตามขอ้ 

(2.1.1) และ (2.1.2) ขา้งต้นแล้ว บรษิทัจะเสนอขายหุน้ที่เหลอืดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

ซึ่งประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงทีเ่สนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่ก าหนดไวต้ามประกาศ

ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อ

บุคคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมมีติ

ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ดงักล่าวและเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั 

ทีร่าคาหุน้ละ 0.68 บาท  (หกสบิแปดสตางค)์ ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเป็นการ

เสนอขายเฉพาะหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิเท่านัน้ บุคคลในวงจ ากัดที่จองซื้อ

หุน้ส่วนทีเ่หลอืจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(B-W7) 

ทัง้นี้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธาน

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั และ/

หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มีอ านาจในการ

พจิารณาและก าหนดรายละเอยีดอื่นใดอนัจ าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็น

ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถงึมอี านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้

สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดทุ้กประการ อาท ิวตัถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน สดัส่วนการใชเ้งนิเพิม่

ทุน การก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการช าระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการเสนอขาย การเสนอซื้อและรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยค าหรือขอ้ความใน

เอกสารรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณห์สนธ ิและ/หรอืค าขอต่างๆ และ/หรอื ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏบิตัใิห้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงนิของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถงึการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็น

หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน ต่อ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรอื

หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3. กรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใหบ้รษิทัสามารถ

ด าเนินการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงนิ

ของบุคคลทีไ่ดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

 

3. กำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (ถ้ำมี) 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน หรอืในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้น

สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัจะด าเนินการให้

มกีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/
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หรือ ไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภายใน 14 วนันับแต่วนัปิดการจองซื้อหุน้โดยการโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ

(Automatic Transfer System หรอื ATS) เขา้บญัชขีองผูจ้องซื้อตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน โดยผูจ้อง

ซื้อต้องแนบส าเนาสมุดเงนิฝากธนาคารหน้าแรก (พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูจ้องซื้อหุน้) ทัง้นี้ บญัชี

เงนิฝากธนาคารดงักล่าว จะต้องเป็นประเภทบญัชอีอมทรพัย์หรอืกระแสรายวนัของธนาคารทีม่สีาขาในประเทศไทย

เท่านัน้ โดยชื่อบญัชเีงนิฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหุน้เท่านัน้ ซึ่งตอ้งไม่เป็นบญัชเีงนิฝากร่วม  

อย่างไรกต็าม ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรร

ไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธโิดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ

หุน้สามญัเพิม่ทุน เนื่องจากชื่อบญัชเีงนิฝากไม่ตรงกบัชื่อผูจ้องซื้อ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็ามที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัจะด าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจัดสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่

ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิัทฯตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2564 

กรณีการรบัคนืเงนิเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเก็บต่างส านักหกับญัชีหรอืเช็ค

ธนาคาร บรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว และจะตอ้งท าการช าระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อในอตัรารอ้ย

ละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรคนื นับจากวนัทีพ่น้ก าหนดระยะเวลา 14 วนั

ดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกีารโอนเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรร หรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบตาม
จ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธผิ่านระบบการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน หรอืโดยการส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหผู้จ้องซื้อตามทีอ่ยูท่ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิัทตาม
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2564 แล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธคินืแลว้ โดยชอบ และผูจ้องซื้อไม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทัอกีต่อไป 
 

4. เอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯและกำรน ำส่งเอกสำร 
ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิในครัง้นี้  โปรดน าเอกสารการจองซื้อหุน้และ
หลกัฐานการช าระเงนิมาตดิต่อ ณ ทีร่บัจองซื้อตามทีร่ะบุในขอ้ 1.1 ดงันี้ 

4.1. ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบส าคญั
แสดงสทิธฯิ กรุณากรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 

4.2. ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบ
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีร่ะบุจ านวนทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ (เอกสารแจง้สทิธกิารจองซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุน ทีอ่อกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

4.3. หลกัฐานการช าระเงนิ ได้แก่ ใบน าฝากฉบบัจรงิ (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน ด้วยการ
โอนเงนิ) หรอืเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในวนัท าการถดัไป) พรอ้มทัง้ระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิต่อไดไ้ว้
ดา้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 

4.4. เอกสารประกอบการแสดงตน : 
4.4.1. บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัว

ประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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4.4.2. บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว - ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

4.4.3. นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย - ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกนิ 1 ปี 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.4.4. นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ – ส าเนาหนังสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้นิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปี 
พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสือเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

4.5. หนังสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้้รบัมอบอ านาจมากระท า
การแทน) พรอ้มส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจ้องซื้อ และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
5. หลกัฐำนกำรรบัจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

บริษัทจะออกหลกัฐานการรบัจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น         
ทัง้นี้ผลการจองซื้อหุน้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ไดเ้รยีบรอ้ย
แลว้เท่านัน้ และบรษิทัไดจ้ดัสรรหุน้เพิม่ทุนกรณีการจองซื้อหุน้เกนิกว่าสทิธ ิ(ถา้ม)ี ตามขอ้ 2. เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
6. กำรสละสิทธิจองซื้อ 

ผูถ้อืหุน้ที่ไม่ไดใ้ช้สทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน หรือไม่ไดช้ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้หรอืเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้บรษิทัจะถอืว่าท่านไม่ประสงคจ์ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายใน
ครัง้นี้ 

 
7. วิธีกำรส่งมอบหลกัทรพัย ์

7.1. ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ่งผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์อยู่ บรษิทั
จะด าเนินการน าหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” โดยศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย์และบรษิัทหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซื้อหุน้ 

7.2. ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที่ 600 บรษิทัจะด าเนินการน า
หุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึ
ยอดบญัชจี านวนหุน้เขา้บญัชดีงักล่าวในนามของผูจ้องซื้อหุน้และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัท า
การนับแต่วนัปิดการจองซื้อหุน้ 

7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะนายทะเบยีนของ
บรษิทัจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อและที่
อยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2564 ภายใน 15 วนันับ
แต่วนัปิดการจองซื้อหุน้  
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8. ขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 
8.1. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซื้อแลว้ จะไม่มสีทิธยิกเลกิการจองซื้อ 
8.2. เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหล้งวนัทีต่ามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้สทิธกิารจองซื้อหุน้ทีบ่รษิทัเปิดรบัจองซื้อหุน้เพิม่

ทุน ดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ไดใ้นระหว่างวนัที ่22 - 25 กุมภาพนัธ ์2565 เท่านัน้ 
8.3. ชื่อผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและชื่อเจา้ของบญัชซีื้อขายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนั หากเป็น

เลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น หุน้จะไม่สามารถเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธใินการ
ส่งมอบหุน้ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที ่600 
ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีจ่องซื้อไดท้นัในวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้ทีจ่องซื้อ 

8.4. โปรดระบุรหสัโบรกเกอรท์ีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชใีหถู้กตอ้ง หากไม่ถกูตอ้ง จะท าใหไ้ม่สามารถโอนหุน้เขา้
บญัชซีื้อขายหลกัทรพัย์ได ้ซึ่งบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุน้คนืหรอือาจสูญหาย ในกรณีทีผู่้
ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บรษิัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ 
“บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บัศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัยฯ์ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ที่
จองซื้อไดท้นัในวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้ทีจ่องซื้อ 

8.5. หากจ านวนหุน้ทีผู่้ถอืหุ้นระบุในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิที่บรษิัทไดร้ับช าระ บรษิัทขอสงวน
สทิธทิีจ่ะถอืตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระจากการจองซื้อเป็นหลกั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนเฉพาะใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดม้กีารกรอกขอ้มลูถูกตอ้งและครบถว้นเท่านัน้ 

8.6. หากมขีอ้สงสยัใดๆ เกี่ยวกบัการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณยุพด ี คู่เพช็ร์งาม  และ 
คุณอศิเรศ อ ่าศรเีวยีง โทรศพัท ์082-017-0828 และ 063-323-1394 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

 
 
 ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 (นายปัญญา  บุญญาภวิฒัน์) 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
            บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
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 หนังสือแจ้งกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
ของ 

บริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
 

1.  ช่ือและสถำนท่ีตัง้ของบริษทัจดทะเบียน 
 ชื่อ : บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
 สถานทีต่ัง้ : เลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28  
   ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
  Website :    www.begistics.co.th 
 
2.  วนั เดือน ปี และครัง้ท่ีของกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผู้ถือหุ้น ท่ีมีมติให้จดัสรรหุ้นสำมญั

เพ่ิมทุน 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่17/2564  เมื่อวนัที ่13  ธนัวาคม  2564 
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2565              เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2565 
 

3. รำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565  ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัท”) เมื่อวนัจนัทร์ ที่ 7 
กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มมีตใิห้จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 2,114,458,162 หุ้น โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่ 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทั มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค์) และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิัท บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที่ 7  จ านวน 704,819,387 หน่วย โดยให้เสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อและช าระค่าหุน้ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอื
อยู่ (Right Offering) ในอตัรา ส่วน 1.5:1  ควบกบั ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  ในอตัราส่วน 2:1 (2 หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่องซื้อ
และช าระค่าหุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั ของบรษิัท บ ีจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7  (B-
W7) ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนหุน้ละ 0.68 บาท ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ  0.00  บาท และ
มรีาคาใชส้ทิธ ิ 0.99  บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสิทธ)ิ ทัง้นี้เศษของทศนิยมใบส าคญัแสดงสทิธฯิที่เกิดจากการ
ค านวณใหปั้ดทิง้ ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งใชส้ทิธิจองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดในคราว
เดยีวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน   
 
ทัง้นี้บรษิัทฯ จะจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธฯิ ให้แก่ผู้ถอืหุ้นที่มรีายชื่อปรากฎในวนั
ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2564 และก าหนดวนัจองซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุ้นสามญั
เพิม่ทุนในระหว่างวนัที ่ 22, 23, 24, 25 และ 28 กุมภาพนัธ ์2565  (5 วนัท าการ) เวลา 9.00 น. – 15.30 น.  

 
 
 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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3.1 หุน้สามญัทีอ่อกใหม ่
 
ประเภทของหุน้เพิม่ทุน  : หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ 
ทุนช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั  :  1,437,831,550.16 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,114,458,162 หุน้ 
  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
ทุนช าระแลว้ภายหลงั  :  3,093,442,070.20 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,549,179,515 หุน้ 
การเพิม่ทุนในครัง้นี้   มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
(กรณีทีม่กีารจองซื้อหุน้สามญั 
เพิม่ทุนครบทัง้จ านวน) 
จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรร :  ไม่เกนิ 2,114,458,162  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท 
วธิกีารจดัสรร  :  จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)     
ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2564 

ราคาเสนอขายต่อหุน้  :  0.68 บาทต่อหุน้ (หกสบิแปดสตางคต์่อหุน้) 
อตัราส่วนการจองซื้อหุน้  :  1.5 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
วธิกีารจดัสรร  :  เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิที่จองซื้อและ

ช าระค่าหุ้นตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Right Offering)        
ในอตัรา ส่วน 1.5:1  ควบกบั ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  ในอตัราส่วน 2:1 (2 หุน้เพิม่ทุน
ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามญั ของ
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่7 (B-W7) ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนหุน้ละ 0.68 บาท ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ  0.00  บาท และ
มรีาคาใชส้ทิธ ิ0.99  บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสทิธ)ิ ทัง้นี้เศษของทศนิยม
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีเ่กดิจากการค านวณใหปั้ดทิ้ง ผูถ้อืหุน้เดมิทีใ่ชส้ทิธจิองซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนจะต้องใชส้ทิธจิองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธฯิทัง้หมดในคราวเดยีวกนัและ
เป็นไปตามสดัส่วน 

ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยมอีตัราส่วนการจองซื้อหุน้ดงั

แสดงขา้งตน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธจิองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนได ้

รายละเอยีดวธิกีารจดัสรร มดีงันี้ 

(1) ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจองซื้อของผูถ้อืหุน้เดมิตามสทิธ ิหรอืมหีุน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใดๆ ใหจ้ดัสรรและ
เสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทีไ่ดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธขิอง
ตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรอืคณะกรรมการบริหารหรอืประธานคณะ
กรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูพ้จิารณาจดัสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิที่
ไดจ้องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้สามญัทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขดงันี้  
1.1. ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ถือหุ้นเดมิจองซื้อเกินกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัส่วนที่เหลอื

ดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นส่วนที่เหลอืดงักล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดมิที่ได้จองซื้อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธขิองตน ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดมิของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามญัเกินกว่าสทิธิของตนแต่ละราย โดยการจดัสรรหุ้น
ดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรร ตามที่คณะกรรมการบรษิัท หรอืคณะกรรมการ
บรหิารหรอืประธานคณะกรรมการบรหิารหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะพจิารณาเหน็สมควร  ทัง้นี้บรษิทัจะคนืเงนิ
ค่าจองซื้อหุ้นสามญัส าหรบัส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดงักล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ย
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ภายใน 14 วนันับแต่วนัทีปิ่ดรบัการจองซื้อหุน้  
(ก) ผูถ้อืหุน้แต่ละรายทีแ่สดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนเกินกว่าสทิธขิองตนจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ส่วน

เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิ้ง) 
จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรรตามสตูรการค านวณ ดงันี้ 

            จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรเกนิสทิธ ิ = จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิ 
      x สดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละราย 

(ข) จ านวนของหุน้ทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธจิะไม่เกนิกว่าจ านวนของหุน้ทีไ่ดม้กีารจองซื้อและช าระ
ค่าจองซื้อหุน้ดงักล่าวไวแ้ลว้  

(ค) ในกรณีทีย่งัมหีุ้นสามญัเพิม่ทุนคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่อง
เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายทีย่งัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามความจ านงในการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนเกนิสทิธติามวธิใีน
ขอ้ (ก) 

(ง) บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหผู้ท้ีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธดิว้ยวธิใีนขอ้ (ก) จนกระทัง่ไม่มหีุน้สามญัเพิม่
ทุนเหลอืเพยีงพอทีจ่ะจดัสรรใหผู้้ถอืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ไดอ้กีต่อไป หรอืจนกว่าจะไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดประสงค์
ทีจ่ะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวอกีต่อไป 
การจดัสรรหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อหุน้เกนิกว่า
สทิธใิดถือครองหุ้นของบรษิัทในลกัษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรอืข้ามผ่านจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์  (Tender 
Offer) ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร
ในการเขา้ถอืหลกัทรพัย ์เพื่อครอบง ากจิการ (“ประกำศ ทจ.12/2554”) หรอืในลกัษณะทีเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการ
ถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

1.2. ในกรณีจ านวนหุ้นสามญัที่ผูถ้ือหุ้นเดมิจองซื้อเกินกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัส่วนที่เหลอื
ดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซื้อหุน้สามญัเกนิกว่าสทิธแิละช าระเงนิค่าจองซื้อ
หุน้สามญัดงักล่าวทุกราย 
อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธเิหลอืจากการเสนอขายและจดัสรรใหผู้ถ้ือหุน้เดมิ บรษิัทฯ จะด าเนินการ
ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการเสนอขายทัง้หมด 

 
(2) ทัง้นี้ หากยงัคงมหีุ้นเหลอืจากการใช้สทิธจิองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของผู้ถือหุ้นเดมิของบรษิัทจากการจดัส รรตามข้อ 

(1.1) และ (1.2) ข้างต้นแล้ว บรษิัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลอืดงักล่าวให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่ง
ประสงค์จะซื้อโดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงทีเ่สนอขาย ซึ่งจะเป็นไปตามนิยามที่ก าหนดไวต้ามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) โดยเป็นราคาไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 
โดยราคาตลาดให้ค านวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประ เทศไทย
ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการมมีตกิ าหนดราคา
เสนอขายหุน้ดงักล่าวและเป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ทีร่าคาหุน้ละ 
0.68 บาท  (หกสบิแปดสตางค)์ ทัง้นี้ การเสนอขายหุน้สามญัส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัเป็นการเสนอขายเฉพาะ
หุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีเ่หลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเท่านัน้ บุคคลในวงจ ากดัทีจ่องซื้อหุน้ส่วนทีเ่หลอืจะไม่ได้
รบัสทิธใินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(B-W7) 
ทัง้นี้การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานคณะ
กรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร มีอ านาจในการพจิารณา
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และก าหนดรายละเอยีดอื่นใดอนัจ าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรและเสนอขายเป็นคราวเดยีวหรอืแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อ
เสนอขายเป็นคราวๆ รวมถงึมอี านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
ดงักล่าวไดทุ้กประการ อาท ิวตัถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน สดัส่วนการใชเ้งนิเพิม่ทุน การก าหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการช าระเงนิค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย 
การเสนอซื้อและรบัช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน การก าหนดเงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนดงักลา่วไดต้ามทีเ่หน็สมควร ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยค าหรอืขอ้ความในเอกสารรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอต่างๆ และ/หรอื ด าเนินการใดๆ เพื่อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนใน
การจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระ
เงนิของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูล เอกสาร หลกัฐาน ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรณีทีเ่ป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซื้อหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัใหบ้รษิทัสามารถด าเนินการ
จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจ ากดัไดเ้ป็นคราวๆ ตามการช าระเงินของบุคคลที่
ไดร้บัการจดัสรรในแต่ละคราว 

3.2 ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
      จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิทีจ่ดัสรร  : จ านวนไม่เกนิ  704,819,387 หน่วย 
      อตัราส่วนการจองซื้อ    : บรษิทัฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 
       ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิควบกบัการใชส้ทิธใินการจองซื้อ 
       ในอตัราส่วน 2 หุน้ทีจ่องซื้อและช าระค่าหุน้ ต่อ 1 
       หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ไม่เตม็หน่วยใหปั้ดเศษ 
       ดงักล่าวทิง้ 
     ราคาทีเ่สนอขายต่อใบส าคญัแสดงสทิธ ิ  : ราคาหน่วยละ 0.00  บาท (ศูนยบ์าท) (ไม่คดิมลูค่า) 
     อตัราการใชส้ทิธ ิ    : ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ  1 หน่วย ต่อหุน้สามญั  1  หุน้ 
       (เวน้แต่จะมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัตามเงือ่นไข 
       การปรบัสทิธ)ิ 
     วธิกีารจดัสรร      : โปรดดรูายละเอยีดในขอ้ 3.1 หุน้สามญัทีอ่อกใหม่ 
       เรื่องวธิกีารจดัสรร 
4. ก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธใินการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ณ วนัที่ 27
ธนัวาคม 2564  

 
5. ก ำหนดวนัจองซือ้ สถำนท่ี และกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพ่ิมทุนควบใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

5.1 ระยะเวลาและสถานทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

คุณยุพด ี คู่เพช็รง์าม  e-mail: yuppadee.ko@begistics.co.th  
ต าแหน่ง  เลขานุการบรษิทั 
 
นายอศิเรศ  อ ่าศรเีวยีง      e-mail: itsaret.um@begistics.co.th  
ต าแหน่ง นักลงทุนสมัพนัธ ์
 

mailto:yuppadee.ko@begistics.co.th
mailto:itsaret.um@begistics.co.th
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บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
สถานทีร่บัจองซื้อ เลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28  

ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

(** ไม่รบัจองซือ้ทำงไปรษณีย ์**) 

 
ส าหรบัท่านทีถ่อืหุน้ในระบบไรใ้บหุน้ (Scriptless) กรุณาตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่านมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์
และมหีุน้สามญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ฝากไว ้เพือ่ใหบ้รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ด าเนินการรวบรวม
เอกสารและยื่นเรื่องใหแ้ก่บรษิทั 
 

5.2 การช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ผูจ้องซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ เลือกวิธีช ำระเงินเพียงวิธีเดียว 
5.2.1. กรณีช าระเงนิดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

(1)  น าเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการจองซื้อตามขอ้ 5.3 พรอ้มดว้ย เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์ทีข่ดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่าย “บริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)”  ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีน
เขตกรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป โดยใหล้งวนัทีต่ามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้สทิธกิารจองซื้อ
หุน้ทีบ่รษิทัเปิดรบัจองซื้อหุน้เพิม่ทุน ดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ไดใ้นระหว่างวนัที ่22 - 25 
กุมภาพนัธ ์2565 เท่านัน้  

(2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และ
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท ์

 
5.2.2 กรณีช าระดว้ยเงนิโอน โดยช าระผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารเท่านัน้ (** งดรบัช ำระเงินด้วยเงินสด **) 

(1) สามารถโอนเขา้บญัชจีองซื้อหุน้ ดงันี้ 
     ช่ือบญัชี “บริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)” 
  ธนำคำร กรงุเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
  สำขำ บำงนำ 
  ประเภทบญัชี กระแสรำยวนั 
  เลขท่ีบญัชี  130-318322-0 
 
 (2)  กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และ

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานใบโอนเงนิ (Pay-in Slip) 
 

หมายเหต ุ 1) ผูถ้อืหุน้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถา้ม)ี 
 2) บรษิทังดรบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย ์
 3) บรษิทังดรบัช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิเป็นเงนิสด 

 4) บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะอนุญาตใหท้ าการจองซื้อและช าระเงนิคา่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดว้ย                
วธิกีารอื่นไดต้ามความเหมาะสม 
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5.3 เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิและการน าส่งเอกสาร 

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิในครัง้นี้ โปรดน าเอกสารการจองซื้อหุ้นและ
หลกัฐานการช าระเงนิมาตดิต่อ ณ สถานทีร่บัจองซื้อตามทีร่ะบุในขอ้ 5.1 ดงันี้ 
5.3.1  ใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ผู้ถอืหุน้ทีป่ระสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบ

ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ กรุณากรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน 
5.3.2 ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ : ใบรบัรองสทิธกิารจองซื้อหุน้สามญั

เพิ่มทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯที่ระบุจ านวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(เอกสารแจ้งสิทธกิารจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน ที่ออกโดยบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) 

5.3.3  หลกัฐานการช าระเงนิ ได้แก่ ใบน าฝากฉบบัจรงิ (Pay-in Slip) (กรณีช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ดว้ยการโอนเงนิ) หรอืเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ (ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากส านักหกับญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานครภายในวนัท าการถดัไป) พรอ้มทัง้ระบุเลขทะเบยีนผูถ้ือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการช าระเงนิ 

5.3.4  เอกสารประกอบการแสดงตน : 
(1) บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวั

ประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว - ส าเนาใบต่างด้าว หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางพร้อมลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
(3) นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย - ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกนิ 

1 ปี พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ – ส าเนาหนังสอืส าคญัแสดงการจดัตัง้นิติบุคคลที่ออกไม่เกิน     
1 ปี พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

5.3.5 หนังสอืมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีม่อบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พรอ้มส าเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูจ้องซื้อ และผูร้บัมอบอ านาจซึ่งลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

5.4 การคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่้ถอืหุ้นที่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืในกรณีทีผู่้ถอืหุน้จองซื้อหุ้น

สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิัทจะด าเนินการ

ใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย 

และ/หรือ ไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภายใน 14 วนันับแต่วนัปิดการจองซื้อหุ้นโดยการโอนเงนิผ่านระบบการโอนเงนิ

อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS) เขา้บญัชขีองผูจ้องซื้อตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 

โดยผูจ้องซื้อต้องแนบส าเนาสมุดเงนิฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูจ้องซื้อหุน้) 

ทัง้นี้ บญัชเีงนิฝากธนาคารดงักล่าว จะต้องเป็นประเภทบญัชีออมทรพัย์หรอืกระแสรายวนัของธนาคารทีม่สีาขาใน
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ประเทศไทยเท่านัน้ โดยชื่อบญัชเีงนิฝากธนาคารตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหุน้เท่านัน้ ซึง่ตอ้งไม่เป็นบญัชเีงนิ

ฝากร่วม  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บรษิัทไม่สามารถด าเนินการคนืเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรหรอืได้รบัการ

จดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธโิดยวธิกีารโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นใบ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ หรือไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั บรษิทัจะด าเนินการใหม้กีารคนืเงนิคา่จองซื้อในส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บั

การจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธเิป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื้อหุน้และส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 27 

ธนัวาคม 2564 กรณีการรบัคนืเงนิเป็นเชค็นัน้ ผูจ้องซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็ต่างส านักหกั

บญัชหีรอืเชค็ธนาคาร บรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าว และจะตอ้งท าการช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้อง

ซื้อในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซื้อทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรคนื นับจากวนัทีพ่น้ก าหนด

ระยะเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกีารโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรร หรอืได้รบัการจดัสรรไม่ครบตาม
จ านวนทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธผิ่านระบบการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อตามทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน หรอืโดยการส่งเชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ผูจ้องซื้อตามทีอ่ยู่ทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผู้ถอืหุ้นของบรษิัท
ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2564 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัเงนิค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรหรอืได้รบัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรอื ค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทัอกีต่อไป 

5.5 หลกัฐานการรบัจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

บรษิัทจะออกหลกัฐานการรบัจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน) เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี้ ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้
เรยีบร้อยแล้วเท่านัน้ และบริษัทได้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสทิธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 3. เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

5.6 การสละสทิธจิองซื้อ 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน หรอืไม่ไดช้ าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้หรอืเชค็ แคชเชยีร์
เชค็ หรอืดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้บรษิทัจะถอืว่าท่านไม่ประสงค์จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย
ในครัง้นี้ 

5.7 วธิกีารส่งมอบหลกัทรพัย ์
(1) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ 

บรษิทัจะด าเนินการน าหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผู้
ฝาก” โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้ทีผู่จ้องซื้อฝากไว ้และ
ออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัปิดการจองซื้อหุน้ 

(2) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 บรษิทัจะ
ด าเนินการน าหุน้ทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั “บรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุน้เขา้บญัชดีงักล่าวในนามของผูจ้องซื้อหุน้และออกหลกัฐานการ
ฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัปิดการจองซื้อหุน้ 
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(3) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ในนามของผูจ้องซื้อหุน้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นฐานะนายทะเบยีน
ของบรษิทัจะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตามชื่อและทีอ่ยูท่ีป่รากฏในฐานขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2564 
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการจองซื้อหุน้  

5.8 ขอ้มลูส าคญัอื่น 
5.8.1  ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดท้ าการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและช าระเงนิค่าจองซื้อแลว้ จะไม่มสีทิธยิกเลกิการจองซื้อ 
5.8.2 เชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท ์ใหล้งวนัทีต่ามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้สทิธกิารจองซื้อหุน้ทีบ่รษิทัเปิดรบัจอง

ซื้อหุน้เพิม่ทุน ดว้ยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊าฟท์ ไดใ้นระหว่างวนัที ่22 - 25 กุมภาพนัธ ์2565 เท่านัน้ 
5.8.3 ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ท าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื่อ

เดยีวกนั หากเป็นเลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น หุน้จะไม่สามารถเขา้บญัชไีด ้ในกรณีดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุน้ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชี
ของบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุ้นไม่สามารถขายหุน้ทีจ่องซื้อไดท้นัในวนั
ท าการแรกของการซื้อขายหุน้ทีจ่องซื้อ 

5.8.4  โปรดระบุรหสัโบรกเกอร์ทีผู่จ้องซื้อประสงคจ์ะน าหุน้เขา้บญัชใีหถู้กตอ้ง หากไม่ถูกตอ้ง จะท าใหไ้ม่สามารถ
โอนหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยไ์ด ้ซึง่บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุน้คนืหรอือาจ
สูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บรษิัทขอสงวนสทิธใินการส่งมอบหุ้น
ดงักล่าวโดยออกหุน้ไวใ้นชื่อ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้น
สามญัเพิม่ทุนเขา้ฝากไว้กบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ฯ โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิ
เลขที ่600 ซึง่อาจท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถขายหุน้ทีจ่องซื้อไดท้นัในวนัท าการแรกของการซื้อขายหุน้ทีจ่อง
ซื้อ 

5.8.5 หากจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ระบุในใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัช าระ บรษิทั
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตามจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัช าระจากการจองซื้อเป็นหลกั บรษิทัขอสงวนสทิธใินการรบัใบ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
เท่านัน้ 

5.8.6  หากมีข้อสงสัย ใดๆ  เกี่ ย วกับ ก ารจองซื้ อหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น  สาม ารถติดต่ อสอบ ถาม ได้ที ่                      
คุณยุพด ี คู่เพช็รง์าม และ คุณอศิเรศ อ ่าศรเีวยีง  โทรศพัท ์082-017-0828 และ 063-323-1394 

6. วตัถปุระสงคข์องกำรเพ่ิมทุน และกำรใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามในอตัรา 1.5:1 (Right Offering) จ านวนเงนิทีค่าด
ว่าจะไดร้บัประมาณ 958,554,366.77 บาท จะน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นเรื่องดงันี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรใช้เงิน 
สดัส่วนกำรใช้เงินท่ี
ได้จำกกำรเพ่ิมทุน 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลำใช้
เงินเพ่ิมทุน 

1. เงินลงทุนส ำหรบัขยำยกิจกำร 
บรษิทัมแีผนการในการลงทุนเพิม่ในธุรกิจหลกั ได้แก่ การซื้อรถบรรทุก
เพิม่ และสรา้งคลงัสนิคา้ของบรษิทั เพิม่เพื่อรองรบักลุ่มลูกคา้และปรมิาณ
ความตอ้งการทีเ่ตบิโตขึน้ 
นอกจากนัน้บรษิทัมแีผนการเพิม่ทุนใหบ้รษิทั บยีอนด์ แคปปิตอล จ ากดั    

30 2565 - 2569 
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ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่ อรองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อที่บริษัท
ด าเนินการ 

2. ลงทุนในโครงกำรด้ำน Green Logistics 30 2565 - 2569 
2.1 โครงกำรศกึษำและพฒันำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรขนส่ง  

บริษัทมีแผนการลงทุนพัฒนาและสร้างยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะ              
ที่ข ับเคลื่อนและปฏิบัติการขนส่งโดยอัตโนมัติส าหรับการขนส่ง
ภายในโรงงานอุตสาหกรรม  โดยรายได้จะมาจากการขายและ
ใหบ้รกิารยานยนต์อจัฉริยะ ซึ่งปัจจุบนับรษิัทมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ทางเทคโนโลย ี ร่วมพฒันาและมกีารว่าจา้งบรษิทัแห่งหนึ่งทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์เป็นผู้ผลิต โดยบริษัท
ดงักล่าวจะเป็นผู้ผลติยานยนต์ขนส่งอฉัรยิะให้บริษัท รูปแบบของ
ยานยนต์ได้รบัการออกแบบให้เหมาะสมต่อการบรหิารจดัการการ
ขนส่งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้นี้บริษัทมเีป้าหมายเป็นผู้น า
ตลาดรายต้น ๆ ของอุตสาหกรรมขนส่งอัจฉริยะภายในโรงงาน
อุตสาหกรรมรายใหญ่ทัว่ประเทศ  
บรษิัทก าหนดแผนการเปิดให้บรกิารยานยนต์ขนส่งอจัฉรยิะน าร่อง
ภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 และจะเพิ่มจ านวนลูกค้า
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหารายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเพิม่ขึน้
ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป รายได้จะมาจากการขายยาน
ยนต์อัจฉริยะและการให้บริการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าภายใน
โรงงานอุตสาหกรรม และการน าขอ้มูลทีม่กีารจดัเกบ็จากการท างาน
ของยานยนต์อัจฉริยะนี้มาท าการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการขนส่ง
ภายในโรงงานโดยใชเ้ทคโนโลย ีData Analytic ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
การร่วมพฒันาระหว่างบรษิทัและบรษิทัทีว่่าจา้ง 
สถานการณ์ปัจจุบนั บรษิัทได้ร่วมกบับรษิัทที่ถูกว่าจ้างท าการวจิยั
และบรษิทัดงักล่าวไดด้ าเนินการผลติยานยนตข์นส่งอจัฉรยิะคนัแรก
เป็นยานยนต์ต้นแบบซึ่งสามารถท างานในเชงิพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว 
โดยบริษัทมีสัญญากับบริษัทซันเทคเมทัลส์ จ ากัด ในการเริ่ม
ให้บริการขนส่งภายในโรงงานโดยใช้ยานยนต์ขนส่งอัจฉริยะคัน
ดงักล่าว เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2565 
ความเสีย่งต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิของโครงการนี้อยูใ่นระดบั
ต ่ า ทัง้นี้ เพราะกระแสของการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการของโรงงานต่าง ๆ ก าลังเป็น
ประเด็นหลักของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงาน การวางตัวเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บรกิารยานยนต์ขนส่งอตัโนมัติของบริษัท 
พร้อมกับการขยายความแข็งแกร่งในการวิเคราะห์ข้อมูลการ

  



 
บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

17 

วตัถปุระสงคใ์นกำรใช้เงิน 
สดัส่วนกำรใช้เงินท่ี
ได้จำกกำรเพ่ิมทุน 

(ร้อยละ) 

ระยะเวลำใช้
เงินเพ่ิมทุน 

ปฏิบตัิการจากกลุ่มลูกค้าภายในโรงงานต่าง ๆ จะเป็นองค์ความรู้
หลัก (Knowledge Core Competency) ในการยกระดับบริษัทให้
เพิ่มบทบาททางธุรกิจเป็นที่ปรกึษาในการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บริหารจดัการธุรกิจขนส่งภายในโรงงานให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่และมจี านวนมากเหล่าน้ี 

2.2 โครงกำรปรบัปรุงรถขนส่งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัมแีผนในการปรบัปรุงรถบรรทุกทีม่อียู่ใหเ้ป็นระบบ Electrical 
Vehicle (EV) โดยจะเริม่ต้นและทยอยปรบัปรุงรถบรรทุกของบรษิัท    
จากเครื่องยนต์ใช้น ้ ามันเป็นรถไฟฟ้า EV ให้ครบทัง้หมดภายใน            
ปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะท าใหล้ดตน้ทุนการด าเนินการทนัท ีกบัทัง้จดัท า
ระบบการชาร์จและบรหิารจดัการแบตเตอรี่สมบูรณ์แบบ เพื่อเป็น
การลดต้นทุนการด าเนินการ และหารายได้ใหม่จากการเพิ่มค่า
คาร์บอนเครดิตส าหรบัการน าไปสร้างรายได้ และพัฒนาไปสู่การ
ให้บริการบริหารจัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้กับธุรกิจขนส่ง
โดยรวมนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยี EV ในการลดต้นทุน
ด าเนินการภายในบรษิทั       
สถานการณ์ปัจจุบนั บรษิัทมีก าหนดการปรบัปรุงรถขนส่งหวัลาก
ของบริษัทให้เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าภายในไตรมาสที่สอง
ของ ปี พ.ศ. 2568 กบัมกีารจดัตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาการบรหิาร
จดัการการปฏิบตัิการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าคาร์บอนเครดิตและ
ด าเนินการทางธุรกิจในการหารายไดจ้ากคาร์บอนเครดติ และมกีาร
จดัตัง้คณะท างานเพื่อเตรยีมการจดัหาและลงทุนระบบบรหิารจดัการ
แบตเตอรีอ่จัฉรยิะเพื่อสนับสนุนการปฏบิตัธิุรกจิส าหรบัการท าธุรกจิ
สนับสนุนธุรกจิขนส่งต่าง ๆ คาดว่าจะเริม่มรีายไดจ้ากการจ าหน่าย
คาร์บอนเครดิตกับการให้บริการบริหารจดัการระบบไฟฟ้าให้กับ
ธุรกจิขนส่งโดยรวมภายในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2568 
ความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของโครงการนี้อยู่ในระดับที่ต ่า          
ทัง้นี้เพราะการด าเนินการของโครงการดงักล่าวเป็นแนวทางหลกัใน
การด าเนินการของธุรกิจขนส่งโดยทัว่ไปเพื่อลดต้นทุนในการ
ด าเนินการ บริษัทจึงเร่งลงทุนเพื่อเป็นผู้น า และจะได้น าความ
เชี่ยวชาญในการบริหารจดัการเพื่อกิจการของบรษิัทไปสร้างเป็น
บรกิารใหม่ใหก้บักลุ่มธุรกิจขนส่งอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นผลให้บรษิัทสรา้ง
ความได้เปรียบในการเป็นผู้น าธุรกิจก่อนคู่แข่งขันรายอื่น ๆ และ
สามารถเร่งสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในวงกวา้งเพื่อความยัง่ยนืทาง
ธุรกจิ  
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2.3 โครงกำรศึกษำและพฒันำ Warehouse Automation  
เป็นโครงการที่ได้รับการก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ต่อยอดจาก
โครงการศกึษาและพฒันาทางด้านเทคโนโลยกีารขนส่ง โดยหน่วย
งานวิจยัและพัฒนาทางเทคโนโลยีขนส่งที่บรษิัทจดัตัง้ขึ้นร่วมกับ
บรษิทัผูเ้ชีย่วชาญทีบ่รษิทัว่าจา้งเพื่อผลติยานยนต์อจัฉรยิะ มคีวามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการผลติระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตั ิ
(Warehouse Automation) ในการออกแบบและพฒันาสายการผลติ
และด าเนินการภายในโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกบัการใหบ้รกิารยาน
ยนต์อัจฉริยะภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจการบริหาร
จดัการสนิคา้ภายในคลงัสนิคา้หรอืโรงงานแบบอจัฉรยิะสมบูรณ์แบบ 
เป็นการลดแรงงานคน  ใชศ้กัยภาพของระบบหุ่นยนต์และยานยนต์
อตัโนมตัเิตม็รปูแบบ  
สถานการณ์ ปัจจุบัน  ขณะนี้ บริษัทกับบริษัทแห่ งหนึ่ งที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกว่าจ้างเพื่อศึกษาและออกแบบระบบ อยู่ระหว่าง
ศึกษาเรื่อง Warehouse Automation ส าหรบัใช้งานกับคลังสินค้า
หรอืโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท โดยบรษิทัมกี าหนดใน
การเริ่มให้บริการ Warehouse Automation ในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2565 แนวทางในการด าเนินธุรกิจ Warehouse Automation บรษิัท
จะติดตัง้และให้บริการเฉพาะระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและ
โรงงานอจัฉรยิะเท่านัน้ การสรา้งอาคารเป็นหน้าทีข่องลูกคา้ 
ความเสี่ยงของโครงการนี้สามารถควบคุมได้ เพราะการจะเริ่ม
ให้บริการ Warehouse Automation กับลูกค้าองค์กรจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อมีการท าสัญญาว่าจ้างเท่านัน้ ทัง้นี้บริษัทมีความมัน่ใจใน
ศกัยภาพทางเทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา ส าหรบัการหาตลาดมี
ความเป็นไปไดส้งูเมื่อประเมนิจากกลุ่มพนัธมติรโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการด้าน Warehouse Automation จะเป็นการต่อยอดจาก
โครงการยานยนต์ขนส่งอจัฉรยิะภายในโรงงาน ซึ่งล้วนเป็นปัจจยั
เสรมิทีจ่ะขบัเคลื่อนการเตบิโตทางธุรกจิโครงการดา้นน้ี 

  

3. ลงทุนในโครงกำรด้ำน Green Utilities 30 2565 - 2569 
3.1 โครงกำรศึกษำพัฒนำเร่ืองน ้ ำและพลังงำนไฟฟ้ำเพื่อเพ่ิม

คำรบ์อนเครดิต  
บรษิทัมกีารก าหนดแผนยุทธศาสตรท์างธุรกจิในการขยายศกัยภาพ
และแนวทางในการหารายได้เพิ่มจากการลงทุนและบรหิารจดัการ
การจดัสรรทรพัยากรน ้าและพลงังาน โดยมกีลุ่มลูกคา้คอืหน่วยงานผู้
ใหบ้รกิารน ้าและพลงังาน ซึง่ธุรกจิเป็นธุรกจิกระแสหลกั โดยประเดน็
ส าคญัด้านการเพิม่คาร์บอนเครดติจากการบรหิารจดัการน ้าอย่างมี
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ป ระสิท ธิภ าพ เพื่ อ ก า รอุ ป โภ คบ ริ โภ ค แล ะก าร ใช้ ง าน ใน
ภาคอุตสาหกรรม กบัการพฒันาพลงังานทางเลอืก ล้วนเกื้อหนุนกบั
การเพิม่คารบ์อนเครดติ ซึง่เป็นรายไดส้ าคญัอกีประการหนึ่งทีบ่รษิทั
ค านึงถึง และสมัพันธ์กับเป้าหมายของการลงทุนในโครงการด้าน 
Green Logistics อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิจุดยืนทางธุรกิจของการ
เป็นผูป้ระกอบการทีม่บีทบาทในการลดมลพษิของโลก 
เนื่องจากปัจจุบนั บรษิัทมกีารลงทุนในธุรกิจการบรหิารจดัการและ
พลงังานอยู่แล้ว การลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities จะเป็น
การต่อยอดทัง้เพื่อเพิม่มลูค่าของบรษิทัและรายไดใ้นมุมของการเพิม่
คารบ์อนเครดติ กบัจะมกีารน าเทคโนโลย ีAutomation ในการบรหิาร
จัดการน ้ าและพลังงานเข้ามาเพิ่มในธุรกิจปัจจุบัน โดยบริษั ท
ตัง้เป้าหมายของการหารายได้เพิ่มจากการน าองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการน ้ าและพลังงานมาต่อยอดเพื่อบริหารจัดการและ
ควบคุมการจดัเตรยีม กกัเกบ็ และน าทรพัยากรทัง้สองประเภทนี้ มา
เพื่อการจัดจ าหน่ายอย่างมีประสทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนัน้การ
บรหิารจดัการพลงังานแบบ Green Utilities ยงัหมายความรวมถึง
การลงทุนในเทคโนโลยีด้าน Battery Swapping ซึ่งจะเสริมกับ
โครงการปรบัปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดลอ้มในหวัขอ้ 2.2 อกีดว้ย 
สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทมีการตัง้คณะท างานเพื่อศึกษาและ
ก าหนดแผนเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ปรมิาณของน ้าและพลงังานที่ลงทุน
อยู่ทัง้พจิารณาเพิ่มแหล่งน ้าและแหล่งพลงังาน โดยให้ส่งเสรมิทาง
ธุรกิจกับการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต โดยได้เริ่มศึกษาเพื่อ
พิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบลอยน ้ า 
(Floating Solar) ให้เป็นการเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้
ใหก้บัธุรกจิพลงังานทีบ่รษิทัมกีารด าเนินการอยู่แลว้ 
บรษิัทประเมินความเสี่ยงของการด าเนินโครงการไว้ต ่า เนื่องจาก
เป็นการต่อยอดบนทรพัยากรทัง้น ้าและพลงังานทีบ่รษิทัลงทุนไวแ้ล้ว        
เป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการบรหิารจดัการให้เกดิรายไดเ้พิม่ และ
เป็นการเร่งให้เกิดมูลค่าคาร์บอนเครดิตที่เป็นปัจจัยส าคัญและมี
มูลค่าทางด้านธุรกิจ และยงัเสรมิกบัการลงทุนในโครงการทางด้าน 
Green Logistics ของบรษิัท กับทัง้ยงัเป็นการขยายฐานลูกค้าของ
บรษิทัอกีดว้ย  

4. เงินทุนหมุนเวียนของบริษทัและบริษทัย่อย 10 2565 - 2569 
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เนื่องจากบรษิทัมแีนวโน้มการขยายตวัทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้แผนการลงทุนในอนาคตจงึมคีวามจ าเป็นต้อง
จดัหาแหล่งเงนิทุน ดงันัน้บรษิทัจงึไดอ้อกหุ้นเพิม่ทุนนี้เพื่อเพิม่สภาพคล่องและเงนิทุนหมุนเวยีนใหก้บับรษิทั รวมทัง้
ช่วยเสรมิให้บรษิัทมฐีานเงนิทุนที่เขม้แขง็เพื่อสร้างความพรอ้มเพื่อรองรบัการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรอื 
เพื่อวตัถุประสงค ์อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 

7. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะได้รบัจำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
7.1. มเีงนิทุนเพยีงพอเพื่อน าไปใชส้นับสนุนการขยายการลงทุนในธรุกจิของบรษิทัทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและรองรบัการขยาย

การลงทุนในโครงการใหมใ่นอนาคตซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมคีวามสามารถในการท าก าไรและมแีนวโน้มการด าเนินงานที่

ดขี ึน้ในอนาคต 

7.2. เพื่อเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทั และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ 

8. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจำกกำรเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เงินที่ได้รบัจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะน าไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีน ภายในกจิการ ท าให้บรษิัทมคีวามสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้น      
ซึง่ช่วยสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากรายไดแ้ละผลก าไรทีจ่ะไดร้บั และส่งผลดตี่อมลูค่าหุน้ของบรษิทัในอนาคต 

9. นโยบำยเงินปันผลและสิทธิในกำรรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนท่ีเพ่ิมทุน 

บรษิัทมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธใินแต่ละปีหลงัหกัทุนส ารองต่างๆ      
ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลจะต้องไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ 
ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรหรอืเหมาะสม ทัง้นี้การด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือ
หุน้ 
ผูจ้องซื้อหุ้นเพิม่ทุนในครัง้นี้ จะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานเริม่ตัง้แต่ผู้จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้ 

10. รำยละเอียดอ่ืนใดท่ีจ ำเป็นส ำหรบัใช้ประกอบกำรตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทั 

รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 
ผูอ้อกเสนอขาย : บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่7  (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “B-W7”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ระบุชื่อผูถ้อืและเปลีย่นมอืได ้
จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 704,819,387  หน่วย  
วธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิของบรษิทัทีจ่องซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทั ทีม่รีายชื่อ

ปรากฎในสมุดทะเบยีน ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญั
ของบรษิัทในวนัที่ 27 ธนัวาคม 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ช าระค่าจองซื้อหุ้น
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัรา 2 หุน้
สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสทิธ ิB-W7 (กรณีมเีศษใหปั้ดทิง้)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชส้ทิธ ิ : ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใชส้ทิธซิื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท

ได ้1 หุน้  เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ
ราคาการใชส้ทิธ ิ : ราคาใชส้ทิธ ิหุ้นละ 0.99 บาท เวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธติามเงื่อนไขการปรบั

สทิธ ิ
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จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรเพื่อรองรบัการ
ใชส้ทิธ ิ

: ไม่เกนิ 704,819,387  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท  
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.33% ของจ านวนหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
ณ ปัจจุบนั เท่ากบั 2,114,458,162 หุน้  

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทหรอืคณะกรรมการ
มอบอ านาจ 

อายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ
 

: วนัท าการสุดท้ายของ เดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิกรณีที่วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวนัท า
การก่อนหน้า โดยวนัใช้สทิธคิรัง้แรกตรงกบัวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 และ 
วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบัท าการสุดทา้ยของวนัทีค่รบก าหนดระยะเวลา  2 
ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านง : ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการของธนาคาร
พาณิชย์ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธแิต่ละครัง้ ส าหรบัการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย 
ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ในการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทัจะน าใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้เขา้จดทะเบยีนกบั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใช้
สทิธ ิ

: บรษิทัจะน าหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

การปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ : ในกรณีทีม่เีหตุแห่งการปรบัสทิธติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิขอ้ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ 
บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นผู้พจิารณาก าหนดเงื่อนไข และ 
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรบัหรือเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธ ิ
และ ราคาการใชส้ทิธ ิ

ขอ้ก าหนดกรณีทีม่ใีบส าคญัแสดงสทิธิ
เหลอือยู่ 

: บรษิทัจะด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอือยู่ทัง้จ านวน 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เงือ่นไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืคณะกรรมการบริหาร และ/หรอืประธาน

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่ได้รบั
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมการบริหาร และ/
หรอืประธานกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ รายละเอยีด
อื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ ตลอดจนมอี านาจในการก าหนดเหตุแห่งการ
ออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธ ิและ/หรอื อตัราการ
ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธ ิการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สญัญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกี่ยวเนื่องกับใบส าคญัแสดงสิทธแิละการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
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ส่วนท่ี 2  ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
1. ช่ือและสถำนท่ีตัง้ของบริษทั 

ชื่อ (ภาษาไทย)  : บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อ (ภาษาองักฤษ) : Begistics Public Company Limited 

     ชื่อย่อ  :  B 
ประเภทธุรกจิ   : ใหบ้รกิารขนส่งภายในประเทศและโลจสิตกิส ์
ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่  : ส านักงานบรษิทัฯ เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 28  

  ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบยีนบรษิทั  : บมจ. 0107545000357 
เวบ็ไซต ์   : http://www.begistics.co.th 

 
2. ประเภทกิจกำรและลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

2.1. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของบริษทัฯ 
 บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (เดมิ บรษิัท บางปะกง เทอร์มนิอล จ ากดั (มหาชน)) “บรษิทั” ประกอบธุรกิจการ

ให้บรกิารท่าเทยีบเรอืและบรกิารอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ทางทะเลและชายฝัง่ รวมถึงเรอืสนิค้าเทกองที่บรรทุก

สนิคา้ผ่านท่าเรอืของบรษิทั โดยลูกคา้ของบรษิทัจะมทีัง้ลูกค้าทีเ่ป็นเจา้ของเรอื เจา้ของตู้สนิคา้และผูน้ าเขา้และส่งออกสนิคา้

ระหว่างประเทศ เพื่อการน าเขา้และส่งออก รวมทัง้ใหบ้รกิารอื่นๆภายในท่าเทยีบเรอืของบรษิทัอนัไดแ้ก่ บรกิารโรงพกัสนิคา้ 

ขนถ่ายสนิคา้ บรรจุและแยกสนิคา้ ซ่อมแซมตูส้นิคา้ และบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทา่เทยีบเรอืของบรษิทัตัง้อยู่ที ่เลขที ่8/1 หมู่ที ่8 ถนนสุขมุวทิ (บางนา-ตราด) กม. 52 ต าบล  ท่าขา้ม อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ท่าเทยีบเรอืมลีกัษณะเป็นสะพานยื่นออกไปในแม่น ้าบางปะกงยาวประมาณ 147 เมตร มคีวามกวา้ง

หน้าท่าประมาณ 30 เมตร ความยาวหน้าท่าเรอืประมาณ 1.48 เมตร ระดบัความลึกหน้าท่า 4 - 5 เมตร จากระดบัน ้าทะเล

ปานกลาง มีร่องน ้าลกึประมาณ 4.5 เมตร  วดัจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง สามารถรบัเรอืสนิค้าระวางขบัน ้าสูงสุดขนาด 

10,000 เดทเวทตนั (DWT) 

อย่างไรกต็ามเนื่องจากสภาพทางภูมศิาสตร์ของท่าเรอื ณ ปัจจุบนั ไม่เอือ้ต่อการเดนิเรอืขนาดใหญ่เนื่องจากร่องน ้า

ตื้นเขิน และต้องใช้ต้นทุนสูงในการพัฒนา ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564          

จงึมมีตยิกเลกิการท าธุรกจิท่าเรอื โดยมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัโิอนสทิธกิารเช่าทีด่นิจ านวน 15 โฉนด ตัง้อยู่ที ่ต าบลท่าขา้ม 

อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา และขายสิง่ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนที่ดนิดงักล่าว อย่างไรกต็ามบรษิทัมแีผนการขยายธรุกจิ

ทางดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจร บรษิทัจงึขยายการบรกิารขนส่งในประเทศทางบก และบรกิารอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบดว้ย 

บรกิารเช่ารถเครน ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา 

 

 

สทิธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธแิละหุ้นสามญัที่ออกเพื่อ
รองรบัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธเิข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้มอี านาจในการด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 

http://www.begistics.co.th/
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ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของบริษทั 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ท าธุรกจิใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร ซึง่ประกอบดว้ย 

1. บรกิารขนส่งในประเทศ โดยมรีถหวัลาก และหางลาก รองรบังานบรรทุกสนิคา้ทีห่ลากหลาย เชน่ ตูค้อนเทรนเนอร ์
สนิคา้เทกอง สนิคา้ขนาดใหญ ่

2. บรกิารบรหิารจดัการดา้นโลจสิตกิสก์บัโครงการตา่งๆ (Project Management)  
3. บรกิารทีป่รกึษาทางการคา้ (Trade Consultant Service) 

 

โครงสรำ้งธรุกิจและกำรถอืหุ้นของกลุม่บริษทั ณ วนัท่ี 8 กมุภำพนัธ ์2565 

 
 

2.2. โครงสร้ำงรำยได้ 
โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจส าหรับปีสิ้นสุด 2562 – 2563 และ ณ วันที่  30 กันยายน 2564                 

มรีายละเอยีดดงันี้ 
ในปี 2563 บรษิัทมีรายได้รวม 349.54 ล้านบาท ลดลงจ านวน 43.30 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ         

ปี 2562 ทีม่รีายได ้392.84  ลา้นบาท  ซึ่งในปี 2563  บรษิทัม ีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร-ธุรกจิท่าเรอื 37.66 ลา้นบาท รายได้
จากธุรกจิขนส่งในประเทศจ านวน 175.30 ล้านบาท และรายไดจ้ากธุรกจิดา้นโลจสิตกิสจ์ านวน 103.55 ล้านบาท และรายได้
อื่น 33.02ล้านบาท สดัส่วนรายได้ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนคดิเป็นรอ้ยละ 11.02 แต่ในส่วนของอตัรก าไรขัน้ต้นของปี 2563 
ปรบัตวัดขีึน้เป็นรอ้ยละ 9.64 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน มอีตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 8.90 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมรีายได้รวม 273,330,000 บาท รายได้รวมเปรยีบเทยีบ ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 
76,212,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 206,691,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวมเปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2563 ลดลง 187,171,000 บาท     
ก าไรสุทธ ิ109,464,000 บาท ก าไรสุทธเิปรยีบเทยีบ ณ สิน้ปี 2563 เพิม่ขึน้ 166,558,000 บาท 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
2562 2563 30 กนัยำยน 2564 

รำยได้  
(พนับำท) 

% รำยได้  
(พนับำท) 

% รำยได้  
(พนับำท) 

% 

-ธุรกจิท่าเทยีบเรอื และโรงพกัสนิคา้1)   88,073  22.91  37,662  11.05  11,442  7.24 
-ธุรกจิขนส่งในประเทศและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

 161,313  41.96  175,302  51.43  114,045  72.14 

-ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิส ์  131,421  34.19  103,556  30.38  2,915  1.84 
-ธุรกจิขายน ้าดบิ - - - -  8,189  5.18 
-ธุรกจิบรกิารใหเ้ช่ารถยนต ์ - - - -  13,971  8.84 
-รายไดอ้ื่นๆ  3,596  0.94  24,312  7.13  7,532  4.76 
รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  384,403  100.00  340,832  100.00  158,094  100.00 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร  (350,183) -  (307,955) -  (131,349) - 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้  34,220  -  32,877  -  26,745  - 
 
หมายเหตุ: 1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2564 เมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2564   จงึมมีตยิกเลกิการท าธุรกจิท่าเรอื โดยมี
มตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตัโิอนสทิธกิารเช่าทีด่นิจ านวน 15 โฉนด ตัง้อยู่ที ่ต าบลท่าขา้ม อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา และ
ขายสิง่ปลูกสรา้งทีต่ัง้อยู่บนทีด่นิดงักล่าว 
 
2.3. ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

ธรุกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
บรษิทัมแีผนการขยายธุรกจิทางดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจร โดยเริม่จากธุรกจิขนส่งในประเทศ ในเดอืนธนัวาคม 2558 

โดยมศีูนย์บรหิารการขนส่งและซ่อมบ ารุงรถบรรทุกและรถเครนอยู่ที ่273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาส กม. 94-95 ต าบลสุรศกัดิ ์
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีและไดจ้ดัหา รถบรรทุก รถเครน เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ ทัง้นี้ บรษิัทไดว้่าจา้งบุคลากรที่มคีวามรู้
ความช านาญมาด าเนินกจิการ อาทเิช่น พนักงานขบัรถบรรทุก รถเครน ชา่งซ่อมบ ารงุ ฯลฯ เพื่อสนบัสนุนธุรกจิเหล่าน้ี 
 
2.4. ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขนั 

ธรุกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจขนส่งในประเทศมีการแข่งขนัค่อนข้างสูงมผีูใ้ห้บรกิารจ านวนมากแต่มีเพียงไม่กี่รายที่

สามารถใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็และครบวงจรซึง่เป็นนโยบายและเป้าหมายของบรษิทัอนัจะเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิ
การแข่งขนั ท าให้ลูกค้าเลอืกมาใชบ้รกิารของบรษิัทมากยิง่ขึ้น บรษิัทพยายามสร้างระบบการบรกิารที่ดี ระบบการควบคุม
คุณภาพของการบรกิารที่เขม้ขน้ และ การดูแลรกัษาความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เพื่อสรา้งความแตกต่างกบัคู่แข่ง และ
ดงึดดูลูกคา้ใหม้าใชบ้รกิาร 
 
2.5. ลกัษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษทั 

ธรุกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
บรษิัทเริม่ด าเนินการให้บรกิารขนส่งในประเทศโดยเริม่จากกลุ่มลุกค้าที่เคยใช้บรกิารท่าเรอืและคลงัสนิค้า มกีาร

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและ/หรือท่าเรืออื่นๆ นอกจากนี้  บริษัทยังขยายฐานลูกค้าไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงอกีดว้ย 
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2.6. กลยุทธก์ำรแข่งขนั 
ธรุกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจากฐานลูกค้ากลุ่มเดมิของบรษิัททีใ่ช้บรกิารท่าเทยีบเรอืและโรงพกัสนิค้า มคีวามต้องการใช้บรกิารขนส่งใน
ประเทศ ซึ่งบรษิัทไดน้ าเสนอการบรกิารขนส่งเพิม่เติมแบบเบ็ดเสรจ็ เพื่อใหลู้กค้าได้รบัการบรกิารทีส่ะดวก และสามารถลด
ต้นทุนในการขนส่ง ในส่วนของกลุ่มลูกค้าใหม่ บรษิทัได้น าเสนอการบรกิารที่ครบวงจร ท าให้สามารถลดต้นทุนและสามารถ
เพิม่ประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิสม์ากยิง่ขึน้ ซึ่งเป็นการจงูใจกลุ่มลูกคา้ใหม่ใหม้าใชบ้รกิารกบัทางบรษิทัมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ 
บรษิทัยงัมุ่งเน้นในดา้นคุณภาพของการบรกิาร ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน อนัจะท าใหลู้กคา้มคีวามมัน่ใจ
ในบรกิารของบรษิทั 

 
2.7. นโยบำยรำคำและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

ในทุกธุรกจิของบรษิทั มนีโยบายเสนอราคาทีเ่หมาะสมแก่ลูกคา้ โดยพจิารณาจาก อุปสงค์และอุปทาน สภาวะราคา
ตลาด และปรมิาณการใชบ้รกิารเป็นส าคญั ซึ่งโดยทัว่ไปจะเป็นไปตามจ านวนหรอืขนาดของสนิคา้ที่มาใชบ้รกิาร ประกอบกบั
จ านวนครัง้ของการใชบ้รกิารของลูกคา้รายนัน้ ๆ ซึง่หากมกีารใชบ้รกิารเป็นประจ าบรษิทัจะมส่ีวนลดให ้นอกจากนี้ บรษิทัยงัมี
นโยบายราคาทีใ่หค้วามเป็นธรรมกบัลูกคา้ทุกราย 

 
ส ำหรบัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของธรุกิจขนส่งในประเทศและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทเริ่มต้นให้บริการขนส่งในประเทศกับกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการท่าเทียบเรือ และโรงพักสินค้าอยู่ เดิม  
นอกจากนี้ บรษิทัยงัใชฐ้านธุรกจิทีม่ใีนภาคตะวนัออก น าเสนอบรกิารขนส่งในประเทศใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที ่

 
2.8. กำรจดัหำผลิตภณัฑห์รือบริกำร 

บรษิัทได้จดัหารถบรรทุกเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการบรกิารขนส่งในประเทศของลูกคา้ที่มมีากขึ้น และยงัได้
จดัหาพนัธมติรในการบรกิารขนส่งเพิ่มเติมอีกจ านวนมาก เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบรกิารของบรษิัท และสามารถบรหิาร
ตน้ทนุของการบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารจดัหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร เช่น รถเครน รถยกขนาด
ใหญ่และเลก็ส าหรบัตู้คอนเทนเนอร์ จากตวัแทนจ าหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศโดยบรษิทัไดค้ านึงถงึคุณภาพ ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยขีองเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ เพื่อใหไ้ดบ้รกิารทีร่วดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

 
นอกจาก รถบรรทุก เครื่องมอื และอุปกรณ์ขา้งต้น บุคลากรเป็นสิง่ส าคญัอย่างหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

โดยบรษิทัไดจ้ดัหาบุคลากรทีม่คีุณภาพ และมนีโยบายในการรกัษาใหบุ้คลากรท างานกบับรษิทัในระยะยาว 
 

2.9. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิัทมกีารติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ เช่น ด้านคุณภาพของน ้า เสยีง 

อากาศ เป็นต้น โดยมกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและเคร่งครดั บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั เอม็เมก็ซ์ 
แอสโซซิเอชัน่ จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการในการตรวจสอบผลกระทบดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะต้องส่งผลการตรวจสอบผลกระทบ
ดงักล่าวต่อกรมเจา้ท่าเป็นประจ า ทัง้นี้ในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมาบรษิทัไดป้ฎบิตัใิหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและไม่ได้
ก่อใหเ้กดิปัญหาใดๆ ต่อสิง่แวดล้อม 

 
นอกจากนี้บรษิัทมีแผนในการปรบัปรุงรถบรรทุกที่มีอยู่ให้เป็นระบบ Electrical Vehicle (EV) โดยจะเริ่มต้นและ

ทยอยปรบัปรุงรถบรรทุกของบรษิทัจากเครื่องยนต์ใชน้ ้ามนัเป็นรถไฟฟ้า EV ใหค้รบทัง้หมดภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะท าให้
ลดต้นทุนการด าเนินการทนัท ีกบัทัง้จดัท าระบบการชารจ์และบรหิารจดัการแบตเตอรีส่มบูรณ์แบบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการ



 
บริษทั บี จิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

26 

ด าเนินการ และหารายไดใ้หม่จากการเพิม่ค่าคารบ์อนเครดติส าหรบัการน าไปสรา้งรายได ้และพฒันาไปสู่การใหบ้รกิารบรหิาร
จดัการระบบพลงังานไฟฟ้าใหก้บัธุรกจิขนส่งโดยรวมนอกเหนือจากการใชเ้ทคโนโลย ีEV ในการลดต้นทุนด าเนินการภายใน
บรษิทั       

สถานการณ์ปัจจุบนั บรษิทัมกี าหนดการปรบัปรุงรถขนส่งหวัลากของบรษิทัใหเ้ป็นรถยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้าภายใน
ไตรมาสที่สองของ  ปี พ.ศ. 2568 กบัมกีารจดัตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาการบรหิารจดัการการปฏิบตัิการทางธุรกิจเพื่อเพิ่ม
มลูค่าคารบ์อนเครดติและด าเนินการทางธุรกจิในการหารายไดจ้ากคาร์บอนเครดติ และมกีารจดัตัง้คณะท างานเพื่อเตรยีมการ
จดัหาและลงทุนระบบบรหิารจดัการแบตเตอรี่อจัฉรยิะเพื่อสนับสนุนการปฏบิตัธิุรกจิส าหรบัการท าธุรกจิสนับสนุนธุรกจิขนส่ง
ต่าง ๆ คาดว่าจะเริม่มรีายได้จากการจ าหน่ายคาร์บอนเครดติกบัการให้บรกิารบรหิารจดัการระบบไฟฟ้าให้กบัธุรกิจขนส่ง
โดยรวมภายในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2568 

 
3. ทรพัยสิ์นของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีส ำคญั 

ทรพัยส์นิหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็น สนิทรพัยถ์าวรหลกั และใบอนุญาตหรอืสญัญาการด าเนินงาน 

ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้

3.1. สนิทรพัยถ์าวรหลกั ซึง่มมีลูค่าตามบญัชสุีทธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 จ านวน 393.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

                (หน่วย:พนับาท) 

รำยกำร 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
ณ 30 กนัยำยน 2564 

กรรมสิทธ์ิ ภำระผกูพนั 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 58,365 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
ทีด่นิ 67,301 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
อาคารและส่วนปรบัปรุง 5,941 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
ระบบสาธารณูปโภค 35,833 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 1,290 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้และเครื่องใช้
ส านักงาน 

919 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี

ยานพาหนะ 210,553 เป็นของบรษิทั ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มูลค่า
ทางบญัชจี านวน 111.23 ลา้นบาท 

งานระหว่างก่อสรา้ง 12,906 เป็นของบรษิทั ไม่ม ี
รวม 393,108   

 

3.2  ใบอนุญำตและสญัญำกำรด ำเนินงำน 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ีใช้ในกำรขนส่งสตัวห์รือส่ิงของ 

คู่สญัญา : ผูอ้อกใบอนุญาต คอื กรมขนส่งทางบก 
ผูข้ออนุญาต คอื บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน)   

ระยะเวลา : 5 ปี โดยนับตัง้แต่วนัที ่6 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่5 กรกฎาคม 2569  
ใบอนุญาตเลขที ่กท.249/2564 ( ฉบบัต่ออายุ ) 

รายละเอยีด : อนุญาตใหบ้รษิทัประกอบกจิการขนส่งไม่ประจ าทางตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
โดยมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถอยู่ทีบ่รเิวณโฉนดเลขที ่58293 ต าบลสุรศกัดิ ์อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี
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4. ข้อมูลรำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก 
โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 
 

4.1. คณะกรรมกำรบริษทั 
            ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

   ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  พลต ารวจโท สมคดิ บุญถนอม กรรมการและประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุทธริตัน์ ลสีวสัดิต์ระกูล/1 กรรมการ รองประธานกรรมการคนที ่1  ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

3.  พลต ารวจตร ีประภาส ปิยะมงคล กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการคนที ่2 และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายปัญญา  บุญญาภวิฒัน์/1 กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5.  นายไพโรจน์  ไววานิชกจิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6.  นายสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7.  นายธรีบูลย ์ อรยิสุทธวิงศ ์ กรรมการอสิระ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

8.  นายจกัรรฐั  เลศิโอภาส กรรมการอสิระ 
หมายเหตุ :  /1 กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

 
4.2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  คณะกรรมการตรวจสอบ มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
   ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  พลต ารวจตร ีประภาส ปิยะมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสมทิร  เหลีย่มมณ ี กรรมการตรวจสอบ  

3.  นายธรีบูลย ์ อรยิสทุธวิงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 

 
4.3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
                 ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

   ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นางสาวสทุธริตัน์ ลสีวสัดิต์ระกูล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

2.  นายสมทิร  เหลีย่มมณี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

3.  นายธรีบูลย ์ อรยิสุทธวิงศ ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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4.4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

     ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มจี านวนน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
   ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายปัญญา  บุญญาภวิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.  นายไพโรจน์  ไววานิชกจิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3.  นายสมทิร  เหลีย่มมณ ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.  นายธรีบูลย ์ อรยิสุทธวิงศ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 

4.5. คณะกรรมกำรบริหำร 
ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  คณะกรรมการบรหิาร มจี านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
   ล าดบัที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายปัญญา  บุญญาภวิฒัน์ ประธานกรรมการบรหิาร  

2.  นางสาวสุทธริตัน์ ลสีวสัดิต์ระกูล กรรมการบรหิาร 

3.  นายไพโรจน์  ไววานิชกจิ กรรมการบรหิาร  

4.  นางสาวพรีญา โพธปิระสาท กรรมการบรหิาร 

 

4.6. คณะผู้บริหำร 
      รายชื่อผูบ้รหิารของบรษิทั ณ วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2565  มจี านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

ล ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง 
1 นายปัญญา                   บุญญาภวิฒัน์                     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2 นางสาวพรีญา โพธปิระสาท ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายบญัชแีละการเงนิ 
3 นางยุพด ี คู่เพช็รง์าม ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายสนับสนุน และ เลขานุการบรษิทั 
4 นายกฤษฎา ปัณฑุยากร ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
5 นายสดุด ี คุวนัทรารยั ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารธุรกจิ 
6 นายอรรถพล  สานนท ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
7 นายชยพล  นันทา หวัหน้าฝ่ายปฏบิตักิารขนส่ง 

 

4.7. รำยชื่อผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก  ณ วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2564  (Record Date)  
ขอ้มลูจาก บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“TSD”)  มรีายละเอยีดดงันี้ 

รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

1. บรษิทั มลิลค์อนสตลี จ ากดั (มหาชน) 158,475,200 7.49 
2. นางสาวธนกิา ตัง้พนูผลววิฒัน์ 87,000,000 3.71 
3. นายสทิธชิยั ลสีวสัดิต์ระกูล 53,000,000               2.51 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 46,075,685 2.18 
5. นายธนนนท ์เตรยีมชาญชยั 40,000,000 1.89 
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รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ 

6. นายณรตัน์ สุขถิน่ไทย 32,000,000 1.51 
7. นายณรงคช์ยั  สมิะโรจน์ 26,704,100 1.26 
8. นายวริชั บรรยงคนันท ์ 24,590,000 1.16 
9. นางอารรีตัน์ ลสีวสัดิต์ระกูล 20,362,200 0.96 
10. นายบุญเสรมิ สถริพนัธุ ์ 13,000,000 0.61 

รวมจ านวนหุน้  10 รายแรก 492,665,185 23.30 
หมายเหตุ  :  จ านวนหุน้ทัง้หมด   2,114,458,162   หุน้    ทีม่าของขอ้มลู  https://www.setlink.set.or.th/main  

 

5. ประวติักำรเพ่ิมทุนและประวติักำรจ่ำยเงินปันผลในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
5.1 ประวติักำรเพ่ิมทุน                   

ปี

ทนุจดทะเบียนก่อนการ

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

ทนุจดทะเบียนภายหลงั

การเปล่ียนแปลง

ทนุช าระแล้วก่อนการ

เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

ทนุช าระแล้วภายหลงั

การเปล่ียนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2562 883,340,850.84            873,790,847.20      1,757,131,698.04         592,796,735.40            311,222,798.48  904,019,533.88            
2563 1,757,131,698.04         (281,595,361.00)      1,475,536,337.04         904,019,533.88            -                 904,019,533.88            

2564* 1,475,536,337.04         267,542,188.60      1,743,078,525.64         904,019,533.88            533,812,016.28  1,437,831,550.16          
หมายเหตุ : * ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 

5.2 ประวติักำรจ่ำยเงินปันผลในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผล ประมาณรอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธใินแต่ละปี แต่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัยงัไม่

มกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจากบรษิทัยงัมผีลขาดทุนสะสม 

6.  ข้อมูลของบริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  

        

 

https://www.setlink.set.or.th/main
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การประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ล าดบั ชื่อบรษิทั ทีต่ัง้ส านักงาน สดัส่วน
การถอื
หุน้ 
ของ
บรษิทั 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

ทุนจดทะเบยีน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนหุน้
ที ่

จ าหน่าย
แลว้ 
(หุน้) 

มลูค่าทีต่รา
ไว ้

(บาท) 

บริษทัย่อย 
1 บรษิทั เทพฤทธา 

จ ากดั 
63 หมูท่ี ่11 ต าบล
บงึทองหลาง อ าเภอ
ล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี 12150 

51% 40 40 400,000 100 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 7/2564 ของบรษิัท บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ซึ่ง ประชุมเมื่อวนัที่  11 พฤษภาคม 
2564  มมีตอินุมตั ิเขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั เทพฤทธา จ ากดั (“TT”) (“ผูข้าย”) จ านวน 204,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 
294.11 บาท (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด  รวมเป็นเงนิจ านวนเงนิทัง้สิ้น        
60 ล้านบาท และอนุมตัใิห้บรษิัท บยีอนด์ แคปปิตอล จ ากดั (“บรษิัทย่อย”) ปล่อยเงนิกู้ให้ บรษิัท เทพฤทธา จ ากดั (“TT”)  จ านวน     
30 ล้านบาท เพื่อน าไปซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ธญัธาราชยั จ ากดั (“TTRC”) จ านวน 35,000 หุน้ หรอื คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของ
หุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จากผูถ้ือหุน้เดมิของ TTRC ในราคาหุน้ละ 857.14 บาท (มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) รวมเป็นเงนิ
ลงทุนทัง้หมด 90 ลา้นบาท 

2 บรษิทั บยีอนด ์
แคปปิตอล จ ากดั 

เลขที ่52 อาคาร 
ธนิยะพลาซ่า ชัน้ 28  
ถนนสลีม แขวงสุริ
ยวงศ ์เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 
10500 

100% 140  140 1,400,000 100 

เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัจิดัตัง้บรษิทั บยีอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (บรษิทัย่อย) โดยบรษิทัฯ เขา้ถอืหุน้ใน
อตัรารอ้ยละ 100 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 10,000,000 บาท จ านวนหุ้นทัง้สิ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และไดจ้ดทะเบยีน
จดัตัง้บรษิทัย่อยกบักรมทะเบยีนการคา้กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่13 มถิุนายน 2562 

3 บรษิทั โซลูชัน่ส ์
มอเตอรส์ จ ากดั 
(“SM”) 

27/18 หมู่ 1 ต าบล
บางน ้าจดื อ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 

100% 64 64 640,000 100 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ประชุมวนัที่ 29 มกราคม 2564  มมีติ
อนุมตัใิห ้บรษิทั บยีอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (บรษิทัย่อย) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เขา้ท ารายการซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั โซลูชัน่ส ์
มอเตอรส์ จ ากดั (“SM”) จ านวน 640,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 187.50 บาท  มลูค่ารวม 120 ลา้นบาท จาก บรษิทั คอมพลที ทรานสปอร์ต 
จ ากดั (“ผูข้าย”)  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100  ของทุนจดทะเบยีนจากผูข้าย  
บริษทัร่วม 

4 บรษิทั ซพีเีอส ชปิ
ป้ิงแอนดโ์ลจิ
สตกิส ์จ ากดั 

3656/62-63 อาคาร
กรนีทาวเวอร ์ชัน้ 
19 ยนูิต เจ ถนน

26% 18 18 180,000 100 
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พระราม 4 คลองตนั 
เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 
10110 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 9/2561  มีมติอนุมัติให้ลงทุนในบริษัท ซีพีเอส ชิปป้ิงแอนด์          
โลจสิตกิส์ จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 26 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัทีล่งทุนคิดเป็นจ านวนหุน้ 46,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวม
เป็นเงนิ 4,680,000 บาท เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 

5. GA Power Pte. 
Ltd 

4 Battery Road 
#25-01, Bank of 
China Building, 
Singapore 
(049908) 

40% 156,735,884.64 156,735,884.64 4,699,808 10,000 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไว ้
USD 1.37 
ต่อหุน้ 

 
4,689,808 
หุน้ มลูค่าที่
ตราไว ้USD 
1 ต่อหุน้ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท  ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 ไดม้มีติอนุมตักิารเขา้ท ารายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ โดยการซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั GA Power Pte. Ltd. บรษิัทจ ากดัจดทะเบยีนภายใต้กฎหมายประเทศ
สงิคโปร์ (“GAP”) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 201526636G ด้วยเงนิลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของ
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ (อตัราแลกเปลีย่น 1 usd เท่ากบั 33.3686 บาท) 

6 บรษิทั เดอะ เมกะ
วตัต ์จ ากดั 

52 อาคารธนิยะ
พลาซ่า ชัน้ 28 ถนน
สลีม แขวงสุรยิวงศ ์
เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 
10500 

36.34% 1,376 1,376 13,760,000 100 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2563 ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั ฯ”) ซึง่ประชุมเมื่อวนัเสารท์ี ่10 ตุลาคม 
2563 ได้มมีติอนุมตัิ ให้บรษิัท ฯ เขา้ร่วมลงทุนใน บรษิัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (“เมกะวตัต์”)  ร่วมกบัผู้ลงทุนอีก 4 รายคอื บรษิัท 
มลิล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) (“มลิล์คอน”), บรษิทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน), นางสาวพุย  หมนั ล ีและ นายธนรชัต ์
พสวงศ์ (“ผู้ร่วมทุน”) โดยบริษัท ฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของเมกะวัตต์ จ านวน  1,250,000  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท        
รวมเป็นเงนิลงทุน 125,000,000  บาท  คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  5 ของทุนจดทะเบียนเป้าหมายของเมกะวตัต์ตามที่ได้จดทะเบียน       
มตพิเิศษเพิม่ทุนจ านวน 2,500,000,000 บาท และคดิเป็นสดัส่วนการลงทุนทัง้หมดของบรษิทั ฯ ในเดอะเมกะวตัต ์รอ้ยละ 12.49 ของ
ทุนจดทะเบยีนของเมกะวตัตจ์ านวน 1,001,000,000 บาท (ทุนจดทะเบยีนของเมกะวตัตภ์ายหลงัการลงทุนของบรษิทัฯ) 
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2564 บรษิัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2564  ได้มมีติอนุมตัิ ลงทุนเพิ่มเติมใน      
เมกะวตัต์ อีก 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงนิลงทุน 125 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนเป้าหมายของเมกะวตัต์ตามที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษเพิ่มทุนจ านวน 2,500,000,000 บาท และ คดิเป็นสดัส่วนการลงทุน
ทัง้หมดของบรษิัท ฯ ในเดอะเมกะวตัต์ รอ้ยละ 22.20 ของทุนจดทะเบยีนของเมกะวตัต์จ านวน 1,126,000,000 บาท (ทุนจดทะเบยีน
ของเมกะวตัตภ์ายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิของบรษิทั ฯ) 
ต่อมาทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่12/2564 ของ บรษิทั ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการให้
บรษิัท ฯ ลงทุนในเมกะวตัต์ เพิม่เตมิอกี จ านวน 2,500,000 หุน้ หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิลงทุน 250,000,000  
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บาท  โดยบริษัท ฯ จะมีสัดส่วนการลงทุนในเมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจ านวนทุนจดทะเบียนของเมกะวตัต์จ านวน 
1,376,000,000 บาท (ทุนจดทะเบยีนของ เมกะวตัตภ์ายหลงัการลงทุนเพิม่เตมิของบรษิทัฯ) 
บริษทัท่ีเก่ียวข้อง  

7. บรษิทั มนูชอ็ต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล จ ากดั 

52 อาคารธนิยะ
พลาซ่า ชัน้ 28 ถนน
สลีม แขวงสุรยิวงศ ์
เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 
10500 

13.22% 378 378 3,780,000 100 

มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที ่24 สงิหาคม 2561 อนุมตัใิห ้บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ลงทุนในบรษิัท มูนชอ็ต เวนเจอร์ แคปปิตอล  จ ากดั (“มูนชอ็ต”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 3 ของทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,000 ล้านบาทของ
มนูชอ็ต และเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 30 ลา้นบาท 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2562 อนุมตัิให้ บรษิัท บี จสิติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั มูนชอ็ต เวนเจอร์ แคปปิตอล  จ ากดั (“มูนชอ็ต”) เพิม่อกีในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแล้ว
ของมนูชอ็ต จ านวน 200,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 20,000,000 บาท ซึง่ราคาดงักล่าวเป็นราคาพาร ์
ดงันัน้บรษิัทลงทุนผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน มูนช็อต รวมทัง้สิ้น จ านวน 500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 
50,000,000 บาท ซึง่ราคาดงักลา่วเป็นราคาพาร ์
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ส่วนท่ี 3  ข้อมูลทำงกำรเงิน บริษทั บี จิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564

หน่วย:พันบำท

 

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18,612                    6,394                     225,361                 323,599                 22,949                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 172,347                  159,927                 74,920                   120,170                 13,283                   

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                              -                            -                            - -

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัร่วม -                              97,030                   -                            - -

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับแก่กิจการอ่ืน - สุทธิ 200                         -                            -                            - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -                              5,338                     6,287                     8,085                     2,369                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                              9,000                     150,043                 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,751                    785                        529                        11,649                   8,077                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 202,910                  278,474                 457,140                 463,503                 46,678                   

 

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 50,000                    150,182                 180                        177                        18,410                   

เงินฝากธนาคารติดภาระค ้าประกนั 1,409                      47,788                   40,017                   - -

เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                              -                            -                            -                            -                            

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 411,702                  52,931                   65,705                   6,370                     -                            

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 110,472                  -                            34,000                   16,500                   -                            

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 58,366                    58,365                   58,365                   58,365                   225,762                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 334,743                  173,760                 236,076                 182,094                 182,546                 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 378                         153,389                 -                            - -

สิทธิการเช่า - สุทธิ -                              -                            24,835                   27,592                   30,349                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,247                      1,113                     415                        333                        -

คา่ความนิยม 96,729                    -                            -                            -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 23,369                    20,726                   14,940                   46,427                   8,840                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,826                      -                            -                            -                            -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,091,241               658,254                 474,533                 337,858                 465,907                 

รวมสินทรัพย์ 1,294,151               936,728                 931,673                 801,361                 512,585                 

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564
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บริษทั บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564

 หน่วย:พันบำท

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 47,687                    56,582                   64,241                   91,227                   16,057                   

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27,983                    45,885                   29,331                   16,599                   11,151                   

คา่เช่าคา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                              -                            24,686                   24,686                   24,686                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,936                      966                        392                        532                        -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 78,606                    103,433                 118,650                 133,044                 51,894                   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 88,203                    207,093                 80,766                   50,498                   43,360                   

คา่เช่าคา้งจ่าย -                              -                            49,254                   57,470                   65,685                   

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,616                      1,315                     270                        191                        420                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 203                         300                        123                        - 200                        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,298                      - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 92,320                    208,708                 130,413                 108,159                 109,665                 

รวมหนี้สิน 170,926                  312,141                 249,063                 241,203                 161,559                 

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 1,987,079               1,475,536              1,757,131              883,349                 592,371                 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,437,788               904,020                 904,020                 592,797                 397,564                 

ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) มูลคา่หุ้น (267,006)                 (97,025)                 (97,025)                 63,163                   -

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

   ทนุส ารองตามกฎหมาย -                              -                            -                            -                            -                            

   ขาดทนุสะสม (72,857)                   (182,421)               (124,396)               (95,810)                 (47,181)                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                              13                          11                          8                            643                        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 25,300                    -                            -                            -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,123,225               624,587                 682,610                 560,158                 351,026                 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,294,151               936,728                 931,673                 801,361                 512,585                 

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564

งบกำรเงนิรวม

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564
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บริษทั บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย : พันบำท)

 

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

รำยได้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 158,094                 340,832                 384,403                 560,568                 123,792                 

รายไดด้อกเบ้ีย 924                        4,426                     6,360                     - -

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าทา่เทียบเรือ 113,507                 - - - -

รายไดอ่ื้น 28,820                   4,284                     2,073                     10,270                   1,844                     

รวมรำยได้ 301,345                 349,542                 392,836                 570,838                 125,636                 

ค่ำใช้จ่ำย 

ตน้ทนุการให้บริการ (131,349)               (307,955)               (350,183)               (548,563)               (130,496)               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (68,631)                 (68,957)                 (60,418)                 (69,049)                 (49,782)                 

หน้ีสงสยัจะสูญ -                        (4,852)                   (6,931)                   - (33)                        

ตน้ทนุทางการเงิน (6,711)                   (12,098)                 (5,225)                   (3,928)                   (1,457)                   

รวมค่ำใช้จ่ำย (206,691)               (393,862)               (422,757)               (621,540)               (181,768)               

 

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 16,740                   (12,750)                 1,995                     2,139                     -                            

(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 111,394                 (57,070)                 (27,926)                 (48,563)                 (56,132)                 

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (1,930)                   (24)                        (660)                      (449)                      -

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี 109,464                 (57,094)                 (28,586)                 (49,012)                 (56,132)                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

ผลก าไรจากการวดัมูลคา่สินทรัพยท์างการเงิน (12)                        2                            3                            (635)                      (235)                      

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

ผล (ขาดทนุ) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 86                          (931)                      -                            383                        -

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 74 (929)                      3                            (252)                      (235)                      

(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 109,538                 (58,023)                 (28,583)                 (49,264)                 (56,367)                 

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,377                 (57,094)                 (28,586)                 (49,012)                 (56,132)                 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 87                          -                            -                            - -

109,464                 (57,094)                 (28,586)                 (49,012)                 (56,132)                 

กำรแบ่งปัน (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,451                 (58,023)                 (28,583)                 (49,264)                 (56,367)                 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 87                          -                            -                            

109,538                 (58,023)                 (28,583)                 (49,264)                 (56,367)                 

(ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.081 (0.0429) (0.0283) (0.0590) (0.0120)

จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (พันหุ้น) 1,354,963              1,329,440              1,009,691              824,564                 4,707,664              

งบกำรเงนิรวม

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564

งบกำรเงนิรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564
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บริษทั บี จสิติกส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย : พันบำท)

30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

(ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 111,394                 (57,070)            (27,926)            (48,563)            (56,132)            

รำยกำรปรับกระทบรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้

     คา่เส่ือมราคา และคา่ใชจ่้ายตดับญัชี 18,444                   18,611             27,231             33,669             33,225             

     คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8,743                     26,456             -                       -                       -                       

     การปรับปรุงดว้ยผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ -                            4,362               -                       -                       -                       

     หน้ีสงสยัจะสูญ (1,620)                   2,141               6,929               - 33                    

     การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 287                        226                  79                    154                  144                  

     การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -                            -                       4,200               -                       -                       

     การปรับปรุงดว้ยขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 20,046                   5,607               103                  156                  -                   

     การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                            (2,475)              170                  (224)                 3,908               

     (ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียน (6,013)                   (314)                 -                       (1,346)              (588)                 

     ก  าไรจากการขายทรัพยสิ์นถาวรและสิทธิการเช่าทา่เทียบเรือ (113,507)               -                       -                       -                       -                       

     ขาดทนุจากการเลิกใชสิ้นทรัพยไ์ม่มีตวัตน 705                        -                       -                       -                       -                       

     ส่วนแบง่ก าไรในบริษทัร่วม (16,739)                 -                       -                       -                       -                       

     หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด -                            -                       (43)                   -                       -                       

     การปรับปรุงดว้ยส่วนแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากบริษทัอ่ืน 12,750             (1,995)              (1,690)              -

     ดอกเบ้ียรับ (924)                      (2,289)              (6,360)              (929)                 (77)                   

     ดอกเบ้ียจ่าย 6,711                     14,235             5,225               3,928               1,457               

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 27,527                   22,240             7,613               (14,845)            (18,030)            

สินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มขึน้)ลดลง

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนหมุนเวียนลดลง (10,800)                 (86,419)            38,196             (106,932)          8,946               

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (10,966)                 (255)                 11,119             (3,571)              (8,076)              

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (2,643)                   (279)                 (76)                   (276)                 1,371               

หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึน้(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนหมุนเวียน(ลดลง) (35,572)                 (7,210)              (27,025)            74,600             3,142               

     การปรับปรุงดว้ยคา่เช่าคา้งจ่าย (ลดลง) -                            -                       (8,215)              (8,215)              (8,216)              

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,970                     574                  (140)                 532                  2,724               

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (97)                        176                  124                  (200)                 200                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน (30,581)                 (71,173)            21,596             (58,907)            (17,939)            

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (761)                      (112)                 -                       -                       -                       

ภาษีเงินไดรั้บคืน -                            779                  -                       -                       807                  

ภาษีเงินได ้(จ่ายออก) 1,944                     (5,631)              (6,287)              (8,085)              (2,369)              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (29,398)                 (76,137)            15,309             (66,992)            (19,501)            

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับดอกเบ้ีย 159                        1,915               6,360               929                  77                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 15,000                   -                       -                       -                       -                       

เงินฝากติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) 47,133                   (7,771)              (368)                 (34,942)            (77)                   

งบกำรเงนิรวม

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564
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30 กนัยำยน 2564 2563 2562 2561 2560

เงินสดรับจาการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 18,380             22,100             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัย่อย (120,000)               -                       -                       -                       -                       

คา่ความนิยม 0.43                       -                       -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหน่วยลงทนุในหุ้น - ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (125,000)          (17,500)            (16,500)            -                   

เงินสดรับ(จ่าย)จากการจ าหน่าย(ซ้ือ)หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 195                        150,357           (150,000)          -                       -                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            16,899             1,505               2,495               22,712             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,235)                 (7,866)              (5,444)              (5,701)              (3,004)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (179)                 (359)                 (483)                 -                   

เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทนุ -                            -                       (58,000)            (4,680)              -                   

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัร่วม (63,679)                 (101,464)          -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายช าระคา่เพ่ิมทนุในเงินลงทนุในบริษทัร่วม (242,367)               -                       -                       -                       -                       

เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ-

          - สิทธิการเช่าทา่เรือ 102,366                 -                       -                       -                       -                       

เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                            -                       (150,000)          -                       -                       

เงินสดรับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน -                            -                       150,000           -                       -                       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                            -                       -                       167,960           -                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (351,720)               (67,253)            (229,798)          161,471           41,808             

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

ดอกเบ้ียจ่าย (6,711)                   (14,389)            (5,166)              (3,917)              (1,400)              

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (33,840)                 (55,337)            (35,610)            (14,294)            (5,043)              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 363,786                 -                       151,035           258,395           -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            5,515               -                       - -

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            (5,515)              -                       - -

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 323,235                 (69,726)            110,259           240,184           (6,443)              

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,409                     (218,972)          (98,238)            #REF! #REF!

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 6,394                     225,361           323,599           22,949             7,085               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัย่อย 7,809                     -                       -                       -                       -                       

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ -                            5                      -                       -                       -                       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 18,612                   6,394               225,361           #REF! #REF!

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

   รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

     เจา้หน้ีเช่าซ้ือค่ายานพาหนะ -                            -                       67,200             - -

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (160,465)               -                       -                       -                       -                       

เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,116                     -                       -                       -                       -                       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากก่ารโอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 75                          -                       -                       -                       -                       

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมจากการขายสินทรัพยถ์าวร สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (37,500.00)            -                       -                       -                       -                       

     (โอนออก) ไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                            (30,731)            -                       -                       -                       
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อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินตรวจสอบงวดปี 2561 - 2563 สิน้สุด 31 ธันวาคม และงบการเงินสอบทาน

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 30 กันยายน 2564 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563* 30 กันยายน 2564* 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)      
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.48 3.85 2.69 2.58 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 3.34 2.42 1.61 2.83 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า -0.72 0.12 -0.74 -0.05 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เท่า 10.50 4.84 1.78 1.58 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 34.28 74.45 202.39 231.27 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ เท่า 26.93 3.42 5.44 3.74 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 13.55 106.75 67.06 97.70 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability ratio) 

     

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 2% 9% 9.4% 16.92 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % -8% -5% -7.8% 59.87 
อตัราส่วนเงินสดต่อก าไร % -143% 34% -165.6% -23.79 
อตัราก าไรสทุธิ % -9% -7% -16.3% 58.28 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % -8% -3% -4.6% 8.28 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % -9% -1% -20.8% 50.31 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์ เท่า 0.87 0.45 0.36 0.23 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
(Financial policy ratio) 

     

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 0.43 0.36 0.5 0.15 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) -12 -5 6.68 -3.27 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระ
ผกูพนั (Cash Basis) 

 
(เท่า) 

 
0.82 

 
-0.16 

 
0.35 -9.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เลขทีใ่บจอง / Subscription No........................................... 
ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W7 บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL INCREASE ORDINARY SHARES INCOMBINATION  
                                   WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES B-W7 OF BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 
      การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อผูถ้อืหุน้เดมิ จ านวน 1,409,638,775  หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.68 บาท ในอตัราส่วนการจองซื้อ 1.5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม ่

 ควบกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่7 (B-W7 หรอืใบส าคญัแสดงสทิธ)ิ จ านวนไม่เกนิ 704,819,387  หน่วย  
ในอตัรา 2 หุน้ทีจ่องซื้อ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

OFFERING TO EXISTING SHAREHOLDERS FOR THE AMOUNT OF 1,409,638,775 ORDINARY SHARES WITH PAR VALUE OF BAHT 0.68 EACH AT THE OFFERING PRICE OF BAHT 0.68  EACH   
AT THE RATIO OF 1.5 EXISTING SHARE TO 1 NEW SHARE 

INCOMBINATION WITH WARRANTS REPRESENTING RIGHT TO PURCHASE ORDINARY SHARES (B-W7 OR WARRANTS) OF BEGISTUCS PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE AMOUNT OF NOT EXCEEDING 704,819,387  
UNITS, AT THE RATIO OF  2 SUBSCRIBED SHARES TO 1 UNIT OF WARRANT 

  

วนัท่ีจองซ้ือ / Date 22 ก.พ. 2565 / 22 February 2022   23 ก.พ. 2565 / 23 February 2022   24 ก.พ. 2565 / 24 February 2022   25 ก.พ. 2565 / 25 February 2022    28 ก.พ. 2565 / 28 February 2022 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง(Subscriber’s details – please fill in the completed information) 

ชื่อ/Name  นาย/Mr.  นาง/Mrs.  นางสาว/Miss นิตบิุคคล/Corporate ...........................................................................................เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที/่Shareholder’s Register No................................ 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยเลขประจ าตวัประชาชน 
     Natural Person of Thai Nationality     ID Card No. 
 นิตบิุคคลสญัชาตไิทยเลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………………………………… 
     Juristic Person of Thai Nationality     Company Registration No. 

 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว เลขทีใ่บต่างดา้ว/หนังสอืเดนิทาง  .................................................... 
     Natural Person of Alien Nationality    Alien Card/ Passport No. 
 นิตบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว เลขทะเบยีนนิตบิุคคล………………………………….....….………..……. 
     Juristic Person of Alien Nationality     Company Registration No. 

ทีอ่ยู่ใหเ้ป็นไปตามทีป่รากฏในฐานขอ้มูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ (วนัที ่27 ธนัวาคม 2564) ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัจากบรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ฐานขอ้มูลผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ”) / 
shareholders database in accordance with the share register book as of 27 December 2021 that the Company obtains from Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“Company’s Shareholders Database”) 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้/ Telephone ...................................... 
ขา้พเจา้มหุีน้เดมิของบรษิทั ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนฯ ในวนัที ่ 27 ธนัวาคม 2564 จ านวน / According to the Share Register Book as of 27 December 2021, I/We own ……................................……….....หุน้ / shares 
มสีทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัท จ านวน / and have the rights to subscribe to the ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ /shares มคีวามประสงคข์อจองซื้อและ
ขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี Hereby subscribe for and request allotment of new ordinary shares of Begistics Public Company Limited 

ประเภทการจองซื้อ 
Subscription type 

จ านวนหุน้ทีจ่องซื้อ (หุน้) 
No. of shares subscribed (shares) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ (บาท) 
Amount (Baht) 

 จองซื้อน้อยกว่าสทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   

 จองซื้อตามสทิธทิัง้จ านวน /Subscription for full entitlement   
 จองซื้อเกนิสทิธ(ิเฉพาะส่วนเพิม่) / Subscription in excess of the rights (only excess portion)   
รวม / Total   
หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการดงัต่อไปนี้:  (ผูจ้องซื้อหุน้โปรดเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งเทา่นัน้) 
If the share are allotted to me, I hereby agree and instruct the Company to proceed as follows (Please mark in front of your choice)  

   น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  เพือ่ผูฝ้าก”  และด าเนนิการใหบ้รษิทัหลกัทรพัย์
............................................................ สมาชกิผูฝ้ากเลขที.่............................... (โปรดระบุ ชื่อและหมายเลขสมาชกิผูฝ้ากตามทีม่รีายชื่อปรากฏดา้นหลงัใบจอง) น าหุน้เข้าฝากไวก้บับรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั
เพื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์ซึ่งขา้พเจา้มอียู่ กบับรษิทันัน้ บญัชเีลขที.่............................(ชื่อผูจ้องซื้อตอ้งตรงกบัชื่อบญัชซีื้อขายหลกัทรพัย ์มฉิะนัน้จะด าเนนิการน าหุน้เขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที่ 600) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and have (name of broker) ………………………………………Participant No. …….....…….…… 
(Please specify name and participant number from the list as shown on the back of this form), deposit the said shares with fo r Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account 
No. …………….…………. (The subscriber’s name must correspond with the trading a/c name, otherwise the securities will be deposited into the account of Securities Issuer Member No.600) 

 น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย ์โดยใหอ้อกหุน้ส าหรบัหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั โดยเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผู้ฝากเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ ทัง้นี้ผูจ้องซื้อตอ้งกรอกเอกสารเพิม่เตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ีป่ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชบีรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย(์Issuer 
Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะFATCA ใหค้รบถ้วนและยื่นพรอ้มใบจองซื้อหุน้ฉบบันี้(การถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงั ผูจ้องซื้อตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
Issue a share for the allotted shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the issuer 
account number 600 for my/our name. The subscriber must fill in additional details for depositing shares in Issuer’s Account No. 600 and FATCA documents and submit together with this subscription form(For issuing 
a share certificate later, subscriber will be subject to a fee specified by Thailand Securities Depository Company Limited) 

 แบบรบัใบหุ้น(Script) ให้ออกใบหุน้ส าหรบัหุน้ที่ได้รบัการจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นใหก้บัข้าพเจ้าตามชื่อและทีอ่ยู่ ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รบัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและขออนุญาตใหท้ าการซื้อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
Issue a share certificate in my/our name and deliver it to me/us as per the name and address specified in the shareholder reg ister by registered mail. I/we agree that I/we may obtain the share certificate after the Stock 
Exchange of Thailand has approved the listing of the said new shares and the trading thereof in the Stock Exchange of Thailand.  

   พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวโดย  I/We enclose herewith my/our payment by 
 เงนิโอน/เขา้บญัช ี“บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)”  ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาบางนา ประเภทบญัชีกระแสรายวนั บญัชีเลขท่ี  130-3-18322-0  (ตอ้งน าส าเนาใบน าฝากยื่นพรอ้มกบัใบจองซื้อน้ี)  
Money Transfer Credit account “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED” Bangkok Bank Public Company Limited, Bangna Branch, Current account no.130-3-18322-0 (Please attach a pay-in slip 
with the subscription form) 
 แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque  เชค็ Cheque   ดร๊าฟท ์Draft โดยสัง่จ่าย“บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)” (Payable to “BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED”) 
 เลขทีเ่ชค็Cheque No…………….......………..............วนัทีD่ate……………………….............ธนาคารBank….………….......…………………………….………  สาขาBranch……………….…….……………………… 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเขา้บญัชขีา้พเจา้ ธนาคาร ......................................สาขา 
............................................. เลขทีบ่ญัช ี............................................... (โปรดแนบส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหนา้แรกประเภทออมทรพัยห์รอืกระแสรายวนัเทา่นัน้ และชื่อบญัชตีอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัชื่อผูจ้องซื้อหลกัทรพัยเ์ท่านัน้) 
If I/We have not been allotted the shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of bank ………….… branch …..………. 
No. ………………... (Please enclose the copy of the front page of saving or current bank account book and the name on the book must  be the subscriber’s name)  
ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิรายการจองซื้อหุน้เพิม่ทุนนี้  แตห่ากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่
ถูกตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์/ ใบโอนเงนิ มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรอืหาก เชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ ทีส่ ัง่จ่ายแลว้นัน้ไมผ่่านการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืว่าขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
I/We hereby undertake to buy the said shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/We do not return this duly completed subscription form and the supporting documents for 
share subscription together with Cheque/ Draft/ Pay-in slip or the Cheque/ Draft has not been honored within the subscription period. I may be deemed to have not exercised my/our subscription rights. 
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนควบใบส าคญัแสดงสิทธิฯ B-W7 Receipt for subscription for Right Issued Shares (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีดว้ยThis section must be filled by the subscriber) 
วนัทีจ่องซื้อ / Date22 ก.พ. 2565 / 22 February 2022   23 ก.พ.2565 / 23 February 2022    24 ก.พ. 2565 / 24 February 2022    25 ก.พ. 2565 / 25 February 2022    28 ก.พ. 2565 / 28 February 2022  
เลขทีใ่บจอง / Subscription No............................. 
บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) / Begistics Public Company Limited received money from (name Subscriber).......................................................................................  
เพื่อจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ B-W7 ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 0.68 บาท/ For a subscription of new ordinary shares with warrants representing right to purchase ordinary share 
B-W7 of  Begistics Public Company Limited at Baht 0.68 per share  

จ านวน / No. of shares ..................หุน้ / shares รวมเป็นเงนิ Amount ............................บาท / baht โดยช าระเป็น / made payable by   Bill Payment ธนาคาร…………………… จ ากดั (มหาชน) / ……………........ Bank Pcl. 
สาขา/Branch……………………แคชเชยีรเ์ชค็ Cashier Cheque  เชค็Cheque   ดร๊าฟท์ Draft เลขทีเ่ชค็/ Cheque No…………………วนัที/่ Date……………………ธนาคาร/ Bank….…….............สาขา/ Branch……………………………… 

น าหุน้เขา้บญัชซีื้อขายหลกัทรพัยข์องตนเอง โดยออกใบหุน้ในนาม บจ. ศูนยร์บัฝากฯ เพื่อผูฝ้าก/Issue a share certificate in the name of TSD for Depositors 
 เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก/ Participant No. …………………………………เลขทีบ่ญัชซีื้อขายหลกัทรพัย/์ Securities trading account number ………………………………….. 
 น าหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิผูฝ้ากเลขที6่00 ในนาม บจ. ศูนยร์บัฝากฯ เพื่อขา้พเจา้ฯ /Issue a share certificate in the name of TSD and deposit the shares with TSD in the issuer account  No.600 
 แบบรบัใบหุน้(Script) ออกเป็นใบหุน้ในนามผูจ้องซื้อ/ Issue the share certificate in the name of subscriber 
ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้บัจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามจ านวนทีจ่องซื้อ ขา้พเจา้ตกลงใหด้ าเนนิการคนืเงนิค่าจองซื้อ หรอืเงนิส่วนต่างค่าจองซื้อ โดยโอนเงนิเขา้บญัชขี้าพเจา้   If I/We have not been allotted the shares or 
have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to my/our account of  ธนาคาร / Bank............................... สาขา / Branch ............................................. 
เลขทีบ่ญัช ี/ Acc. No. ............................................  

เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ/ Authorized Officer ………………………………………..…………………………... 
หมายเหตุ : หากผูจ้องซื้อประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ทีใ่หไ้ว ้โปรดแจง้การแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสีย่งผู้จองซือ้ควรศึกษาข้อมูลในสารสนเทศอยา่งรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซือ้หุ้น 
Please be aware that there is a risk involved in securities investment and make sure that you have thoroughly studied all 

information before deciding on the share subscription 

ลงชื่อ ………………………………………………………………. ผูจ้องซื้อ Subscriber 
            (………………………………………………………) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 / Enclosure 2 
ใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 



 
 
 
 
 
 

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรพัย ์กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
NAME OF THE MEMBERS OF DEPOSITORS WITH THAILAND DEPOSITORY COMPANY LIMITED  

 
 
 
 

BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จ  ากดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จ  ากดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ  ากดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ  ากดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ  ำกดั   200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ากดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ  ากดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ  ากดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จ  ากดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ  ากดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จ  ากดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ากดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ากดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จ  ากดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จ  ากดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  

korawan.sa
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 

Enclosure 5 
 

44 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

Power of Attorney 

ส ำหรบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุควบใบส ำคญัแสดงสทิธฯิ B-W7 ของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

For the subscription of the newly issued ordinary shares in combination with warrants 

representing right to purchase ordinary shares B-W7 of Begistics Public Company Limited 

 

ท ำที/่At……………………………………………………… 

วันที/่Date…………………………………………………… 

 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว/บรษัิท) …………………………………………….……………….อำยุ……………………ปี 

เชือ้ชำต…ิ………………………….สัญชำต…ิ………………………..อยู่บำ้นเลขที…่…………………………………………………..

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) หมำยเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้……………………………….

ขอมอบอ ำนำจให…้……………………………………………………………….อำยุ………………………..เชื้อชำต…ิ……………..

สัญชำติ………………………..อยู่บำ้นเลขที่………………………….…………………………………………………………………..

และ/หรือ……………………………………………………………………..เป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรลงนำมในใบจองซื้อหุน้สำมัญ

เพิม่ทุนควบใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ B-W7 ของ บรษัิท บี จสิตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) รับรองควำมถูกตอ้งของเอกสำร

ประกอบอื่นใด และยื่นใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ ตำมมตทิี่ประชุมวสิำมัญผูถ้ือหุน้ของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 

1/2565 และตำมทีก่ ำหนดในหนังสอืแจง้กำรจัดสรรและวธิปีฏบัิตใินกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนของบรษัิทฯ อกีทัง้มี

อ ำนำจด ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิม่ทุนควบใบส ำคัญแสดงสทิธฯิ B-W7 ของบรษัิทฯ แทน

ขำ้พเจำ้จนเสร็จกำร 

I………………………………………………………………………….Age………………………..years, 

Race……………………, Nationality……………………………………, Residing at No………………………………………….., 

a shareholder of Begistics Public Company Limited (the “Company”), Shareholder Registration 

No…………………………………, hereby authorize……………………………………………Age………………………..years, 

Race…………………., Nationality………………………………., residing at No……………………………………......and/or 

………………………………………………………………………………to be my attorney to sign the share subscription 

form in combination with warrants representing right to purchase ordinary shares B-W7 , to certify the 

accuracy of, and submit the subscription form newly issued ordinary shares in combination with warrants 

representing right to purchase ordinary shares B-W7 of the Company including any other supporting 

documents in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of shareholders 

No.1/2022 of the Company and with the Information Memorandum on the allocation of newly issued 

ordinary shares of the Company, and to perform on my behalf any acts relevant to the subscription of the 

newly issued ordinary shares until completion. 

 กำรใดทีผู่ร้ับมอบอ ำนำจไดท้ ำไปตำมทีม่อบอ ำนำจนี้ใหถ้อืเสมอืนหนึง่ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรดว้ยตนเอง และเพือ่

เป็นหลักฐำนแหง่กำรนี้ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมอืชือ่ไวเ้ป็นส ำคัญต่อหนำ้พยำนขำ้งทำ้ยนี้ 

 Any acts undertaken by the attorney under the scope of this power of attorney shall be deemed as 

if such acts were undertaken by me, and in witness whereof, I hereunto affix my signature in the presence 

of the witness. 

                   ……………………………………………..ผูม้อบอ ำนำจ/Grantor 

(…………………………………………………………..) 

 

                           …………………………………………………….ผูร้ับมอบอ ำนำจ/Attorney 

(…………………………………………………………..) 

 

           …………………………………………………….พยำน/Witness 

 (…………………………………………………………..)  

ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

With stamp duty of 

30 baht 
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แผนทีส่ถานทีร่บัจองซือ้และรบัช าระคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุควบใบส าคญัแสดงสทิธฯิ B-W7  

ของ บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
Map of the location of the subscription and payment for the subscription of the newly issued 

ordinary shares in combination with warrants representing right to purchase ordinary shares 
B-W7 of Begistics Public Company Limited 

 

 
 

 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่52 อำคำรธนยิะพลำซ่ำ ชัน้ 28  

ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

 
Begistics Public Company Limited 
at 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road,  

Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 
 
Website: www.begistics.co.th 

 

 

 

 

 

 

 


