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B-HO No. 016/2565 

1 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง แจ้งวันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธขิองใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญ              

ของ บริษัท บ ีจสิติกส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นท่ี 6 (“B-W6”) ครั้งท่ี 2 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตามที่บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี 6 

(B-W6)  ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 320,304,674 หน่วย โดยกำหนดวัน

ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดอืนกันยายน และมีนาคมแต่ละป ี ระยะเวลา 2 ปี สำหรับปีนีเ้ปน็การใช้สิทธิครั้งสองตรงกับวันท่ี    

31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิและระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 6 (B-W6)   ดังนี ้ 

 

1. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 

วันท่ี 24-25 และ วันท่ี 28-30 มีนาคม 2565   เวลา  09.00 – 15.00 น. 

2. วันที่ใช้สิทธิ 

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา  09.00 – 15.00 น. 

3. อัตราการใช้สิทธิ  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1.097 หุ้น  

4. ราคาการใช้สิทธิ 

ราคาใช้สิทธิ 0.602 บาทต่อ 1 หุ้น  

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 

บริษัท บ ีจสิติกส์ จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานบริษัทฯ เลขท่ี 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ช้ัน 28 

ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ : 02-096 4999 และ 063-323 1394    

Website: www.begistics.co.th 

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

 

http://www.begistics.com/
mailto:itsaret.um@begistics.co.th


 

2/3 
 

บรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) ทะเบยีนบรษิทั เลขที ่0107545000357 / Begistics Public Company Limited  Registration : 0107545000357 
เลขที ่52 อำคำรธนิยะพลำซ่ำ ชัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศพัท ์02-096 4999  E-mail: contact@begistics.co.th 
52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 02-096 4999 E-mail: contact@begistics.co.th 
 

 

6. วิธีการใช้สิทธิ 

6.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน พรอ้มท้ังลงลายมือช่ือของผู้

ถือใบสำคัญแสดงสิทธ ิ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธสิามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ที่ทำการสำนักงาน

ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-

information-and-download-form/ )  

6.2 นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้โอนด้านหลัง หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธติามแบบที ่

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความ

จำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั 

6.3   ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดังต่อไปนี้  

(1)  ชำระเป็นเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือ คำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันกำหนดการใช้สิทธิ จ่ายในนาม “บรษิัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเท่าน้ัน 

(2)  ชำระเป็นเงินสดหรือเงินฝาก ผ่านบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา                              

เลขท่ีบัญชี 130-318322-0 ช่ือบัญชี บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  

 หลักฐานประกอบการจองซื้อหุ้นรองรับตามการใช้สิทธิ 

 ก.  บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ข.  บุคคลต่างด้าว       : สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

 ค.  นิติบุคคล        : สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 6 เดือน 

    พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือตามข้อ ก และ/หรือข้อ ข แล้วแต่กรณี 

7. เอกสารการ/หลักฐานการชำระเงิน 

วิธีการชำระเงิน 

7.1. ชำระโดย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ ขดี

คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษทั บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)” โดยเช็คจะต้องลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี 29 มีนาคม 2565 และยื่น

ความจำนงระหวา่งวันท่ี 24-25 และวันท่ี 28-30 มีนาคม 2565 ในเวลาทำการ เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือ 

7.2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี 

เข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา เลขท่ีบัญชี 130-318322-0 ช่ือบัญชี “บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด 

(มหาชน)” หรือ “Begistics Public Company Limited”โดยโอนเงินเข้าบัญชีไมเ่กินวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. 

และยื่นความจำนงระหว่างวันท่ี 24-25 และวันท่ี 28-30 มีนาคม 2565 ในเวลาทำการ เวลา 09.00 – 15.00 น. 

นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวด้วย 

https://www.begistics.co.th/investor-relations/stock-information-and-download-form/
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หากมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของบริษัทกรุณาติดตอ่สอบถามที่สถานที่ตดิต่อข้างต้นในวันและเวลา      

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

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                          ( นายปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ) 

                  ประธานกรรมการบริหาร  

 

 


