ห ัวข้อข่าว:

ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอน "BECL" และ " BMCL" จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หล ักทร ัพย์:

BECL, BMCL, SET

รายละเอียดข่าว
การเพิกถอนหล ักทร ัพย์

เรือ
' ง

การเพิกถอนหลักทรัพย์

' บริษัท
ชือ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL)
บริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL)

วันทีเ' พิกถอน

30 ธ.ค. 2558

เหตุผล

- บริษัทถูกควบรวม

หมายเหตุ
@ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ตามทีต
' ลาดหลักทรัพย์ได ้สัง' ห ้ามการซือ
(BECL) และบริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) ตัง@ แต่วน
ั ที' 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที' 4 มกราคม
2559 ตามทีบ
' ริษัทร ้องขอ เพือ
' การเตรียมการเกีย
' วกับการจัดสรรหุ ้นของบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของ BECL และ ของ BMCL รวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ ทีเ' กีย
' วข ้อง
เพือ
' ให ้สามารถนํ าหลักทรัพย์ของ BEM เข ้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได ้นัน
@ (รายละเอียดปรากฏ
ตามข่าวของ BECL และ BMCL ในระบบ SETSMART วันที' 5 พฤศจิกายน 2558 และวันที' 9 ธันวาคม 2558)
บัดนี@ BECL และ BMCL ได ้ดําเนินการควบบริษัทแล ้วเสร็จ โดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดรับจดทะเบียน
@ สภาพจากการเป็ นนิตบ
การควบบริษัททัง@ สองแล ้ว BECL และ BMCL จึงสิน
ิ ค
ุ คลตามกฎหมาย และ BEM จะรับโอนทัง@
ิ หนี@ สิทธิ หน ้าทีแ
ทรัพย์สน
' ละความรับผิดชอบของ BECL และ BMCL ทัง@ หมด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 171
(4) และ 171 (1) แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจึงสัง' เพิกถอนหลักทรัพย์ของ BECL และ BMCL จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับหลักทรัพย์
ของ BEM เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตงั @ แต่วน
ั ที'นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท
@ ขายตัง@ แต่วน
กล่าวคือตัง@ แต่วน
ั ที' 30 ธันวาคม 2558 (มีผลในระบบการซือ
ั ที' 4 มกราคม 2559) และกําหนดให ้เริม
'
@ ขายได ้ตัง@ แต่วน
ซือ
ั ที' 5 มกราคม 2559 เป็ นต ้นไป
@ ขายหลักทรัพย์ของ BEM ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว ้ดังนี@
สําหรับการซือ
@ ขาย
1. หุ ้นสามัญจํานวน 15,285 ล ้านหุ ้น มูลค่าทีต
' ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท รวม 15,285 ล ้านบาท เริม
' ทํ าการซือ
ในตลาดหลักทรัพย์ได ้ตัง@ แต่วน
ั ที' 5 มกราคม 2559 เป็ นต ้นไป
' ย่อในการซือ
@ ขาย
2. หุ ้นสามัญของ BEM จัดอยูใ่ นกลุม
่ บริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และใช ้ชือ
หลักทรัพย์วา่ "BEM"
@ ขายได ้ตามสภาพความเป็ นจริง ตลาดหลักทรัพย์จงึ อาศัยอํานาจ
3. เพือ
' ให ้หลักทรัพย์ของ BEM สามารถซือ
@ ขาย การชําระราคา และการ
ตามความในข ้อ 29(3) ของข ้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ
' ง การซือ
@
ส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 กําหนดให ้ราคาซือขายหลักทรัพย์ของ BEM ในวันที' 5 มกราคม
2559 ไม่มรี าคาสูงสุดและตํา' สุด
หมายเหตุ : ผู ้ลงทุนสามารถศึกษาข ้อมูล BEM ได ้จากสรุปข ้อสนเทศของบริษัทในระบบบริการข ้อมูลตลาด
หลักทรัพย์ (SETSMART) และ http://www.set.or.th

