(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
วันที 14 พฤษภาคม 2562

ข ้าพเจ ้า บริษัท บี จิสติกส์ จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษัทครังที
6/2562 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2562 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ ้นเพิมทุนดังต่อไปนี
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 6/2562 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2562 พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารเพิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 883,340,850.84 บาท มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.68 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จํานวน 1,284,986,540 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ
0.68 บาท รวม 873,790,847.20 บาท
การเพิมทุน
แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช ้เงิน
แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)

ประเภทหุ ้น

จํานวนหุ ้น

หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธ

1,284,986,540

มูลค่าทีตราไว ้
(บาทต่อหุ ้น)
0.68

รวม
(บาท)
873,790,847.20

2. การจัดสรรหุ ้นเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการได ้มีมติอนุมัตก
ิ ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 1,284,986,540 หุ ้น มูลค่าที
ตราไว ้หุ ้นละ 0.68 บาท รวม 873,790,847.20 บาท โดยจํานวนหุ ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทออกใหม่
ี
ทขอ
ี
อนุญาตเสนอขายในครังนี เมือรวมกับจํานวนหุ ้นทีบริษัทจัดไว ้เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิในครังอืน ต ้องไม่เกินร ้อย
ละห ้าสิบของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช ้เงินทุน
จัดสรรให ้แก่

จํานวนหุ ้น
โดยประมาณ

อัตราส่วน

ราคาขายต่อ
หุ ้น (บาท)

วันเวลาจอง
ซือและชําระ
เงินค่าหุ ้น

หมายเหตุ

1:1

0.33

กรุณาอ่าน
หมายเหตุ ก.

-

1.ผู ้ถือหุ ้นเดิม
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ ้น (Right
Offering)

871,759,905

2.เพือรองรั บการแปลงสภาพ/ใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
3 หุ ้นสามัญ
เดิม : 1
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

0.00 บาท

ดูหมายเหตุ
ข.

1

290,586,635

Page

เพือรองรับการใช ้สิทธิ
แปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ทีจะซือหุ ้น
สามัญของบริษัท ครังที 5

1

B-W5 ทีออกให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
เดิม
เพือรองรั บการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W4

32,210,000

-

-

-

กรุณาอ่าน
หมายเหตุ ค.

เพือรองรั บการปรับสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W3

90,430,000

-

-

-

กรุณาอ่าน
หมายเหตุ ง.

หมายเหตุ :
ก.

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 871,759,905 หุ ้น มูลค่าทีตราไว ้หุ ้นละ 0.68 บาท เพือเสนอ
ขายต่อผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 1 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้น
สามัญเพิมทุน ทีราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.33 บาท (“ราคาเสนอขายต่อผู ้ถือหุ ้นตามสัดส่วน”) ซึงเป็ นราคาทีให ้
ส่วนลดจากราคาปิ ดของหุ ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 14 พฤษภาคม 2562 ซึงเป็ นวันที
คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรืองนี (ราคาปิ ดของหุ ้นของบริษัท ณ วันที 14 พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 0.59 บาท
ดังนัน ราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.33 บาทดังกล่าวจึงคํานวณเป็ นราคาทีให ้ส่วนลดในอัตรา 55.93% ของราคาปิ ด
ิ ธิจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้ โดยหุ ้นทีมีการจองซือเกินกว่า
ข ้างต ้น) ผู ้ถือหุ ้นเดิมมีสท
สิทธิจะถูกจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจองซือหุ ้นสามัญเกินกว่าสิทธิภายหลังจากทีได ้มีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิม
ทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีจองซือตามสิทธิในรอบแรกแล ้วเท่านั น
กรณีทมี
ี จํานวนหุ ้นเหลือน ้อยกว่าจํานวนหุ ้นทีมีการจองซือเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ ้นให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทุกรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตน
และได ้ชําระค่าจองซือหุ ้นดังกล่าวไว ้แล ้ว
กรณีทมี
ี จํานวนหุ ้นเหลือน ้อยกว่าจํานวนหุ ้นทีมีการจองซือเกินกว่าสิทธิ
ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายทีแสดงความประสงค์จะจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิของตน
จะได ้รับการจัดสรร
หุ ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นแต่ละราย
โดยบริษัทจะจัดสรรหุ ้นทีเหลือจากการจัดสรร
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นตามสัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจองซือหุ ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายซึงยังได ้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวแต่ละราย จนกระทังไม่มห
ี ุ ้นเหลือ
จากการจัดสรร ทังนีจํ านวนของหุ ้นทีจะจัดสรรให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจํานวนของหุ ้น
ทีได ้มีการจองซือและชําระค่าจองซือหุ ้นดังกล่าวไว ้แล ้ว ทังนีการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีจอง
ั ชาติไทยถือหุ ้นเกินกว่าร ้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชําระ
ซือเกินกว่าสิทธิจะต ้องไม่ทําให ้ผู ้ถือหุ ้นทีมิใช่สญ
แล ้วของบริษัท

ค.

ง.

การจัดสรรหุ ้นเพือรองรับการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W5 จํ านวน 290,586,635 หุ ้น เพือรองรั บการใช ้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W5
การจัดสรรหุ ้นเพือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W4 เพิมเติมจํานวน 32,210,000 หุ ้น เพือรองรั บ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W4 เพือเป็ นไปตามข ้อกําหนดสิทธิในกรณีทบริ
ี ษัทได ้เสนอขายหุ ้น
สามัญแก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม ในราคาสุทธิตอ
่ หุ ้นของหุ ้นสามัญทีออกใหม่ตํากว่าร ้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ ้น
สามัญ
การจัดสรรหุ ้นเพือรองรับการปรั บสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W3 เพิมเติมจํานวน 90,430,000 หุ ้น เพือรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W3 เพือเป็ นไปตามข ้อกํ าหนดสิทธิในกรณีทบริ
ี ษัทได ้เสนอขายหุ ้น
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ิ ธิจองซือหุ ้นสามั ญ
ในกรณีทมี
ี การจัดสรรและ/หรือเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให ้กับผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
ื
เพิมทุนได ้แก่ผู ้ถือหุ ้นทีมีช อปรากฏอยู
่ในสมุดทะเบียนรายชือผู ้ถือหุ ้น ณ วันที 6 สิงหาคม 2562 (Record
Date) และกําหนดวันจองซือหุ ้นสามั ญเพิมทุนของบริษั ทในช่วงวันที 26 – 30 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทํา
การ) อย่างไรก็ตาม การกําหนดสิทธิในการจองซือและได ้รับการจัดสรรหุ ้นเพิมทุน รวมถึงกําหนดวันจองซือหุ ้น
เพิมทุนดังกล่าวยังไม่มค
ี วามแน่ นอนจนกว่าจะได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น

สามัญแก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญทีออกใหม่ตํากว่าร ้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ ้น
สามัญ
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทมี
ี เศษของหุ ้น
ในกรณีทมี
ี เศษของหุ ้น ให ้ปั ดเศษของหุ ้นด ้งกล่าวทิง

ทังนีมอบอํานาจให ้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีคณะกรรมการ มอบหมายเป็ นผู ้มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนด แก ้ไขเพิมเติม เปลียนแปลง เงือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับการเสนอขายหุ ้นดังกล่าว เช่น
ระยะเวลาในการจองซือ วิธก
ี ารชําระเงินค่าหุ ้น วิธก
ี ารจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน เป็ นต ้น รวมทังมีอํานาจในการลงนามใน
เอกสารใดๆ ทีเกียวข ้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนืองกับการเสนอขายหุ ้นเพิมทุน
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให ้ข ้อมูล
การยืนเอกสารหลักฐานต่อสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวง
พาณิชย์ หรือ หน่ วยงานอืน ๆ ทีเกียวข ้อง ตลอดจนการนํ าหุ ้นสามัญเพิมทุนเข ้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นเพือขออนุมัตก
ิ ารเพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน
กําหนดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครังที 1/2562 ในวันศุกร์ท ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห ้อง
ประชุมชมัยมรุเชฐ ชัน 3 สโมสรกองทัพบก เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ิ ธิเข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2562 (Record Date) ในวันที 29
10400 โดยกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท
พฤษภาคม 2562
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเกียวข ้อง และเงือนไขการขออนุญาต
4.1
การจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน แก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุน
ชําระแล ้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์
4.2
การดําเนินการขออนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์จดทะเบียน และเข ้าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพือรับหุ ้นสามัญเพิมทุนเป็ น

5. วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช ้เงินทุนในส่วนทีเพิม
5.1

เพือเป็ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น (Right Offering)

5.2

เพือเป็ นการรองรับการใช ้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญของบริษัท ครังที 5 (B-W5)

5.3

เพือเป็ นการรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญของบริษัท ครังที 4(B-W4)

5.4

เพือเป็ นการรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้นสามัญของบริษัท ครังที 3(B-W3)

5.5

เพือนํ าเงินทีได ้จากการเพิมทุนมาใช ้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี
ระยะเวลาใช ้
เงินเพิมทุน

14
5
17
13
8
100

2562-2564
2562-2564
2562-2564
2562-2564

2562-2564

3

5.5.1 ลงทุนธุรกิจทีอยูร่ ะหว่างศึกษาโครงการด ้านพลังงาน ซึง
ไม่ใช่ธุรกิจทีบริษัทดําเนินอยูใ่ นปั จจุบัน คือ ขนส่ง ท่าเรือ
โลจิสติกส์ และให ้กู ้ แฟคเตอริง
5.5.2 ลงทุนในธุรกิจขนส่ง
5.5.3 ลงทุนในธุรกิจท่าเรือ
5.5.4 ลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปปิ ตอล จํากัด (บริษัทย่อย)
5.5.5 ลงทุนเพือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
5.5.6 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวมทงสิ
ั น

สัดส่วนการใช ้เงินทีได ้
จากการเพิมทุน
(ร ้อยละ)
43
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วัตถุประสงค์ในการใช ้เงิน

3

ทังนีเมือเงินเพิมทุนตามวัตถุประสงค์ข ้อ 5.5.1 ถึงข ้อ 5.5.5 คงเหลือให ้สามารถนําไปใช ้กับวัตถุประสงค์ข ้อ
5.5.6 ได ้ตามจํานวนทีคงเหลือ และหากเงินเพิมทุนดังกล่าวข ้างต ้นจัดสรรได ้ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ บริษัทมีแนวทาง
ในการหาแหล่งเงินทุนเพิมเติมจากสถาบันการเงินและกลุม
่ ทุนต่างๆ
6. ประโยชน์ทบริ
ี ษัทจะพึงได ้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน
6.1

บริษัทจะมีฐานะทางการเงินทีมันคงขึน

6.2

บริษัทสามารถขยายการดําเนินธุรกิจได ้มากขึน

7.ประโยชน์ทผู
ี ้ถือหุ ้นจะพึงได ้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน
7.1

การทีบริษัทมีโครงสร ้างทางการเงินทีเข ้มแข็งขึนจะส่งผลดีตอ
่ มูลค่าหุ ้นของบริษัทในอนาคต

7.2

สร ้างผลกําไรจากการดําเนินการและผู ้ถือหุ ้นจะได ้รับประโยชน์ในรูปของเงินปั นผล

8. รายละเอียดอืนใดทีจํ าเป็ นสําหรับผู ้ถือหุ ้นเพือใช ้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตก
ิ ารเพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน
8.1

รายละเอียดของการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน เพือเสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น
(Right Offering) ทีแนบมาพร ้อมนี

8.2

รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้น ครังที 5 (B-W5) ทีแนบมา
พร ้อมนี

9.ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคณะกรรมการบริ
ี
ษัทมีมติให ้เพิมทุน/จัดสรรหุ ้นเพิมทุน
การดําเนินการ

กําหนดการ

9.1 วันประชุมคณะกรรมการครังที 6/2562

วันที 14 พฤษภาคม 2562

ิ ธิในการเข ้าร่วม
9.2 วันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท

วันที 29 พฤษภาคม 2562

ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2562 (Record Date)
9.3 วันประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครังที 1/2562

วันที 26 กรกฎาคม 2562

9.4

ภายใน 14 วันนับแต่วน
ั ทีทีประชุมผู ้ถือหุ ้น

ดําเนินการจดทะเบียนมติเพิมทุนจดทะเบียน และ
แก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับ

มีมติอนุมัต ิ

กระทรวงพาณิชย์
ิ ธิได ้รับการจัดสรร
9.5 วันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท

วันที 6 สิงหาคม 2562

หุ ้นสามัญเพิมทุนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ ้น (Right Offering)
ิ ธิได ้รับการจัดสรร
9.6 วันกําหนดรายชือผู ้ถือหุ ้นทีมีสท

วันที 6 สิงหาคม 2562

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี
อหุ ้น ครังที 5 (B-W5)

9.8

จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล ้วกับกระทรวงพาณิชย์

วันที 26 – 30 สิงหาคม 2562
ภายใน 14 วัน หลังสินสุดระยะเวลาการใช ้
สิทธิจองซือหุ ้นเพิมทุน

4

ระยะเวลาการใช ้สิทธิจองซือหุ ้นเพิมทุน

Page

9.7

4

9.9

การนํ าหุ ้นเพิมทุนเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์

จะแจ ้งให ้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรั บรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต ้องและครบถ ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงศ์ศริ ิ ศิรธ
ิ ร

Page

5

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร

5

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)

การเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิมทุน
14 พฤษภาคม 2562
ผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิม
หุน้ สามัญ
871,759,905
1:1
0.33
26-30 สิ งหาคม 2562
6 สิ งหาคม 2562

6

5 สิ งหาคม 2562

Page

การเพิมทุน
เรื อง
วันทีคณะกรรมการมีมติ
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กบั
ประเภทหลักทรัพย์ทีจัดสรร
จํานวนหุน้ ทีจัดสรร (หุน้ )
อัตราส่ วน (เดิม : ใหม่)
ราคาจองซื อ (บาทต่อหุน้ )
วันทีจองซือและชําระค่าหุน้
วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ น้ ทีได้รับสิทธิ จองซือหุน้ เพิมทุน
(Record Date)
วันทีไม่ได้รับสิทธิจองซือหุน้ เพิมทุน (XR)

6

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามัญ ครังที 5
ของบริษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (B-W5)
1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย

:

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนทีออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:
:

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

:
:

จํานวนหุน้ สามัญทีออกเพือรองรับ

:

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย

:
:

1 ปี และ เดือน นับจากวันทีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ น้ ทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในวันที สิงหาคม

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

วันทําการสุดท้ายของ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และ กรกฎาคม
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณี ทีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด
ให้เลือนขึนเป็ นวันทําการก่อนหน้า โดยวันใช้สิทธิครังแรกตรงกับ
วันที ตุลาคม
และ วันใช้สิทธิครังสุดท้ายตรงกับทําการ
สุดท้ายของวันทีครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี เดือน นับแต่วนั ทีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
Page
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของบริ ษทั บี จิสติกส์ จํากัด
(มหาชน) ครังที 5 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “B-W5”)
ระบุชือผูถ้ ือและเปลียนมือได้
ไม่เกิน 290,586,635 หน่วย
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิม ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หน่วยละ บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย (หนึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือหุน้
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ได้ หุน้ (หนึงหุ น้ ) ในราคาใช้สิทธิ หุน้ ละ
0.35 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ
ไม่เกิน 290,586,635 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ .68 บาท และ คิดเป็ น
ร้อยละ 33.33 ของจํานวนหุน้ ทีเรี ยกชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั
จํานวนหุน้ ณ วันที 14 พฤษภาคม
ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการมี
มติให้เสนอการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ นีต่อผูถ้ ือหุน้ มี
จํานวนหุน้ ทีเรี ยกชําระแล้ว จํานวน 871,759,905 หุ้น ทังนีคํานวน
จํานวนหุน้ ทีรองรับได้เท่ากับ 48.21% (รายละเอียดการคํานวณ
สัดส่ วนหุ้นรองรับ ตาม ข้อ 3)
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ระหว่างเวลา . -15. น. ภายในระยะเวลา วันทําการของ
ธนาคารพาณิชย์ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง สําหรับการใช้
สิ ทธิครังสุดท้าย ไม่นอ้ ยกว่า วันก่อนวันใช้สิทธิครังสุดท้าย ใน
การใช้สิทธิครังสุดท้าย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกและเสนอขายในครังนีเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ น้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ

:

บริ ษทั จะนําหุ น้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

การปรับสิ ทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

ในกรณี ทีมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ทจ. / เรื อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ ทีออก
ใหม่และหุน้ ทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ข้อ ( ) (ข)
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายเป็ นผูพ้ จิ ารณากําหนดเงือนไข และ รายละเอียดอืนๆที
เกียวข้องกับการปรับหรื อเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคา
การใช้สิทธิ

ข้อกําหนดกรณี ทีมีใบสําคัญแสดงสิ ทธิเหลืออยู่ :
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
:

บริ ษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทีเหลืออยูท่ งจํ
ั านวน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เงือนไขอืนๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดและเปลียนแปลง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และ รายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธินี ตลอดจนมีอาํ นาจใน
การกําหนดเหตุแห่งการออกหุน้ ใหม่เพือรองรับการเปลียนแปลงราคา
การใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การ
เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้อง
รวมทังดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ สามัญทีออก
เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการ
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ขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้องรวมทังมีอาํ นาจในการดําเนินการ
ใดๆ ตามทีจําเป็ นและเกียวเนื องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิใน
ครังนี
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่ งได้เป็ น รู ปแบบ ดังนี
1) การลดลงของสิ ทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
2) การลดลงของราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution)
3) การลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ทังนี ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็ น 2 กรณี ตามรู ปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ B-W5 ดังนี
กรณี ที
ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือหุน้ สามัญ RO ทังหมด และใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W5 บุคคลอืนเป็ นผูม้ าใช้สิทธิแทนทังจํานวน
กรณี ที
ผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่มีการจองซื อหุน้ สามัญ RO ทังจํานวน และใบสําคัญแสดงสิทธิ B-W5 บุคคลอืนเป็ นผูม้ าใช้สิทธิแทน
ทังจํานวน
2.1 ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคํานวณในแต่ละกรณี ดังนี
กรณี ที
=
จํานวนหุน้ รองรับ B-W5
จํานวนหุน้ Paid-up + จํานวนหุ ้นรองรับ RO + จํานวนหุน้ รองรับ B-W5

กรณี ที

=

14.28%
จํานวนหุน้ รองรับ B-W5
จํานวนหุน้ Paid-up + จํานวนหุ ้นรองรับ B-W5

=

290,586,635
(871,759,905+ 290,586,635)

=

25.00%
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=

290,586,635
(871,759,905+ 871,759,905+290,586,635)
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2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
การลดลงของราคาตลาด = (ราคาตลาดก่อนการซื อขาย – ราคาตลาดหลังการซื อขาย) * 100
ราคาตลาดก่อนการซือขาย
= (0.59-0.44)
0.59
= 25.42%
โดยทีราคาตลาดก่อนการซื อขายเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุน้ ซึงคํานวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีมี
การซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครัง 6/2562 เมือวันที 14 พฤษภาคม 2562 (ระหว่างวันที 19 เมษายน-13 พฤษภาคม 2562) ซึงเป็ นวันทีคณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ
(ราคาตลาดก่อนการซื อขาย*จํานวนหุ ้น paid-up)+(ราคาเสนอขาย RO * จํานวนหุ ้นรองรับ RO) + (ราคาใช้สิทธิ B-W5*จํานวนหุ ้นรองรับ B-W5)

จํานวนหุน้ paid-up+จํานวนหุน้ RO + จํานวนหุน้ รองรับ B-W5

= (0.59*871,759,905)+(0.33*871,759,905) + (0.35*290,586,635)
(871,759,905 +871,759,905+ 290,586,635)
= 0.44

2.3 ด้ านการลดลงของกําไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
การลดลงของกําไรสุทธิต่อหุ้น

=

Earning*
จํานวนหุน้ Paid-up+ จํานวนหุ ้นรองรับB-W5

0.00
(871,759,905+290,586,635)
=
0.00%
* Earning ทีใช้ ในการคํานวณ มาจากกําไรสุทธิสาํ หรั บงวด เดือน สิ นสุด ณ วันที มีนาคม
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3. รายละเอียดการคํานวณสัดส่ วนหุ้นรองรับ
=

จํานวนหุ น้ รองรับ B-W5+จํานวนหุน้ รองรับ B-W4+จํานวนหุน้ รองรับ B-W3
จํานวนหุน้ Paid-up + จํานวนหุน้ RO*100

=

330,421,197+96,849,561+290,586,635+122,640,000
( 871,759,905 +871,759,905)*100

=

840,497,393
1,743,519,810*100
48.21%
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