ที B-HO 028/2019

เรื อง

วันที 2 สิงหาคม 2562
แจ้งการปรับสิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนรุ่ นที 4 (B-W4)

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2562 เมือวันที 26 กรกฎาคม 2562 ของบริ ษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)ได้
มีมติอนุมตั ใิ ห้
1. การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering)
จํานวน ไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมืนเก้าพันเก้าร้ อยห้าหุ้น) ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ้น เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น สามัญใหม่ ใน
ราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.33 บาท (สามสิ บสามสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่ เกิ น 287,680,768.65 บาท (สอง
ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมืนเจ็ดร้อยหกสิ บแปดบาทหกสิ บห้าสตางค์) ในกรณี ทมีี เศษหุ้นให้ปัดทิง
โดยทีหุ้นสามัญเพิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน RO ในรอบแรกบริ ษทั จะจัดสรร
หุ้น สามัญดังกล่ าวให้ก ับผูถ้ ื อหุ้น เดิม ที ประสงค์จองซื อเกิน กว่าสิ ทธิ ตามสัด ส่ วนการถือหุ ้น เดิม ในราคา
เดียวกันกับหุ้นทีได้รับจัดสรรตามสิ ทธิ
2. การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญของบริ ษ ทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น เดิมจํานวนไม่เ กิน
290,586,635 หน่ วย ในอัตร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W5)
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สิทธิ ซือหุ้น สามัญเพิมทุน ของบริ ษทั ได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ
0.35 บาท และกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3. ออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 1,284,986,540 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.68 บาท แบ่งเป็ น
3.1 ออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 871,759,905 หุน้ เพือจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ (Right Offering) และ
3.2 ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 290,586,635 หุ้น เพือรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 5 (B-W5) และ
3.3 ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 32,210,000 หุ้น เพือรองรับการปรับสิ ทธิสาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะ
ซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 4 (B-W4) และ
3.4 ออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 90,430,000 หุ้น เพือรองรับการปรับสิ ทธิสาํ หรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะ
ซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ครังที 3 (B-W3)
ตามข้อกําหนดสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั รุ่ น ที 4 (“B-W4”) ได้กาํ หนด
เงื อนไขให้บ ริ ษ ัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ในการซื อหุ้น สามัญของใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ เมือเกิ ด
เหตุการณ์ทีกําหนดไว้ โดยราคาตลาดต่อหุ ้นของหุน้ สามัญของบริ ษทั คํานวณจากมูลค่าได้จากซือขายหุน้ สามัญของบริ ษทั
ทังหมดหารด้วยจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ทีมีการซื อขายทังหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึนเครื องหมาย XR, XW ซึ งตรงกับวันที 6 สิ งหาคม 2562 ซึงเป็ นราคาตํากว่าร้อย
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ละ 90 ของราคาตลาด จึงเงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้อกําหนดสิ ทธิฯ โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิของ B-W4 ปรับเป็ นดังนี
B-W4
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ

อัตราการใช้สิทธิเดิม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
1.20 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธใหม่
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย
ใช้สิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1.30870 หุน้
0.92 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

ทังนีการปรับสิ ทธิดงั กล่าว มีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 5 สิงหาคม 2562 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ศิริ ศิริธร)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
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