B-HO No. 021/2019
26 กรกฎาคม 2562
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2562 (แก้ ไข)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2562
ซึงประชุมเมือวันที 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชมัยมรุเชฐ ชัน 3 เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400 มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํ านวน
ทังสิน 48 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 390,504,911 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 44.79 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
รวม 871,759,905 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผ้ ูถือหุ้น มาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉัน ทะอีก
จํานวน 23 ราย รวมการประชุมครังนีมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิน 71 ราย นับ
รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั น 406,224,573 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 46.60 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท โดยทีประชุมมีมติทีสําคัญสรุปได้ ดังต่อไปนี
. รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมือวันที 29 เมษายน 2562 โดยมติในวาระนี
จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากจากจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น ซึงมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

406,202,670
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จํานวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมืนเก้ าพันเก้ าร้ อยห้ าหุ้น) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ
0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) คิดเป็ นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท (สองร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านหกแสนแปด
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หมืนเจ็ดร้ อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้ าสตางค์) ในกรณีทีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิง โดยบริ ษัทจะกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิ
จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที 6 สิงหาคม 2562 โดยบริ ษัทจะกําหนดวันจอง
ซือหุ้นสามัญของบริ ษัทและชําระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที 26-30 สิงหาคม 2562 (รวม วันทําการ) กรณีทีหุ้นสามัญเพิม
ทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน RO ในรอบแรกบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิมทีประสงค์จองซือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นทีได้ รับจัดสรรตามสิทธิ ทังนี บริ ษัท
มีแผนจะใช้ เงินทุนทีเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนครังก่อนจํานวน 177.22 ล้ านบาท และเงินทีเหลือจากการ
จําหน่ายทีดินจํานวน 122.78 ล้ านบาท รวม 2 รายการเป็ นจํานวน 300 ล้ านบาท ซึงมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ เงินเพิมทุน
ทีแจ้ งสารสนเทศให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบแล้ วนัน มีรายละเอียด ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2562 ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท

วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน

เงินเพิมทุน
(คงเหลือ)

เงินจากการ
ขายทีดิน
(คงเหลือ)

รวมทังสิน

1.เงินลงทุนในรถบรรทุก ตู้สนิ ค้ า เพือการขยายการบริการ
ขนส่งทางบก

46.00

46.00

2.เงินลงทุนเพือปรับปรุงท่าเรื อและคลังสินค้ า

33.00

33.00

3.เงินทุนหมุนเวียนเพือการรองรับพิธีการศุลกากรและบริการ
รับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ ประเภททีไม่มเี รื อของ
ตนเอง (C/Clearance & NVOCC)

49.40

49.40

4. ลงทุนเพือรองรับการขยายธุรกิจ

48.82

48.82

5. เงินหมุนเวียนในธุรกิจ
รวม

177.22

122.78

122.78

122.78

300.00

เพือนํามารวมกับเงินเพิมทุนในครังนีจํานวน 287 ล้ านบาทมาซึงเป็ นจํานวนเงินรวมทังสิน 587 ล้ านบาทจัดสรรตาม
สัดส่วนของวัตถุประสงค์การใช้ เงินใหม่ดงั นี
2

บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนบริษทั เลขที 0107545000357 / Begistics Public Company Limited Registration : 0107545000357

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชัน 19 ยูนิต K ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร (02) 367-3570-6 โทรสาร (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th
3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. (02) 367-3570-6 Fax. (02) 367-3577 E-mail: contact@begistics.co.th

เนืองจากการศึกษาเรืองการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ณ ปั จจุบน
ั นั น ได ้มีความชัดเจนในส่วนของจํานวนเงิน
ทีต ้องลงทุนทังสินจํ านวน 340 ล ้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอปรับวงเงินของวัตถุประสงค์ในการใช ้เงินเพิม
ทุนใหม่ ดังนี

หน่วย : ล้ านบาท

วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงิน
เพิมทุนขอจัดสรรใหม่

เงินเพิม
ทุนเดิม
(คงเหลือ)

เงินจากการ
ขายทีดิน
(คงเหลือ)

เงินเพิมทุน
ใหม่ RO

รวมทังสิน

คิดเป็ น
ร้ อยละ

1.เงินลงทุนในธุรกิจทีอยูร่ ะหว่าง
ศึกษาโครงการ

102.65

71.12

166.23

340.00

58

2.เงินลงทุนในธุรกิจท่าเรือ

9.06

6.27

14.67

30.00

5

3.เงินลงทุนลงทุนใน บจ.บี
ยอนด์ แคปปิ ตอล จํากัด
(บริ ษัทย่อย)

30.19

20.91

48.90

100.00

17

4. ลงทุนเพือรองรับการขยาย
ธุรกิจ

23.24

16.11

37.65

77.00

13

5. เงินหมุนเวียนในธุรกิจ

12.08

8.37

19.55

40.00

7

177.22

122.78

287.00

587.00

100.00

รวม

3
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เมือเงินเพิมทุนตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึงข้ อ 3 คงเหลือให้ สามารถนําไปใช้ กบั วัตถุประสงค์ข้อ 4 และ 5 ได้ ตามจํานวนที
คงเหลือ และหากเงินเพิมทุนดังกล่าวข้ างต้ นจัดสรรได้ ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ บริ ษัทมีแนวทางในการหาแหล่งเงินทุน
เพิมเติมจากสถาบันการเงินและกลุ่มทุนต่างๆ
โดยมติในวาระนีจะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี
เห็นด้ วย
391,766,822 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.4459
ไม่เห็นด้ วย
14,436,783 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.5541
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
3. อนุมตั ิการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญ ครังที 5 (B-W5) จํานวนไม่เกิน 290,586,635
หน่วย เพือจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ ใบสําคัญแสดงสิท ธิ ทีจะซือหุ้น สามัญของบริ ษัท
จํานวน หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่เต็มจํานวน หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิง)
อัตราการใช้ สิทธิ หน่วยสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทได้ หุ้นในราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ 0.35 บาท และ
กําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันทีอออกใบสาคัญแสดงสิทธิ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ในวันที 6 สิงหาคม 2562
โดยมติในวาระนีได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียด ดังนี
เห็นด้ วย
406,219,573 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000
0.0000
0.0000

4. อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนเพือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั งที 3 (B-W3) และ
ครังที 4 (B-W4) เนืองจากบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญทีออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ใดๆ โดยหลักทรัพย์นนให้
ั
สิทธิ ในการจองซือหุ้นสามัญ โดยที ราคาเฉลียต่อหุ้น สามัญทีออกใหม่ หรื อหุ้น สามัญทีจะออกใหม่เพือรองรั บสิทธิ
ดังกล่าวตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท เพือให้ เป็ นไปตามเงือนไขการปรับสิทธิซงกํ
ึ าหนด
ในข้ อกําหนดสิทธิ B-W3 และ ข้ อกําหนดสิทธิ B-W4 โดยบริ ษัทต้ องปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 (B-W3) และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 4 (B-W4) ดังนี
4
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1. จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํ า นวนไม่เกิ น 90,430,000 หุ้น มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.68 บาท เพื อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั งที 3 (B-W3)
2. จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํ า นวนไม่เกิ น 32,210,000 หุ้น มูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.68 บาท เพื อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั งที 4 (B-W4)
โดยมติในวาระนีได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้ วย
406,224,573 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
5. อนุมัติก ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 883,340,850.84 บาท เป็ น 1,757,131,698.04 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 873,790,847.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนใหม่จํานวน 1,284,986,540
หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.68 บาท ตามรายละเอียด ดังนี
1. เพิ มทุน จํานวน ไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านเจ็ดแสนห้ าหมืนเก้ าพันเก้ าร้ อยห้ าหุ้น)
ให้ กับผู้ถื อหุ้น เดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ หุ้น
สามั ญ ใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้ นละ .33 บาท (สามสิ บ สามสตางค์ ) คิ ด เป็ นมู ล ค่ า รวมไม่ เ กิ น
287,680,768.65 บาท (สองร้ อยแปดสิบเจ็ดล้ านหกแสนแปดหมืนเจ็ดร้ อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้ าสตางค์)
2. ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพือ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิทีไม่เต็มจํานวน หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิง)
อัตราการใช้ สิทธิ หน่วยสามารถใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทได้ หุ้นในราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ 0.35
บาท และกําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วนั ทีอออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.68 บาท เพือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 3 (B-W3)
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.68 บาท เพือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 4 (B-W4)
โดยลงมติในวาระนีได้ รับการรับรองคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

406,224,573
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

6. อนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยให้ ใช้
ข้ อความต่อไปนีแทน

โดยวาระนีได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

406,224,573
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

7. อนุมตั ิอนุมตั ิการมอบอํานาจทีเกียวข้ องกับการเพิมทุนและเรื องทีเกียวข้ อง โดยวาระนีได้ รับการรับรองด้ วย
คะแนนเสี ย งข้ า งมากจากจํ า นวนเสี ย งทังหมดของผู้ ถื อ หุ้น ซึงมาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

406,224,573
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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8. เรื องอืนๆ
-ไม่ม-ี
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐิ ติศกั ดิ สกุลครู)
ประธานกรรมการบริ หาร
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