- สรุปข้อสนเทศ –
ลักษณะ เงือนไข และสาระสําคัญใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ั 5 (B-W5)
คร้งที
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ

290,555,129 หน่วย

จํานวนหุน้ ทีรองรับการใช้สทิ ธิ

290,555,129 หุน้

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริษทั ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ทีมีรายชือใน
วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ทีมีสทิ ธิได้รบั ใบสําคัญแสดง
สิทธิ (record date) ในวันที 6 สิงหาคม 2562 เป็ นการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตรา 3
หุน้ สามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีทมีี เศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณข้างตามอัตราส่วนข้างต้น
เฉพาะส่วนทีไม่ถงึ หน่วย ให้ปดั เศษนันทิง
ณ วันที 16 กันยายน 2562
ร้อยละของใบสําคัญแสดงสิทธิที
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ยืนจดทะเบียนในครังนี

ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
ชือ
1. บริษทั มิลล์คอนสตีล จํากัด (มหาชน)*

72,600,000

24.99

2. นางสาวศรวณีย ์ ศิรจิ รรยากุล

17,333,333

5.97

3. นางสาวกาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

16,815,183

5.79

4. นายธนนนท์ เตรียมชาญชัย

16,666,666

5.74

5. นายสุวทิ ย์ แต้ไพสิฐพงษ์

12,333,333

4.24

6. บริษทั มาลาคี จํากัด*

10,416,666

3.59

7. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

9,097,222

3.13

8. นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย

5,941,566

2.04

9. นายณรงค์ชยั สิมะโรจน์

5,553,827

1.91

10. นายกําจัด รามกุล

4,249,566

1.46

171,007,362

58.86

รวม
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หมายเหตุ
*ณ วันที 7 พฤษภาคม 2562 รายชือผูถ้ ือหุ ้น

ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8

อันดับแรกของ บริษทั มิลล์คอนสตีล จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

ชือ

9

นายสิทธิชยั ลีสวัสดิตระกูล
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษทั มิลล์คอนสตีล จํากัด (มหาชน)
บริษทั บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน)
CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS HK
นางสุชาดา ลีสวัสดิตระกูล
บริษทั ดานิลี จํากัด
UBS AG SINGAPORE BRANCH

10

นางอารีรตั น์ ลีสวัสดิตระกูล

11

ผูถ้ อื หุ ้นรายอืนๆ
รวม

*ณ วันที 18 มิถนุ ายน 2562 รายชือผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้ สามัญ
1,773,517,509
778,559,998
320,000,000
184,904,000
114,526,566
77,708,384
60,077,120
54,062,089
53,760,000

สัดส่วน
39.19
17.20
7.07
4.09
2.53
1.72
1.33
1.19
1.19

53,624,246

1.18

1,054,545,614

23.30

4,333,167,220

100

อันดับแรกของ บริษทั มาลาคี จํากัด ประกอบด้วย

ลําดับที

ชือ

จํานวนหุน้ สามัญ

สัดส่วน

1

บริษทั บี.วาย.โฮลดิง จํากัด*

767,930

46.54

2

นางจอง ยอน วิล (อํานวยพล)

462,070

28.00

3

นายซอง ฮุน จอง

105,000

6.36

4

บริษทั เอ.เอ.แคปปิ ตอล เทรดดิง จํากัด**

50,000

3.03

5

ไมเคิล คริสโตเฟอร์ เมห์ธา

40,000

2.42

6

นายบริภณั ฑ์ สิทธิสมาน

23,500

1.42

7

นายเสรี ไทยจงรักษ์

20,000

1.21

8

นายวธัญดี พันธ์ศรีมงั กร

20,000

1.21

9

นางสาวกนิษฐา ตัณฑพันธ์

20,000

1.21

10

นางสาวเกตุนภัส โชคอภิสงั ข์

15,000

0.91

11

ผูถ้ อื หุน้ รายอืนๆ

126,500

7.67

1,650,000

100

รวม
*ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ บริษทั บี.วาย.โฮลดิง จํากัด คือ นายวรพจน์ อํานวยพล จํานวนหุ ้นสามัญทีถือ

,

หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ . ของหุ ้นทีออกและเรียกชําระแล้ว

**ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ บริษทั เอ.เอ.แคปปิ ตอล เทรดดิง จํากัด คือ นายอาณัติ อํานวยพล จํานวนหุ ้นสามัญทีถือ 79,920 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 54 ของหุน้ ทีออกและเรียกชําระแล ้ว
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การใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้สามเดือนครัง ในวันทําการสุดท้าย
ของเดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และกรกฎาคม ของทุกปี ซงหากตรงกั
ึ
บวันหยุดทําการให ้เลือนขึนเป็ นวันทําการก่อน
หน้า และวันใช้สทิ ธิครังสุดท้ายตรงกับวันทีครบกําหนด ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที
16 กันยายน 2562) ทังนีกําหนดวันใช้สทิ ธิครังแรกตรงกับวันที 31 ตุลาคม 2562 ถ้าตรงกับวันหยุดทําการให้เลือนเป็ น
วันทําการก่อนหน้า และวันใช้สทิ ธิครังสุดท้ายตรงกับ วันที 15 มีนาคม 2564 ซึงหากวันกําหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุด
ทําการของธนาคารพาณิชย์ให้เลือนเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สทิ ธิ รวมวันใช้สทิ ธิทงสิ
ั น 7 วันตลอด
การใช้สทิ ธิ โดยบริษทั จะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ และไม่มขี อ้ กําหนดเรียกให้ผถู ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิ
ก่อนครบกําหนด
ลักษณะการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สทิ ธิในการซือหุนสามั
้ ญไม่ตากว่
ํ า หุ ้น หรือทวีคูณของ หุน้
ยกเว้นกรณี ทใบสํ
ี าคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีเศษหรือเป็ นกรณีการใช้สทิ ธิครังสุดท้ายอย่างไรก็ตามในกรณีทผูี ถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิทมีี สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญตํากว่า หุ ้น จะต้องใช้สทิ ธิครังเดียวทังจํานวน
เมือพ ้นกําหนดวันใช้สทิ ธิครังสุดท้ายแล้ว แต่ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบตั ิตามเงือนไขของ
การใช้สทิ ธิทกํี าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถอื ว่าใบสําคัญแสดงสิทธินนๆสิ
ั นสภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิไม่ได้อกี เมือพ้นกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดท้าย
ระยะเวลาแจง้ ความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทประสงค์
ี
จะใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญของบริษทั จะต้องแจ้งความจํานงใน
การใช้สทิ ธิซอหุ
ื นสามั
้ ญของบริษทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการของธนาคารพาณิชย์
ก่อนวันกําหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง ยกเว ้นในการใช้สทิ ธิครังสุดท ้าย ทีมีระยะเวลาให้แจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิครัง
สุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดใช้สทิ ธิครังสุดทา้ ย ทังนีวันทีสามารถใช้สทิ ธิครังสุดท้าย คือวันที 15
มีนาคม 2564 ซึงหากตรงกับวันหยุดทําการให้เลือนเป็ นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดทา้ ย
ทังนีบริษทั จะไม่มกี ารปิ ดสมุดทะเบียนเพือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สทิ ธิ
ครังสุ ดท้ายจะมีก ารปิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนการใช้สทิ ธิครังสุดทา้ ย และตลาด
หลักทรัพย์จะทําการขึนเครืองหมาย SP (ห้ามทําการซือขาย) ล่วงหน้า 2 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
สิทธิ และจะพักการซือขายไปจนถึงวันกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดทา้ ย (ในกรณีทวัี นปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ให้เลือนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทําการสุดท้ายก่ อน
หน้า)
การแจ้งข่าวเกียวกับการใช้สทิ ธิ อัตราการใช้สทิ ธิ ราคาการใช้สทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญ ระยะเวลาในการใช้สทิ ธิ
และระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ บริษทั จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนระยะเวลาแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง ในระบบเผยแพร่ข ้อมูลผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ สําหรับวันใช้สทิ ธิ
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ครังสุดท้าย บริษทั จะส่งรายละเอียดดังกล่าวใหก้ บั ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชือทีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครังสุดท้ายทางไปรษณียล์ งทะเบียน

สถานทีติดต่อในการใช้สทิ ธิ
บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที / อาคารกรีนทาวเวอร์ ชัน ยูนิต K
ถนนพระราม แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 367 3570-6 โทรสาร (02) 367 3577
Website: www.begistics.co.th
ทังนีในกรณีทบริ
ี ษทั มีการเปลียนแปลงสถานทีติดต่อในการใช้สทิ ธิ
สําคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

บริษทั จะแจ้งรายละเอียดใหก้ บั ผูถ้ ือใบ

การเปลียนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิเมือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงดังต่อไปนี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสําคัญ
แสดงสิทธิไม่ให้นอ้ ยกว่าเดิม
(1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
ซึงการเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่วนั ทีได้มกี ารเปลียนแปลง
มูลค่าทีตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษทั
(2) เมือบริษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญใหแ้ ก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด ใน
ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีออกใหม่คาํ นวณได้ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญ
ของบริษทั ” การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันที ตังแต่วนั แรกทีผู ซ้ อหุ
ื น้
สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือหุน้ สามัญทีออกใหม่ (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขึนเครืองหมาย XR)
สําหรับกรณีทเป็
ี นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่
สําหรับกรณีทีเป็ นการเสนอขายให้แก่ ประชาชนทัวไป และ/หรือกรณี ทีเป็ นการเสนอขายให้แก่ บุค คลใน
วงจํากัด แลว้ แต่กรณี
ในกรณีทไม่
ี สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” เนืองจากหุน้ สามัญไม่มีการซือ
ขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั จะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพือใช้ในการคํานวณแทน
อนึง ในกรณีทมีี การเสนอขายหุน้ สามัญพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงือนไขทีต้องจอง
ซือด้วยกันให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีออกใหม่แต่ในกรณีทการ
ี
4

(นายฐิ ติศกั ดิ สกุลครู และ นายพงศ์ศิริ ศิริธร)

เสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงือนไขทีจะต้องจองซือด้วยกัน ให้นาํ เฉพาะราคาเสนอขายทีตํากว่าร้อยละ 90
ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษทั ” มาคํานวณการเปลียนแปลงเท่านัน
(3) เมือบริษทั เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือประชาชนทัวไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจํากัดโดยทีหลักทรัพย์นนให
ั ส้ ทิ ธิแก่ผูถ้ อื หลักทรัพย์ในการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็ นหุน้ สามัญ
หรือให้สทิ ธิในการซือหุนสามั
้ ญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญเพิมทุน)
โดยทีราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญทีออกใหม่เพือรองรับสิทธิดงั กล่าวตํากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ
หุ ้นของหุน้ สามัญของบริษทั ” การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั
วันแรกทีผูซ้ อหุ
ื น้ สามัญไม่ได้รบั สิทธิการจองซือหลักทรัพย์ทออกใหม่
ี
ใดๆข้างต้น ทีให้สทิ ธิทจะแปลงสภาพ
ี
หรือเปลียนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญ (วันแรกทีขึนเครืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับ
กรณีทเป็ี นการขายใหแ้ ก่ผูถ้ อื หุนเดิ
้ ม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีให้สทิ ธิที
จะแปลงสภาพ หรือเปลียนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญ กรณีเป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัวไป และ/หรือ กรณีทเป็
ี นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดแล้วแต่กรณี
(4) เมือบริษทั จ่ายปันผลทังหมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ อื หุนของบริ
้
ษทั ซึงการเปลียนแปลงราคา
การใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผูซ้ อหุ
ื น้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั หุน้ ปันผล
(วันแรกทีขึนเครืองหมาย XD)
(5) เมือบริษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสํารองตามกฏหมาย สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ใน
ระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยเริมตังแต่รอบระยะเวลาบัญชีของปี 2562 ทังนีการเปลียนแปลง
ราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั วนั แรกทีผูซ้ อหุ
ื น้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปัน
ผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ขนเครื
ึ องหมาย XD)
(6) ในกรณีทมีี เหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที
เหตุการณ์ใดๆ นันไม่ได้กาํ หนดอยู่ในข้อ (1)–(5) บริษทั จะพิจารณาเพือกําหนดการเปลียนแปลงราคาการใช้
สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สทิ ธิใหม่ (หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สทิ ธิ) อย่าง
เป็ นธรรม โดยไม่ทาํ ให้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม ทังนีให้ถอื ว่าผลการพิจารณานันเป็ น
ทีสุด โดยบริษทั จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบโดยทันที รวมทังแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วัน นับจากวันทีมีเหตุใหต้ อ้ งดําเนินการเปลียนแปลงการใช้สทิ ธิ หรือผลการพิจารณาเป็ นทีสุดพร้อมทังปิ ด
ประกาศข้อกําหนดสิทธิทได้
ี รบั การแก้ไข ณ ทีทําการสํานักงานใหญ่ของบริษทั
(7) การคํานวณการเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) เป็ นอิสระต่อกัน
สําหรับในกรณีทเหตุ
ี การณ์ต่างๆ เกิดขึนพร้อมกัน ให้คาํ นวณการเปลียนแปลงเรียงลําดับดังนี คือข้อ (1) ->
ั คํานวณการเปลียนแปลงให้คงสภาพของราคาการ
(5) -> (4) -> (2) -> (3) -> (6) โดยในแต่ละลําดับคร้งที
ใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม ตําแหน่งและอัตราการใช้สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตําแหน่ง
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บริษทั จะดําเนินการแจง้ ผลการเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามข้อ (1) ถึงข้อ (6) โดย
บอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลทีต้องมีการเปลียนแปลงดังกล่าวให้ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสืออิเล็กทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยทันทีนบั ตังแต่วนั ทีเกิด
เหตุการณ์ หรือก่อนวันทีอัตราหรือราคาใช้สทิ ธิแปลงสภาพมีผลบังคับ และแจ้งต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายใน
15 วันนับจากวันทีทีมีผลบังคับใช้ต่อการเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
(8) บริษทั จะไม่แก้ไขเปลียนแปลงราคาและอัตราการใช้สทิ ธิเว ้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ
รวมทังจะไม่ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(9) บริษทั อาจทําการปรับราคาการใช้สทิ ธิควบคู่กบั การออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้ ทังนีหากบริษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิมเติม บริษทั ต้องยืนมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทีอนุมตั ิให้ออกหุน้
รองรับการปรับสิทธินนอย่
ั างเพียงพอต่อสํานักงานก.ล.ต.ก่อนการปรับสิทธิจึงจะถือว่าบริษทั ได้รบั อนุญาตให้
เสนอขายหุนรองรั
้
บ
(10) ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิจนเป็ นผลทําให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่มรี าคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้
ของหุน้ สามัญของบริษทั บริษทั ขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี บราคาการใช้สทิ ธิใหม่เทียบเท่ากับมูลค่าทีตราไว้ของหุน้
สามัญเท่านัน เว้นแต่บริษทั จะมีผลประกอบการขาดทุนสะสมสําหรับอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้
สิทธิทคํี านวณตาม (1)-(6) เช่นเดิม
ระยะเวลาห้ามจําหน่ ายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

-ไม่ม-ี

อืน ๆ ทีสําคัญ (ถ้ามี)

-ไม่ม-ี

ทีปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

-ไม่ม-ี

จัดทําโดย

บริษทั บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ฯขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชือ _______________________________________________________
(นายฐิติศกั ดิ สกุลครู)
(นายพงศ์ศิริ ศิริธร)
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
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