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ที่  MILL 023/2562 

วันที่  14 สิงหำคม 2562 
 
เร่ือง การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 
วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์  จ ากัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) ตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น จ านวน 217,800,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.68 บาท ราคาหุ้ นละ 0.33 บาท รวมเป็นมูลค่า 
71,874,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตามท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของ บี จิสติกส์ จ านวน 200,000,000 หุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ได้
มีมติอนมุตัิให้บริษัทลงทนุในหุ้นสามญัของ บี จิสติกส์ เพิ่มเติมจ านวน 17,800,000 หุ้น ท าให้บริษัทถือหุ้นในบี จิสติกส์ จ านวน 
217,800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

ต่อมาท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบี จิสติกส์ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรร
หุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.68 บาท ให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิมของบี จิสติกส์ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท คิด
เป็นมูลต่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท โดยบี จิสติกส์ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้ น (Record Date) วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 และก าหนดวันจองซือ้หุ้ นและรับช าระเงินระหว่าง วันท่ี 26-30 
สิงหาคม 2562 ซึ่งท าให้บริษัทได้รับสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  จ านวน 217,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.68 
บาท ราคาหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นมลูค่า 71,874,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.98 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขาย
ครัง้นี ้

ในกรณีท่ีบี จิสติกส์ ไม่สามารถจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้หมด อาจสง่ผลให้บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของบี จิสติกส์ 
มากกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วภายหลงัจากการเพิ่มทุนช าระแล้วนัน้ ท าให้ข้ามจุดท่ีจะต้องท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ แต่บริษัทได้รับยกเว้นในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ บี จิสติกส์  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพ่ือครอบง า
กิจการ เน่ืองจากเป็นการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีมีอยู ่(right offer) 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ค านวณขนาดรายการได้ซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์”) โดยขนาดรายการสงูสดุคือเกณฑ์มลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ มีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 
4.74 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน และบริษัทไม่มีรายการได้มาในช่วง 6 เดือนท่ีผ่าน
มา จึงไม่เข้าข่ายรายการท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
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นอกจากนี ้รายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมถึงประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
  
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                         ขอแสดงความนบัถือ          
               
 
                                                                              ……………………………… 

        (นางสาวจรีุรัตน์ ลปนาวณิชย์) 
                                 กรรมการ 


