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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (BR-W1) 

 
ผู้ออก บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ช่ือ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน)   
ครัง้ท่ี 1 (BR-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ BR-W1”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลัง

จากท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2565) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจัดสรร 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสําคญัแสดง
สิทธิ BR-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในวันกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิ BR-W1 ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565  
ทัง้นี ้ในการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-
W1 หากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิง้  

จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีออก 

ไมเ่กิน 456,723,279 หน่วย 
 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้จํานวน 1 หุ้น 

เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
ราคาการใช้สิทธิ 5 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิต่อหน่วยต้องไม่ตํ่ากว่ามลูค่าท่ี
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ เว้นแตเ่ข้าข่ายได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ วันท่ีจะกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 4 ปี นับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ทัง้นี ้ภายหลงัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทฯ จะไมข่ยายอายุใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1    

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ได้ในวนัทําการ
สุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 
(“วนักําหนดการใช้สิทธิ”) โดยบริษัทฯ คาดว่า วนักําหนดการใช้สิทธิครัง้แรกคือ วนัทําการ
สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2565 และวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายคือ วนัท่ีใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BR-W1 มีอายคุรบ 4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนวนัใช้สิทธิครัง้สุดท้ายดงักล่าวเป็นวนัทําการ
ก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแสดง 
ความจํานงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ ก่อน
วนักําหนดการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้
แสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ BR-W1 แล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงใน
การใช้สิทธิดงักล่าวได้อีกต่อไป ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวนักําหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพ่ือนําไปใช้สิทธิได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้
ต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิแล้ว 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีไมถ่กูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

จํานวนหุ้ นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือ
รองรับ 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ไม่เกิน 456,723,279 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นสดัส่วนหุ้นรองรับต่อจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ เท่ากบัร้อยละ 50 
วิธีคํานวณสดัสว่นหุ้นรองรับ : 
 
=            หุ้นรองรับสําหรับ BR-W1 
     หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ฯ 
 
=        456,723,279 
          913,446,558 
 
=     ร้อยละ 50 
 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้โดยชอบให้ทําหน้าท่ี
เป็นนายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 แทน 

ตลาดรองของใบสําคญั 
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  
BR-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 1.  การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
     ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ท่ีออกในครัง้นีท้ัง้จํานวนแล้ว          
และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง
เท่ากบัร้อยละ 33.33 
 คํานวณจากจํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้(ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1) 
จํานวน 456,723,279 หุ้น หารด้วยผลบวกของ (1) จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565 จํานวน 913,446,558 หุ้ น กับ (2) จํานวนหุ้นรองรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ท่ีออกในครัง้นี ้
 
Control Dilution =                        จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้
                     จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว + จํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 
                        
                       =               456,723,279 
                              913,446,558 + 456,723,279 
 
                       =     ร้อยละ 33.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 

     ภายหลงัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่น
การถือหุ้นในครัง้นี ้และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิทัง้จํานวน จะไม่เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เน่ืองจาก
ราคาใช้สิทธิสงูกวา่ราคาตลาดก่อนการจดัสรร 
 
ทัง้นี ้ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทฯ ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 15 วนัทํา
การติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเร่ืองการออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น (ระหวา่งวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 ถงึวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2565) อยู่ท่ี 3.57 บาทตอ่หุ้น 
 
3.  ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

     ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ หากมีการใช้สิทธิครบตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ท่ีออกในครัง้นีท้ัง้จํานวนแล้ว      
และผู้ ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  จะมีผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร 
(EPS Dilution) เท่ากบัร้อยละ 33.33 
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ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 
 
 

   คํานวณจาก ส่วนต่างระหว่าง (1) กําไรสุทธิต่อหุ้นในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สิน้สดุ 
31 มีนาคม 2565 โดยใช้จํานวนหุ้น 913,446,558 หุ้น เปรียบเทียบกบั (2) กําไรสทุธิต่อหุ้น
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 สิน้สุด 31 มีนาคม 2565 โดยใช้จํานวนหุ้ น [913 ,446,558 + 
456,723,279] หุ้น และนํากําไรสทุธิต่อหุ้นในข้อท่ี (1) ลบ กําไรสทุธิต่อหุ้นในข้อท่ี (2) แล้ว
นํามาหารด้วยกําไรสทุธิตอ่หุ้นในข้อท่ี (1) 
หมายเหต ุ; บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 จํานวน 61.64 ล้านบาท 
 
EPS Dilution   =      [กําไรสทุธิตอ่หุ้นท่ีจํานวนหุ้นเดิม – กําไรสทุธิตอ่หุ้นท่ีจํานวนหุ้นใหม]่  
                                               กําไรสทุธิตอ่หุ้นท่ีจํานวนหุ้นเดิม        

                   =      [61.64/913.44 ]  -  [ 61.64/ 1,370.17]  
                                          [61.64/913.44 ]   

                 =     ร้อยละ 33.33 
เหตใุนการออกหุ้นใหม ่
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้สิทธิ 

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ 
สิทธิดามท่ีจะระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและ  
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 
ครัง้ท่ี 1 (BR-W1) ("ข้อก าหนดสิทธิฯ") ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข)  ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต ให้
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบสําคญั
แสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

เ ง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจํานวน
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 
(2)  เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป          
และ/หรือบุคคลในวงจํากัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่คํานวณได้ตํ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(3)  เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด โดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ/ 
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัหรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั) โดยท่ีราคาสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ
ดงักลา่วตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(4)  เม่ือบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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(5)  เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ [โดยไม่รวมกําไร
สะสม] ในระหว่างอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจากกําไร
สทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ จะไม่คํานงึ
ว่าเวลาท่ีมีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจริง จะเกิดขึน้ในหรือภายหลงัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี
นัน้ ๆ ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปันผลท่ีจ่าย
ออกจริงเป็นเงินจากผลการดําเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีหารด้วยกําไรสทุธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดําเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั 
(6)  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยท่ีเหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้กําหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) บริษัทฯ มีสิทธิ
ท่ีจะพิจารณาเพ่ือกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่ 
(หรือปรับจํานวนหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม 
ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอํานาจ 
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอํานาจ เป็นผู้ พิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ
ปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ (และการปรับจํานวนหน่วย
ใบสําคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) คําจํากดัความ สตูรการคํานวณเพ่ือการ
ปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ จะเป็นไปตามท่ีจะได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิฯ 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร อ อ ก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  
และประโยชน์ ท่ีบ ริษัทฯ จะพึง
ได้รับจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
ในครัง้นี ้

เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถดําเนินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ/หรือมี
เงินทนุหมนุเวียนท่ีเพียงพอในอนาคต และ/หรือชําระหนี ้เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  เพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะให้
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงดําเนินการออกและ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้ น(Rights 
Offering) โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุของบริษัทฯ ได้เม่ือถงึกําหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้ นจะได้รับจาก
การเพ่ิมทนุ 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ในอนาคต ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการที่บริษัทฯ จะสามารถ
นําเงินทุนท่ีได้จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคญัแสดงสิทธิไป
ดําเนินการต่างๆ เก่ียวข้องกับโครงการในอนาคตตามความเหมาะสม และ/หรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชําระหนีซ้ึ่งสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการออกและจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

 


