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(แบบ F53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท บางกอกแร้นช์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้า บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของท่ีประชมุคณะกรรมการ   

ครัง้ท่ี 5/2565 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
             1.  การลดทุนและการเพิ่มทุน ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมติ ดงันี ้
 
  1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,569,643,720 บาท เป็น 4,567,232,790 บาท โดย
แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน  913,446,558  หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 5.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 482,186 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 2,410,930 บาท 
  
                 1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,567,232,790 บาท เป็น 6,850,849,185 บาท โดย
แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 1,370,169,837 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน    
456,723,279 หุ้น มลูคา่  ท่ีตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รวม 2,283,616,395 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะ ดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ 
     ในการใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

     456,723,279 
            - 

           5.00 
              - 

   2,283,616,395 
             - 

  แบบมอบอํานาจทัว่ไป 
     (General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

            - 
            - 

              - 
              - 

             - 
             - 

 
             2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
  
             2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน 
 

จดัสรรให้ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ท่ีจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ BR-W1”) 

จํานวนหุ้น จํานวนไมเ่กิน    456,723,279  หุ้น 
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อตัราสว่น  
(เดิม : ใหม)่ 

อตัราการจดัสรร   2 หุ้นสามญัตอ่ 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ BR-W1 
อตัราการใช้สิทธิ  ใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 จํานวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้
จํานวน 1 หุ้น 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุ้น) 

ไมค่ิดมลูคา่ (ศนูย์บาท) โดยกําหนดราคาใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ไว้ท่ีราคา       
หุ้นละ 5 บาท 

วนัเวลาจองซือ้  
และชําระเงิน คา่หุ้น 

การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 จะเป็นไปตามเง่ือนไข
ในการใช้สทิธิท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท บางกอก
แร้นช์ จํากดั (มหาชน) BR-W1 (“ข้อกาํหนดสิทธิฯ”) 

    
หมายเหต ุ: จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) (ภายหลงัจากท่ีได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565) โดยไมค่ิดมลูคา่ โดย 
บริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือปรากฏในวนักําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ BR-W1 ในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2565 

 
           2.1.1  การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษหุ้น 

             กรณีมีเศษหุ้นท่ีได้จากการคํานวณอตัราสว่นการใช้สิทธิตามการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ  
บริษัทจะดําเนินการปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ 
 

2.1.2 ในกรณีท่ีต้องมีการปรับอตัราการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิตามท่ีระบไุว้ 
ในข้อกําหนดสิทธิฯ อนัเป็นผลให้เกิดเศษของจํานวนหุ้นท่ีจะได้รับตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้ตดัเศษของหุ้น
ดงักลา่วทิง้  
 
            2.2  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 
              
                     ไมม่ี 
 
             3.  กาํหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
                 

กําหนดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัองัคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา  
14.00 น.  ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงอย่างเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุมบางกอก บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 18/1 หมู่ 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ตําบล
บางพลีใหญ่ใน อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ และกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2565 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถ้ามี) 

 
บริษัทจะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและ

เปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทจะต้องย่ืนคําขอต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพ่ือขออนุญาตให้รับใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 และหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ตามข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 
              5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 
   -  เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

 -  เพ่ือเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนําเงิน 
ท่ีได้ มาใช้ในการขยายกิจการในอนาคต รวมทัง้ใช้เป็นเงินลงทนุในโครงการตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
และ/หรือเป็นเงินทนุเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพ่ือชําระหนี ้เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 

 
  6.  ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและ/หรือรักษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของ 
บริษัทฯ และ/หรือลดภาระหนีส้นิของบริษัทฯ 

 
  7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
  7.1  นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอตัราร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงิน 
สํารองตามกฎหมาย รวมถงึเงินสํารองอื่น ๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยคํานงึถงึปัจจยัตา่ง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น เชน่ แผนการลงทนุในการขยาย
กิจการ เงินสํารองหนีเ้งินกู้ ยืม หรือเพ่ือสนบัสนนุกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด เป็นต้น   

    
  7.2  สิทธิในการรับเงินปันผล 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ ได้ใช้สทิธิแปลง 
สภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ แล้ว 
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8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ

การ   เพิ่มทุน /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หาก
มีการใช้สิทธิครบตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ท่ีออกในครัง้นีท้ัง้จํานวนแล้ว และผู้ใช้สทิธิไมใ่ชผู่้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 33.33 

 
  9.  ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ่มทุน/จัดสรร 

หุ้นเพิ่มทุน 
 
 

ลําดับ การดาํเนินการ วันที่ดาํเนินการ 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิการเพ่ิมทนุ/ 

จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 
        4 กรกฎาคม 2565 

2 แจ้งมติท่ีประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5 กรกฎาคม 2565 
3 วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมการประชมุวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 
 19 กรกฎาคม 2565 

4 วนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 9 สิงหาคม 2565 
5 แจ้งมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2565 ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 10 สิงหาคม 2565 
6 วนัจดทะเบียนเพ่ิมทนุจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั 

นบัจากวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
7 วนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท BR-W1  
19 สิงหาคม 2565 

8 วนัจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 
 
 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
   (นางโรซานน่า สเุชาว์วณิช) (นายโจเซฟ สเุชาว์วณิช) 
 

      กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
 
 
 


