
 

 
 
 

ท่ี บร. 044/2565 
 
        วนัท่ี  14 ธนัวาคม  2565 
 
เร่ือง  แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 
             ของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1(“BR-W1”) 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  
       ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
 ตามท่ีบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ
เพ่ิมทนุของบริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (“BR-W1”) จ านวน 456,607,635 หน่วย        เม่ือวนัท่ี 
1 กนัยายน  2565 โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ดงักล่าว จะสามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ใน
วนัท าการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ และวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 4 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 บริษัทมีความประสงค์จะขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ครัง้ท่ี 2 ของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ BR-W1 ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565 ดงันี ้
 
  1. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ : วนัท่ี 23 และ 26 - 29 ธนัวาคม 2565  
                                                                               ระหวา่งเวลา 08.30 - 15.30 น. 
 2. วันใช้สิทธิ       : 30 ธนัวาคม 2565 
 3. อัตราการใช้สิทธิ     : 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
 4. ราคาการใช้สิทธิ     : 5.00 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
 5. สถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ 
                     เลขานกุารบริษัท 
      บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 18/1 หมูท่ี่ 12 ถนนสายหลงัวดับางพลีใหญ่ใน ต าบลบางพลีใหญ่  
                               อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  
       โทรศพัท์: 0-2337-3280  โทรสาร: 0-2337-3293 
 
 
 



  6. วิธีใช้สิทธิและขัน้ตอนการใช้สิทธิ   
            ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ท่ีถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไร้ใบหลกัทรัพย์ (Scripless) ท่ี
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ โดยต้อง
ด าเนินการและสง่เอกสารแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธินัน้ ๆ ให้แก่
บริษัทตามสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ ดงันี ้
 
        ก)  ย่ืนใบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและ
  ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิและสง่ให้แก่บริษัทฯ ในช่วง 
  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้โดย
  ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (http://www.br-brgroup.com) 
         ข) น าสง่ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านง
  การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บริษัทฯ  
         ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและ
  สง่หลกัฐานการช าระเงินให้แกบ่ริษัทฯ โดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้ 

 โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร: สามารถช าระโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากช่ือ
บญัชี “บมจ. บางกอกแร้นช์    ” ธนาคารกรุงเทพ  สาขาถนนเทพารักษ์ 
สมทุรปราการ บญัชีสะสมทรัพย์ เลขท่ี 199-4-83601-1 โดยแนบต้นฉบบัหลกัฐาน
การโอนเงินภายในวนัใช้สิทธิ 

 ช าระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ธนาคาร: สามารถช าระโดยเช็คหรือดร๊าฟท์
ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ

ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บมจ. บางกอกแร้นช์    ” โดยให้
ระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 

 
  ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจะสมบรูณ์กต็อ่เมื่อบริษัทฯ ได้รับช าระเงิน
 ตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือเรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้ว เท่านัน้ 
 
 7. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 

1) บคุคลธรรมดา 
  สญัชาติไทย 

: ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตร
พนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ
สกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิให้แนบ
เ อ ก ส า ร ท่ี อ อ ก โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร  เ ช่ น  
ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

http://www.br-brgroup.com/


2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ท่ีกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  3 
(สาม) เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งด้าว : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือรับรอง
นิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ออก
ให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ และเอกสาร
หลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนังสือ
รับรองนิติบุคคลรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนัน้ออกให้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
ครัง้นัน้ ๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม 1) หรือ 2) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ BR-W1 สามารถศกึษารายละเอียดและเง่ือนไขอื่นได้จากข้อก าหนดวา่ด้วย สิ ท ธิ
 และหน้าท่ีของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของ
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (BR-W1) ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม 
 
                         จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
                                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
                                                                                      นายวีระศกัด์ิ   วหาวิศาล 
                                                                                            เลขานกุารบริษัท 


