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วนัท่ี   26 กรกฎาคม 2565 
เร่ือง   รายงานผลการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ฯ  (BROOK-

W5, BROOK-W6, BROOK-W7 ) และผลการใช้เงินท่ีได้จากการขายหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัเดิม (Rights Offering) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565   

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทับรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ฯ (BROOK-W5 ) คร้ังสุดทา้ย เม่ือวนัท่ี  20 พฤษภาคม 2565  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

รายการ วนัท่ีใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

สิทธิของ
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

จ านวน
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

(ลา้นหน่วย) 

ราคาใชสิ้ทธิ
ต่อหุ้น 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ  (BROOK-
W5) คร้ังท่ี 12  (คร้ังสุดทา้ย) 

20 พฤษภาคม 
2565 

1 : 1.291  68.06 
  

0.194 บาท       17.05 

จ านวนเงินรวมทั้งหมด          17.05 
 

บริษทัฯ ใคร่ขอรายงานการใชเ้งินทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 28.68 ลา้นบาท       
2. รับเงินจาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ของบริษทั ฯ (BROOK-W5) คร้ังสุดทา้ย 
เม่ือวนัท่ี  20 พฤษภาคม 2565  จ านวนเงินรวมเท่ากบั 17.05 ลา้นบาท  

3.  บรุ๊คเคอร์ไดน้ าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุวียนของบริษทั ฯ จ านวน 45.73 ลา้นบาท  

4. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่ากบั 0.00 บาท    
 

ตามท่ีบริษทับรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจากการขายหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม 
ระหว่างวนัท่ี 21 -25 มิถุนายน 2564 จ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิ 545.36 ลา้นบาท 

 

บริษทัฯ ใคร่ขอรายงานการใชเ้งินทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 45.36  ลา้นบาท    
2. บรุ๊คเคอร์ไดน้ าไปใชล้งทุนในกองทุน Binance Labs Investment Fund จ านวน 45.36 ลา้นบาท    
3. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่ากบั 0.00 บาท    
 

http://www.brookergroup.com/


ตามท่ีบริษทับรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั ฯ (BROOK-W6 และ BROOK-W7 ) เม่ือวนัท่ี  31 มีนาคม และ 30 มิถุนายน 2565  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

รายการ วนัท่ีใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

สิทธิของ
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

จ านวน
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

(ลา้นหน่วย) 

ราคาใชสิ้ทธิ
ต่อหุ้น 

(บาท) 

จ านวนเงิน 
(ลา้นบาท) 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ  (BROOK-
W6) คร้ังท่ี 3   

31 มีนาคม 2565 1 : 1.101 0.201 
  

0.59 บาท       0.131 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ฯ  (BROOK-
W6) คร้ังท่ี 4   

30 มิถุนายน 2565 1 : 1.101 -0- 
  

0.59 บาท       -0.00- 

จ านวนเงินรวม (BROOK-W6)  ทั้งหมด           0.131 
      

รายการ วนัท่ีใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

สิทธิของ
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

จ านวน
ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

(หน่วย) 

ราคาใชสิ้ทธิ
ต่อหุ้น 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ฯ  (BROOK-
W7) คร้ังท่ี 3   

31 มีนาคม 2565 1 : 1.102 -0-  
  

1.18 บาท     -0.00- 

ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ (BROOK-
W7) คร้ังท่ี 4  

30 มิถุนายน 2565 1 : 1.102 -0-  
  

1.18 บาท      -0.00- 

 

บริษทัฯ ใคร่ขอรายงานการใชเ้งินทุนดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดงัต่อไปน้ี 

1. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 0.00 บาท    
2. รับเงินจาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ของบริษทั ฯ (BROOK-W6) (BROOK-W7) 

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 มิถุนายน 2565  จ านวนเงินรวมเท่ากบั 0.131 ลา้นบาท    
3. บรุ๊คเคอร์ไดน้ าไปใชเ้ป็นเงินทนุหมุนวียนของบริษทั ฯ ทั้งหมด   
4. จ านวนเงินคงเหลือ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่ากบั 0.00 บาท    
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

(นายชาญ บูลกุล) 

กรรมการผูอ้  านวยการ    


