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6  ธนัวาคม 
��� 
 

เรื�อง  แจง้การใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (BROOK-W7) ครั�งที� 6 
เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามที�บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ("บริษทั")  ไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้น
สามญั ครั� งที� 7  (BROOK-W7)     จาํนวน   682,787,809 หน่วย     โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ  (BROOK-W7)    มีกาํหนดการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิได้ทุกๆวนัทาํการสุดท้ายของบริษทัทุกๆไตรมาส ภายในระยะเวลา  5 ปี นับแต่วนัออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ    ทั�งนี�กาํหนดการใชสิ้ทธิครั� งแรกให้ตรงกบัวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน  พ.ศ. 2564 และครั� ง
สุดทา้ยกาํหนดให้ตรงกบัวนัที� 12 กรกฎาคม 2569 โดยวนัดงักล่าวจะเป็นวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั�งสุดทา้ย     (“วนักาํหนด
ใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย”) ซึ� งหากตรงกบัวนัหยุดทาํการของบริษทั ให้เลื�อนเป็นวนัทาํการก่อนหนา้ 
 

ทั�งนี�        บริษทัขอแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั   ณ   วนัทาํ 
การสุดทา้ยของเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 หรือ วนัที� 30 ธนัวาคม 
��� ดงันี�  

1.  ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั 
วนัที� 23  ธันวาคม - 
Q ธนัวาคม 
��� ( เฉพาะวนัทาํการของบริษทั) เวลา 9:00-15:30 น. 

2.  วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 
วนัที� TU ธนัวาคม 2565 

3.  อตัรา และราคาการใชสิ้ทธิ (ใหม่) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (BROOK-W7) 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธ:ิ 1.102 หุ้นสามัญ ในราคา 1.18  บาท 

4.  วิธีการชาํระเงิน 
ชาํระเงินตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั (แบบแสดงความจาํนงการใช ้
สิทธิสามารถติดต่อขอรับไดที้�บริษทัหรือดาวน์โหลดไดที้�เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.brookergroup.com/th/irsism.php โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซื�อหุ้น

จะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัตามจาํนวนที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงใชสิ้ทธิ โดยชาํระไดด้งันี�  
(1) เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท ์   ตัYวแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั�งจ่ายเงินของธนาคารที�สามารถเรียกเก็บ

ไดใ้นเขต กรุงเทพมหานครภายใน   2 (สอง)   วนัทาํการนบัจากวนัที�แจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิใน
แต่ละครั� ง ซึ#งจะต้องลงวนัที#ไม่เกินวันที# -. ธนัวาคม -/0/ โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee 
Only) สั�งจ่ายเขา้บญัชี  
" บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพื#อบัญชีจองซื9อหุ้น "  หรือ  
(“The Brooker  Group Public Company Limited for  Shares Subscr iption”)  บญัชีเลขที� 001-
0-16272-4   ประเภทบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาสาํนกัเพลินจิต ทั�งนี�   



เอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงขอใชสิ้ทธิตามขอ้นี�  จะตอ้งส่งมาถึงสาํนกังานของ

บริษทั ภายในเวลา W-.XX น. ของวันที# -. ธันวาคม -/0/    

(2) โอนเงินสดเขา้บญัชีเงินฝากของบริษทั ในชื�อบญัชี "บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เพื�อ

บญัชีจองซื�อ" (“The Brooker Group Public Company Limited for Shares Subscription”)    บญัชี
เลขที�  001-0-16272-4   ประเภทบญัชีกระแสรายวนัของธนาคารกรุงศรีอยธุยา สาขาสาํนกัเพลินจิต  
ทั�งนี�  เอกสารและหลกัฐานในการแจง้ความจาํนงขอใชสิ้ทธิตามขอ้นี�  จะตอ้งส่งมาถึงสาํนกังานของ

บริษทั ภายในเวลา W/.[X น. ของวันที# -\ ธันวาคม -/0/    

 
ทั�งนี�      การใชสิ้ทธิจองซื�อหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษทัไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั�น หากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ    ที�มิไดเ้กิดจากบริษทั    ให้ถือว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิก  และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครั�งนั�น       แต่ทั�งนี� ไม่เป็น
การตดัสิทธิที�จะใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัในครั�งต่อไป    เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในครั� งสุดทา้ย    
ให้ถือว่าหมดสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

5.  เอกสารที#ใช้ในการยื#นความจํานงการใช้สิทธ ิ
 
               �.v     แบบฟอร์มแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัของบริษทั  บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BROOK-W7  ดาวน์โหลดไดที้�เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
www.brookergroup.com/th/irsism.php 

5.2    ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที#ระบุในแบบฟอร์ม
แจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื9อหุ้นสามัญของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) 

�.T    หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
1) บคุคลสัญชาติไทย :      สําเนาบตัรประชาชนที�ยงัไมห่มดอายพุร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
2) บคุคลต่างดา้ว              :      สาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

         3) นิติบุคคลในประเทศ    :       สาํเนาหนงัสือรับรองบริษทัที�กระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน v ปี 
ก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิ  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย
กรรมการผูมี้อาํนาจที�มีชื�อปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั�น          
และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม        
1)   หรือ 2)  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

        4) นิติบุคคลต่างประเทศ   :    สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary   public  ของ
ประเทศที�ออกเอกสารนั�น ไม่เกิน v ปี พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง
โดยกรรมการผูมี้อาํนาจและเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมี้
อาํนาจลงลายมือชื�อตาม  1) หรือ 2) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

        5) คสัโตเดียน (Custodian) :      สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary    public  ของ
ประเทศที� ออกเอกสารนั� นไม่เกิน v ปี  พร้อมหนังสือแต่งตั� ง                
คสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อตาม 
1) หรือ 2)   พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 



 
6.  สถานที�ติดต่อในการใชสิ้ทธิ และรับใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

           เลขที� vU/vQU-vQT ชั�น 
� อาคารเดอะเทรนดี�  ซอยสุขมุวิทvT  
           ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร vUvvU 

           โทรศพัท ์: 0-2168-7100 

           โทรสาร : 0-2168-7111-2 

            Website: www.brookergroup.com 
 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
   (นายชาญ บูลกุล) 
 กรรมการผูอ้าํนวยการ 


