
                 เลขที�ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ……………………..............…..... 

แบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ  (การใช้สิทธิครั�งสุดท้าย) 
ของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จํากดั (มหาชน) ครั�งที� 1 หรือ “BROCK-W1” 

                             วนัที�ยื�นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ....................................................... 
          เลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ................................................................................ 
เรียน  คณะกรรมการ บริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จํากดั (มหาชน) 

ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษทั บ้านร็อคการ์เด้น จาํกดั (มหาชน) (“ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ")   
โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี�ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ขา้พเจา้ (โปรดระบุประเภทผูจ้องซื�อหุ้นสามญั) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาํตวัประชาชน........................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว เลขที�ใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง ............................................................... 

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล. .................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................................................ 

ชื�อ  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิุคคล ........................................................................................................................................................................................................ เพศ  ชาย  หญิง 

ที�อยูท่ี�สามารถติดต่อไดท้ี�บา้นเลขที�.......................................หมู่ที�..........................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน..................................................................... 

แขวง/ตาํบล ............................................................ เขต/อาํเภอ.......................................................จงัหวดั ....................................................ประเทศ..................................รหัสไปรษณีย.์........................... 

โทรศพัท.์............................................................ อีเมลล.์.......................................................................................... สัญชาติ............................................อาชีพ .................................................................... 

วนั/เดือน/ปีเกิด (ปีค.ศ.) ......................................... เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที�จ่าย   ไม่หักภาษี ณ ที�จ่าย    หักภาษี ณ ที�จ่าย   

มีความประสงคท์ี�จะใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1 (“BROCK-W1”)  จาํนวน........................................................... หน่วย 
ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิต่อ 1.0052  หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดงันี�  

กรณีถือเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที� เลขที�เอกสาร วนัที� เลขที�สมาชิก จาํนวนหุ้นสามญั 

     

   ราคาใชสิ้ทธิ (บาทต่อหุ้น) 3.48 

   รวมเป็นเงินทั�งสิ�น (บาท)  

หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัตามที�แสดงความประสงคข์า้งตน้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี�   
 (ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิโปรดเลือกวธีิใดวธีิหนึ�งเท่านั�น โปรดกากเครื�องหมาย ในช่องที�เลือก) 
  ในกรณีที�มีบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั�นไวใ้นชื�อ “ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก ” และดาํเนินการ      

       ให้บริษทั………....………………………................................................สมาชิกผูฝ้ากเลขที�………………...........................นาํหลกัทรัพยเ์ขา้ฝากไวก้บับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย)  

       จาํกดั เพื�อเขา้บญัชีซื�อขายหลกัทรัพยชื์�อ.............................................................................................เลขที�……………………………..……..…ซึ�งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั�น (ชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดง 
       สิทธิตอ้งตรงกบัชื�อบญัชีซื�อขายหลกัทรัพย ์ มิฉะนั�น จะดาํเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั�นไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นที�ไดรั้บ 
       การจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูท่ี�ระบุไวข้า้งตน้) 
  ในกรณีที�ไม่มีบัญชีซื�อขายหลักทรัพย์ : 
        ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั�นไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์
               (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี� กรุณากรอก “เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจอง 
               หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั�น” เพื�อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด “TSD” 
               ด้วย  ในกรณีไม่จัดทําเอกสารตามที� TSD กําหนดจะดําเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน) 
        ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนที�ไดรั้บจดัสรรตามการใชสิ้ทธินั�นไวใ้นนามของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ และจดัส่งใบหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที�อยูท่ี� 
              ระบุไวข้า้งตน้  
พร้อมกันนี� ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดังกล่าวโดย 
  เงินโอน เขา้บญัชีเงินฝากชื�อ “บญัชีเพื�อการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จากดั (มหาชน) สาขาถนนเทียมร่วมมิตร บญัชีออมทรัพย ์
       เลขที� 301-1-14515-4 
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท ์ (ลงวันที�ไม่เกิน 30 พฤษภาคม 2561)  เลขที�เช็ค.............................................วนัที�.............................................ธนาคาร........................................................ 
      สาขา.........................................................โดยสั�งจ่าย “บญัชีเพื�อการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จากดั (มหาชน)”   (ในกรณีที�ส่งค่าใชสิ้ทธิในการซื�อหุ้นเป็นเช็คบุคคล  
      แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายในวนัทาํการถดัไป) และโปรดยื�นแบบฟอร์มนี�พร้อมเอกสารประกอบการใช้สิทธิฯ และเอกสารการชําระเงิน 
      (สําเนา Bill Payment) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที� 31 พฤษภาคม 2561 ได้ ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) เท่านั�น 
 ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่จะใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนและจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนขา้งตน้นี�  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสิทธิตามจาํนวนที�ระบุไวข้า้งตน้ หรือไม่กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิให้ครบถว้น หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถา้มี) หรือไม่ชาํระเงินตามจาํนวนในการใช้สิทธิดงักล่าว
ให้ครบถว้น หรือไม่นาํสาํเนาใบนาํฝาก (Pay in Slip) การชาํระเงินตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิดงักล่าว  มาถึงบริษทัฯ ภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิในแต่ละครั� ง ขา้พเจา้ยนิยอมให้
บริษทัฯ ดาํเนินการตามวธีิการและเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของ BROCK-W1 

        ลงชื�อ........................................................................................ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

                 (........................................................................................) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของ BROCK-W1 (ผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 

                                                   เลขที�ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ……………………..................................... 

                 วนัที�ยื�นใบแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ.................................................................. 

                 เลขทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ............................................................................................. 

 ขา้พเจา้................................................................................................................ประสงคใ์ชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จาํกดั (มหาชน) ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวน........................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน...........................................บาท (...............................................................................................................................................) 

โดยชาํระเป็น     เงินโอน     เช็คบุคคล    แคชเชียร์เช็ค     ดร๊าฟท ์  เลขที�เช็ค.........................................................วนัที�........................................................... 

ธนาคาร............................................................สาขา.................................................................... พร้อมกนันี�หากไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน ขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัดาํเนินการส่งมอบหุ้นดงันี�  

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” เลขที�สมาชิกผูฝ้าก.....................................................บญัชีซื�อขายหลกัทรัพยเ์ลขที�................................................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ สมาชิกเลขที� 600 เพื�อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุ้น 
                                  เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ............................................................................................... 



 

 

 

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท 

002 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 033 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่า จาํกดั 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 034 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 051 บริษทั เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั 052 บริษทั จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

013 บริษทั เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 225 บริษทัหลกัทรัพย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี�  จาํกดั 229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

023 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั 

026 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

029 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

  
SUB-BROKER 

ผู้ฝาก

เลขที� 

ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท 

242 บริษทัหลกัทรัพยซิ์ตี�คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 255 บริษทั จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จาํกดั 

251 บริษทั ฮั�วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั 256 บริษทั คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จาํกดั 

252 บริษทั วายแอลจี บูลเลี�ยน แอนด ์ฟิวเจอร์ส จาํกดั   

  

CUSTODIAN 

ผู้ฝาก

เลขที� 

ชื�อบริษัท ผู้ฝากเลขที� ชื�อบริษัท 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 408 ธนาคารออมสิน 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 410 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)-เพื�อบริหารการเงิน 

301 ธนาคารซิตี�แบงก ์เอน็.เอ. 411 ธนาคารกรุงเทพ จาํกด (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 412 บริษทั เงินทุน ศรีสวสัดิ�  จาํกดั (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 413 ธนาคารมิซูโฮ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 415 ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั�นแนล แอสโซซิเอชั�น 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อการชาํระราคาหลกัทรัพย ์ 416 ธนาคารดอยซแ์บงก ์สาขากรุงเทพฯ 

308 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 417 ธนาคาร อาร์ เอช บี จาํกดั 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 418 ธนาคารบีเอน็พี พารีบาส์ 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 420 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

318 บริษทั ดอยซ ์ทรัสตรี จาํกดั 421 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ-เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 424 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

324 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลกูคา้) 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 426 ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 427 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ�งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (เพื�อตราสารหนี� ) 428 ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

334 บริษทัหลกัทรัพยเ์พื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดี�ยน) 429 ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 512 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (เพื�อบญัชีตราสารหนี� ) 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 513 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)-บริหารเงิน 

339 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น) 517 สหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จาํกดั 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 518 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 520 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน วรรณ จาํกดั 

344 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป(ประเทศไทย)จก.(มหาชน)เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 521 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น 522 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานไออาร์พีซี จาํกดั 

346 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 524 สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 

402 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อตราสารหนี�  525 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

403 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (เพื�อการบริหารเงิน) 528 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั เบอร์ลี� ยคุเกอร์ จาํกดั 

404 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เพื�อบริหารการเงิน 529 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

405 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) เพื�อฝ่ายปฏิบติัการบริหารเงิน 532 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จาํกดั 

407 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ�ง คอร์ปอเรชั�น 900 ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ตห้วนั 

 


