เลขที่ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ……………………..............….....

แบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ “BROCK-W1”
ใช้ สิทธิได้ ในวันทาการสุ ดท้ ายของเดือน มี.ค. , มิ.ย. , ก.ย. และ ธ.ค. โดยกาหนดการใช้ สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 ก.ย. 2558 และ ครั้งสุ ดท้ าย คือวันที่ 1 มิ.ย. 2561

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้น จากัด (มหาชน)

วันที่ยนื่ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ.......................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ................................................................................

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ") โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้ อหุ ้นสามัญ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจาตัวประชาชน........................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง ...............................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิ ติบุคคล. .................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ........................................................................................
ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล ........................................................................................................................................................................................................ เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ที่บา้ นเลขที่.......................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................
แขวง/ตาบล ............................................................ เขต/อาเภอ.......................................................จังหวัด ....................................................ประเทศ..................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์............................................................. อีเมล์............................................................................................ สัญชาติ..............................................อาชีพ ....................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ......................................... เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“BROCK-W1”) จานวน........................................................... หน่วย
ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิต่อ1 หุ ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีถือเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเลขที่
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จานวนหุ ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ ้น)
3.50
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ตามที่แสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่่งเท่านั้น โปรดกากเครื่ องหมาย ในช่องที่เลือก)
 ในกรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในชื่อ “ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก ” และดาเนินการ
ให้บริ ษทั ………....………………………................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่………………...........................นาหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ชื่อ.............................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซ่่ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น (ชื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิตอ้ งตรงกับชื่อบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้น จะดาเนินการออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิและจัดส่ งใบหุ ้นที่ได้รับ
การจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ขา้ งต้น)
 ในกรณีที่ไม่ มีบัญชีซื้อขายหลักทรั พย์ :
 ให้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิน้ นั ไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นาหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น” เพือ่ นาส่ งให้ แก่ บริษัท ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ จากัด (ประเทศไทย) จากัด “TSD”
ด้ วย ในกรณีไม่ จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนดจะดาเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน)
 ให้ออกใบหุ ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธิ น้ นั ไว้ในนามของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่ งใบหุ ้นที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยูท่ ี่
ระบุไว้ขา้ งต้น
พร้ อมกันนี้ ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินตามจานวนในการใช้ สิทธิดังกล่ าวโดย
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ “บัญชีเพื่อการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนเทียมร่ วมมิตร บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 301-1-14515-4
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วันที่...........................................ธนาคาร.........................................................สาขา..................................................โดย
สั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)” (ในกรณีที่ส่งค่าใช้สิทธิในการซื้ อหุ ้นเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป)
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิตามจานวนที่ระบุไว้ขา้ งต้น หรื อไม่กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรื อไม่ชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าว
ให้ครบถ้วน หรื อไม่นาสาเนาใบนาฝาก (Pay in Slip) การชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าว มาถ่งบริ ษทั ฯ ภายในกาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ข้าพเจ้ายินยอมให้
บริ ษทั ฯ ดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิของ BROCK-W1
ลงชื่อ................................................................ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
(..............................................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานการรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิของ BROCK-W1 (ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชั ดเจน)
เลขที่ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ …………………….....................................
วันที่ยนื่ ใบแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ..................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ .............................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวน........................................หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 3.50 บาท รวมเป็ นเงิน...........................................บาท (...............................................................................................................................................)
โดยชาระเป็ น  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค.........................................................วันที่...........................................................
ธนาคาร............................................................สาขา.................................................................... พร้อมกันนี้หากได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการส่ งมอบหุ ้นดังนี้
 ฝากใบหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก.....................................................บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์เลขที.่ ..................................................
 ฝากใบหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุ ้น
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับมอบอานาจ...............................................................................................

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
ชื่อบริษัท
030
บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
032
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
033
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
034
038
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
048
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
200
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซี ย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
211
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
221
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
213
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
224
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
225
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
229
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
230
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
244
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิต้ ี จากัด
247
บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
248
บริ ษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
924
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน)

ผูฝ้ ากเลขที่
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิ ต้ คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

SUB-BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
243
245

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

ผู้ฝากเลขที่
301
302
303
304
305
308
312
316
320
324
326
328

ชื่อบริษัท
ธนาคารซิ ต้ แี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น จากัด
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่
329
330
334
336
337
339
340
343
345
410
425

ชื่อบริษัท
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด (เพื่อตราสารหนี้)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาขน) – เพื่อบริ หารเงิน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

ชื่อบริ ษทั

ชื่อบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่ า จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย ไซรัส จากัด (มหาชน)

