
                ใบจองซือ้เลขที ่ _________________________________________________ 
                                                                               

แบบฟอรม์แสดงความจํานงการใชส้ทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน)(BROOK-W6) 
 
กําหนดวนัใชส้ทิธ ิ          :      วันทําการสดุทา้ยของเดอืน มนีาคม, มถินุายน, กนัยายน, ธันวาคม ตลอดอายขุองใบสําคัญแสดงสทิธ ิ  ยกเวน้ วันใชส้ทิธวัินสดุทา้ย 

             โดยกําหนดการใชส้ทิธริะหวา่งเวลาทําการของนายทะเบยีนหุน้บรษัิทฯ  เวลา  9.00 น. ถงึเวลา  15.30 น. 

อตัราการใชส้ทิธ ิ           :      1   ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ :  1.101   หุน้สามญั  ในราคาหุน้ละ   0.59    บาท   

ระยะเวลายืน่ความจํานงการใชส้ทิธ ิ :     ระหวา่งเวลา  9.00 น.  ถงึ  15.30 น. ภายในระยะเวลา  5  วันทําการ กอ่นวันใชส้ทิธแิตล่ะครัง้ 
  
เรยีน   คณะกรรมการ บรษัิท  บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)       วันทีย่ืน่ความจํานงการใชส้ทิธ_ิ_____________________________________________ 

ผูจ้องซือ้หุน้ โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งดา้นลา่งนีใ้หค้รบถว้น  ชดัเจน ตวับรรจง  

ขา้พเจา้  (โปรดระบปุระเภทผูจ้องซือ้หุน้)    
 บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย                   บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว             นติบิคุคลสญัชาตไิทย           นติบิคุคลสญัชาตติา่งดา้ว      

        เลขทีป่ระจําตัวประชาชน / เลขทีใ่บตา่งดา้ว / หนังสอืเดนิทาง / เลขทะเบยีนบรษัิท    ___________________________________________________________________________________________ 

ชือ่   นาย  นาง   นางสาว   นติบิคุคล ________________________________________________________________________________________________________    เพศ    ชาย  หญงิ 

บา้นเลขที ่ _______________________________ ตรอก / ซอย_________________________________________ ถนน _____________________________________    แขวง / ตําบล________________________________________    

เขต / อําเภอ__________________________________จังหวัด ____________________________________________ รหัสไปรษณีย ์__________________________ โทรศัพท ์____________________________________________

สญัชาต ิ______________________________________  อาชพี______________________________________________วนั/เดอืน/ปีเกดิ (วันจดทะเบยีนนติบิคุคล) _________________________________________________   

เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  ________________________________________________________________________ 

   มคีวามประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญของบรษัิท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ตามรายละเอยีดดังตอ่ไปนี้ 
 
จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธิ
ทีข่อใชส้ทิธ ิ(หน่วย) 

จํานวนหุน้สามัญทีไ่ดจ้าก
การขอใชส้ทิธ ิ (หุน้) 

ราคาใชส้ทิธ ิ
(บาทตอ่หุน้) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 
(บาท) จํานวนเงนิ  (ตัวอักษร) 

  0.59   

   ขา้พเจา้ไดชํ้าระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามัญดังกลา่วโดย       โอนเงนิ          เชค็ธนาคาร [แคชเชยีรเ์ชค็]         ดร๊าฟท ์[ตั๋วแลกเงนิธนาคาร] 
   ธนาคาร __________________________________________ สาขา _______________________________________  เลขทีเ่ช็ค______________________________________ ลงวันที ่_______________________________________ 
   สัง่จา่ย  “ บรษิทั บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) เพือ่บญัชจีองซือ้หุน้”    (ไมร่บัเช็คตา่งจงัหวดั) 
  ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ  จํานวน ______________________ ใบ    จํานวนรวมทัง้สิน้ ______________________________________  หน่วย  ตามรายละเอยีด ดังนี้ 

   เลขทีใ่บสําคัญ ___________________________________________        จํานวน   ______________________________________________  หน่วย 
   เลขทีใ่บสําคัญ ___________________________________________        จํานวน   ______________________________________________  หน่วย 
   หากขา้พเจา้ไดรั้บการจัดสรรหุน้สามัญดังกลา่วแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้  (เลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 

     นําหุน้เขา้บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนเอง  : ใหอ้อกหุน้สามัญทีไ่ดรั้บจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ " บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั เพือ่ผูฝ้าก "   
           และดําเนนิการใหบ้รษัิท ______________________________________________________________________________________   สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่___________________________________________________    
           นําหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บั บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั   ตามขอ้บังคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย    เพือ่บัญชซีือ้ขายหลักทรัพยเ์ลขที ่ 

                   ___________________________________________       ชือ่บัญช ี____________________________________________________________________________________________________   ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษัิทนัน้ 

    นําหุน้เขา้ฝากบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์: ใหอ้อกใบหุน้สามัญทีไ่ดรั้บการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของ “บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั”     
           และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  โดยนําเขา้บัญชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพยส์มาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ 

 รับเป็นใบหุน้   ใหอ้อกใบหุน้สามัญทีไ่ดรั้บการจัดสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้และสง่มอบใบหุน้มาใหข้า้พเจา้ภายใน   15  วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช ้    
สทิธแิตล่ะครัง้ ตามทีอ่ยู ่ทีร่ะบตุามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ซึง่ขา้พเจา้ตกลงวา่  ขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุน้หลังจากทีต่ลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รับหลักทรัพย์
ของบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนและอนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงวา่    จะซือ้หุน้สามัญจํานวนดังกลา่ว และจะไมย่กเลกิรายการทีไ่ดแ้สดงไวข้า้งตน้นี ้ แตห่ากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบจองซือ้หุน้สามัญทีไ่ดก้รอก
รายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ย    พรอ้ม เชค็/  แคชเชยีรเ์ชค็/  ตั๋วแลกเงนิธนาคาร มาถงึบรษัิทภายในกําหนดเวลาการจองซือ้ หรอื เชค็/ แคชเชยีรเชค็/ ตั๋วแลกเงนิธนาคาร
ไมผ่า่นการเรยีกเก็บเงนิจากธนาคาร   ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซือ้หุน้ 

ลงชือ่ ______________________________________________________________________________   ผูจ้องซือ้หุน้สามัญ  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
หลกัฐานการรบัฝากการจองซือ้หุน้สามญั  ( ผูจ้องซือ้โปรดกรอกขอ้ความในสว่นนีด้ว้ย) 

วันทีจ่องซือ้_______________________________________________                                                                        ใบจองซือ้เลขที ่ _______________________________________________________  

บรษัิท  บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  ไดรั้บเงนิจาก    _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

เพือ่จองซือ้หุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธขิองบรษัิท จํานวน _____________________ หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.59  บาท รวมเป็นเงนิ   ____________________________บาท 
โดยชําระเป็น      เชค็บคุคล                เชค็ธนาคาร [แคชเชยีรเ์ช็ค]          ดร๊าฟท ์[ตั๋วแลกเงนิธนาคาร] 
ธนาคาร ____________________________________________ สาขา ________________________________________  เลขทีเ่ช็ค_______________________________________   ลงวันที ่ __________________________________

 นําหุน้เขา้บัญชซีือ้ขายหลักทรัพยข์องตนเอง  โดยเขา้บัญชผีูฝ้ากเลขที ่ ___________________________  บัญชซีือ้ขายหลักทรัพยเ์ลขที ่____________________________________________ 

  นําหุน้เขา้ฝากบัญชขีองบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600  เพือ่ขา้พเจา้            
  รับเป็นใบหุน้   

ลงชือ่  ________________________________________________________________   เจา้หนา้ทีผู่รั้บมอบอํานาจ   


