
 
เลขที�ใบจอง/Form No. ……..…………..……………… 

แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษัท บางกอกแร้นช์ จาํกัด (มหาชน) 

Notification of Intention to Exercise the Warrants Form of Bangkok Ranch Public Company Limited 

 วนัที�ยื�นความจาํนงการใชสิ้ทธิ / Subscription Submission Date ……………………………………… 
  ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที� / Warrant holder registration No. …………………………..… 

เรียน คณะกรรมการบริษทั บางกอกแร้นช ์จาํกดั (มหาชน) (หรือต่อไปนีG เรียกว่า “บริษทัฯ’) 
To the Board of Directors of Bangkok Ranch Public Company Limited (or hereinafter referred to as” the Company”) 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ชื�อ / Name.................................................................................  นามสกุล / Surname..................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด / Birth Date .........../........... ./........... เพศ / Sex ......................... อาย ุ/ Age ……........ สญัชาติ/ Nationality ........................................ อาชีพ / Occupation .................................................................................. 
บา้นเลขที�ปัจจุบนั / Address No. ................................... ซอย / Soi.......................................... ถนน / Road....................................................... แขวง / ตาํบล / Sub-District.................................................................................. 
เขต / อาํเภอ / District ................................................. จงัหวดั / Province ........................................ รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code .............................................. โทรศพัท ์/ Telephone ................................................................ 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี/ Tax ID No ........................................ ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning c หกัภาษี / Tax to be deducted c ไม่หกัภาษี / Tax no to be deducted 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซืGอหุ้น / Please specify type of subscribers 
c บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย / Thai Individual เลขบตัรประจาํตวั เลขที� / Identification No. ........................................................................................................................................................................................................ 
c บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว / Alien Individual ใบต่างดา้ว / Alien card, หนงัสือเดินทาง / Passport / เลขบตัรประจาํตวัเลขที� / ID Card No. ....................................................................................................................... 
c นิติบุคคลสญัชาติไทย / Thai Juristic Entity เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. .................................................................................................................................................................................................... 
c นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว / Alien Juristic Entity เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. ............................................................................................................................................................................................. 
ในฐานะผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืGอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ขา้พเจ้ามีความประสงค์ที�จะใชสิ้ทธิในการจองซืGอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนีG  / Being the warrant holder of the Company. I hereby 
intend to exercise the right to purchase the common shares of the Company as follow: 
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ขอใชสิ้ทธิ / Amount of the warrants to exercise ……………………………………………………………………………………………. หน่วย / Unit 
2. จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ……………….……………………………………………… หุ้น / Share 
อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1.00 หน่วย : 1.00 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 5 บาท เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ / The exercise ratio: 1.00 warrant: 1.00 common share at the 
exercise price of Baht 5 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrants 
3. รวมเป็นเงินที�ตอ้งชาํระในการจองซืGอหุ้นสามญั / Totaling of payment....................................................................... บาท / Baht และ ค่าอากร / and duty stamps ……………………………………..…....... บาท / Baht  
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าจองซืGอหุ้นสามญัดงักล่าว โดย / I herewith submit for payment of the common shares by 
c เชค็ / Cheque c แคชเชียร์เชค็ / Cashier Cheque c ดร๊าฟท ์/ Draft c เงินสด / Cash 
สั�งจ่าย “บมจ. บางกอกแร้นช”์ / payable to “BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED” 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) /Bangkok Bank Public Company Limited สาขา ถนนเทพารักษ ์สมุทรปราการ/ Thepharak Branch / เลขที�บญัชี / Account No. 199-4-83601-1 
เลขที� / No. ........................................................ วนัที� / Date ................................... ธนาคาร / Bank .....................................................................................สาขา / Branch................................................................................... 
5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซืGอหุ้นสามญั ดงันีG  / I have delivered the warrant certificate ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน / Amount of Delivered warrants............................................... ใบ Certificate (s) 
ตามรายละเอียดดงันีG  / with the following details : 
เลขที�ใบสาํคญั / Warrant Certificate (s) No. ............................................................ จาํนวน / Amount.................................................................................... หน่วย / Unit 
6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนีG  (ผูจ้องซืGอหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึ�ง) 
If the common shares are allotted to me/us, I/we hereby agree to have either one of the following executed (Subscriber must choose one) 
c ให้ออกหุ้นสามญัที�ไดรั้บจดัสรรนัGนไวใ้นชื�อ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทั ................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที� ….….............. 
นาํหุ้นนัGนเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก เพื�อเขา้บญัชีซืGอขายหุ้นเลขที� ……………....................................... ซึ� งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันัGน 
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ……………………………...………… participant No.……………...………., to deposit those 
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading account No.…….….………….…… that I/we have with the said Company. 
c ให้ออกใบหุ้นสามญัที�ไดรั้บการจดัสรรนัGนไวใ้นชื�อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที�จะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใด ๆ เพื�อทาํให้การจดัทาํใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ 
นบัจากวนัที�ใชสิ้ทธิซืGอหุ้น 
Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the common share certificates made and delivered 
to me within 15 business days after the exercise date. 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะรับซืGอหุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซืGอหุ้นสามญันีG  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซืGอหุ้นสามญัที�ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเชค็/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟท ์
มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิหรือเชค็/แคชเชียร์เชค็/ดร๊าฟทไ์ม่ผา่นการชาํระเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชสิ้ทธิการจองซืGอหุ้น / I hereby undertake to 
 purchase the above amount of common shares. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this notification of intention to exercise the warrants form which has been filled in and cheque / cashier cheque /  
draft / cash to the company within notification period or cheque / cashier cheque / draft has been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants. 

ลงชื�อ / Signature ......................................................................... ผูข้อใชสิ้ทธิซืGอหุ้นสามญั / Subscriber
                                                                                                                                                               (...............................................................................) 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ  (ผู้ใช้สิทธิจองซื�อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี�ด้วยตวับรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน) 
 
วนัที�รับใบจอง / Date ……..……………………....……. เลขที�ใบจอง / Form No. ………………………................................. 
บริษทั บางกอกแร้นช์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก ....................................................…….................……………..........................…. เพื�อจองซืGอหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั บางกอกแร้นช์ จาํกดั (มหาชน) 
BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED has received the money from for a subscription of common shares of BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED 

จาํนวนหุ้นสามญัที�ไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ….…………………..….……......…........ หุ้น ในราคาหุ้นละ .....................บาท 
รวมเป็นเงินที�ชาํระ ……….............…..……….……………….......... บาท (……..................................................................................................................................………..……………………..………. ) 
Amount of common shares received from the exercise of the right.............................................. shares. At the price of Baht/share .................Baht. Totaling amount of Baht ……………………………..Baht 
(…………………………...……………….….…...…) 
เงินโอน / Cash Transfer c แคชเชียร์เชค็ / Cashier Cheque c ดร๊าฟท ์/ Draft   เลขที�เชค็ / Cheque No.…………….…...................…........... วนัที� /Dated ………..………………….................................. 
ธนาคาร / Bank ..........................……………..................................... สาขา / Branch ...........................................……………….……..… 

เจา้หนา้ที�ผูรั้บมอบอาํนาจ /Authorized Officer ...............................................................................…………
(                                                                                        )  



 

รายชื�อสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์กบัศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

List of Participant Name 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

ผูฝ้ากเลขที� 
Participant No. 

ชื�อบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั  
KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี�  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD 

038 
บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั  
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

051 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั  
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

008 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

010 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  
MERRILLI LYNCH SECURITIES (THAILAND)LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK KIMENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั  
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรัพย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน)  
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน)  
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน)  
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD 

019 
บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั  
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตีG  จาํกดั  
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั  
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั  
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั  
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน)  
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)  
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED     

SUB-BROKER 

236 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีGคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั  
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั  
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED     

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีGแบงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิGงคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (เพื�อตราสารหนีG )  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.- BOND 

303 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดีGยน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ ้แบงกิGง คอร์ปอเรชั�น จาํกดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)  
KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

339 
ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น)  
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื�อคา้ตราสารหนีG )  
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื�อรับฝากทรัพยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES 

328 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพื�อลกูคา้) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)   


