ที BROCK : 007 / 2561
วันที 5 มีนาคม 2561
เรื อง

แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครังที 11)

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้
สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ครังที 1 (BROCK-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) จํานวน 204,969,911 หน่วย เมือ
วันที 2 มิถุนายน 2558 โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 มีกาํ หนดการใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกําหนดการ
ใช้สิทธิครังแรก คือ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 ซึงจะตรงกับวันที 30 กันยายน 2558 และวันกําหนดการใช้สิทธิครัง
สุดท้าย คือ วันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึงจะตรงกับวันที 1 มิถุนายน
2561 ทังนี บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ไว้เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ใน
จํานวน 204,969,911 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาทโดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วย สิ ทธิ และหน้าทีของ
ผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั
บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด
(มหาชน) ครังที 1 (BROCK-W1) ลงวันที 2 มิถุนายน 2558
ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 สําหรับการใช้สิทธิครังที 11 ดังต่อไปนี
1. วันกําหนดการใช้สิทธิ
: วันที 30 มีนาคม 2561
2. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
: ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที 15 - 16 ,
19 – 23 และ 26 - 29 มีนาคม 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือหุน้ สามัญเพิมทุนได้ 1.0052 หุน้
4. ราคากาใช้สิทธิ
: 3.48 บาทต่อหุน้
5. ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
6. สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
เลขที 601 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บุคคลทีติดต่อ : คุณจันทมาส หาญคิมหันต์ หรื อ
คุณพิศิษศักดิ เปรมปรี ชาญาณ
เบอร์ติดต่อ :
02-934-7171 ต่อ 216 , 215
โทรสาร :
02-934-7186
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7. เอกสารทีใช้ในการยืนความจํานงการใช้สิทธิ
7.1 ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (“ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”) ทีได้กรอกข้อความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามจํานวนทีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ
หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตร
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย
พนักงานรัฐวิสาหกิจทียังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี
ทีมีการเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือสกุลเป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้อง
: สําเนาใบต่างด้าวหรื อ หนังสื อเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือ
2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว
ชือรับรองสําเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคล
3.1)
สําเนาหนังสื อรับรองทีกระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
สัญชาติไทย
ก่อนวันกําหนดใช้สิทธิในครังนันๆ พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนันและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
3.2)
สําเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อข้อ 2) ( แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ี
อํานาจลงนามทีได้ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสาร
ตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคล
4.1)
สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตังนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
สัญชาติต่างด้าว
รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามตามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2)
สําเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้ลงลายมือชือ
รับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ทียังไม่หมดอายุพร้อมลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึง
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือชือโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครังนันๆ
7.4 เอกสารการชําระเงิน

-2Baan Rock Garden Public Company Limited

601 Ramkhamheang 39 Pracha-Uthit Rd., Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 02-934-7000 Fax. 02-934-7186
www.rockgarden.co.th

8. สถานทีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
8.1 บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
8.2 บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
8.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.rockgarden.co.th
9. วิธีการชําระเงิน
9.1 ชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายในวันทําการ
ถัดไป และขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีเพือการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)”
9.2 ชําระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีเพือการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด
(มหาชน)” พร้อมนําส่งสําเนาหลักฐานการโอนให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
โดยรายละเอียดบัญชี “บัญชีเพือการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)”
เป็ นดังนี
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ชือบัญชี
บัญชีเพือการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)”
เลขทีบัญชี
301-1-14515-4
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
สาขา
ถนนเทียมร่ วมมิตร
ทังนี การใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านันหากบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทีมิได้เกิดความผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะถือว่าผู ้
ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนัน ๆ โดยบริ ษทั ฯ และหรื อตัวแทนรับ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ พร้อมเก็บเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ทีเรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ทังนี ผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนใหม่ได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิในครังต่อไป
เว้นแต่การใช้สิทธิครังนันจะเป็ นการใช้สิทธิครังสุดท้ายให้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธินนๆ
ั
สิ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
บริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย/หรื อ
ค่าเสี ยหายอืนใดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
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