ที่ BROCK : 011/2559
วันที่ 8 มีนาคม 2559
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 3)

เรี ยน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) จานวน 204,969,911 หน่วย เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 มีกาหนดการใช้สิทธิในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกาหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกาหนดการ
ใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันกาหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน
2561 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ใน
จานวน 204,969,911 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทโดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วย สิ ทธิ และหน้าที่ของ
ผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ดังต่อไปนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ
: วันที่ 31 มีนาคม 2559
2. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
: ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 16 - 18 ,
21 - 25 และ 28 - 30 มีนาคม 2559
3. อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 1 หน่วย มีสิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1.0052 หุน้
4. ราคากาใช้สิทธิ
: 3.48 บาทต่อหุน้
5. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 601 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บุคคลที่ติดต่อ : คุณจันทมาส หาญคิมหันต์ หรื อ
คุณพิศิษศักดิ์ เปรมปรี ชาญาณ
เบอร์ติดต่อ :
02-934-7000 ต่อ 216 , 215
โทรสาร :
02-934-7186
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7. เอกสารที่ใช้ในการยืน่ ความจานงการใช้สิทธิ
7.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (“ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
7.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซ้ือ
หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตร
สัญชาติไทย
พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดา
: สาเนาใบต่างด้าวหรื อ หนังสื อเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือ
สัญชาติต่างด้าว
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3) นิติบุคคล
3.1)
สาเนาหนังสื อรับรองที่กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
สัญชาติไทย
ก่อนวันกาหนดใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
3.2)
สาเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อข้อ 2) ( แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ี
อานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสาร
ตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคล
4.1)
สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
สัญชาติต่างด้าว
รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามตามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2)
สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ง
ผูม้ ีอานาจลงนามลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้อง
ได้รับการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน
6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งนั้นๆ
7.4 เอกสารการชาระเงิน
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8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
8.1 บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
8.2 บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ทาหน้าที่เป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
8.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.rockgarden.co.th
9. วิธีการชาระเงิน
9.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายในวันทาการ
ถัดไป และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)”
9.2 ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด
(มหาชน)” พร้อมนาส่งสาเนาหลักฐานการโอนให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
โดยรายละเอียดบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)”
เป็ นดังนี้
ธนาคาร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)”
เลขที่บญั ชี
301-1-14515-4
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
สาขา
ถนนเทียมร่ วมมิตร
ทั้งนี้ การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้นหากบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ที่มิได้เกิดความผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะถือว่าผู ้
ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ โดยบริ ษทั ฯ และหรื อตัวแทนรับ
แจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะจัดส่งใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ พร้อมเก็บเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ สามารถแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิในครั้งต่อไป
เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งนั้นจะเป็ นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
บริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย/หรื อ
ค่าเสี ยหายอื่นใดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
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