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ที่ BROCK : 003 / 2558
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่ อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1) สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องสาคัญดังต่อไปนี้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วพร้อมรายงานของผูส้ อบบัญชี เพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 เนื่องจากบริ ษทั มีผลกาไรน้อย และเห็นสมควรให้จดั สรร
กาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฏหมายเป็ นจานวนเงิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (“ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) ในจานวนไม่เกิน 204,999,986 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ในการคานวณสิ ทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจาก
การคานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 จะมีอายุ
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และราคาการใช้สิทธิอยูท่ ี่ 3.50 บาทต่อหุน้ สรุ ปสาระสาคัญของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1 และรายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) สรุ ปสาระสาคัญของใบ
สาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)
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โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ BROCK-W1 (Record Date) และวันที่ 17 เมษายน 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาการพิจารณาและมีมติอนุมตั ิมอบอานาจให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
(กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ) หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ ให้มีอานาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เป็ น
ต้น
(2) เข้าเจรจาทาความตกลงและลงนามในแบบคาขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ BROCK-W1 และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ
(3) ดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
4. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,025,000,000.00 บาท เป็ นจานวน
1,024,999,930.00 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ออกจาหน่ายจานวน 70 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
5. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

1,024,999,930.00 บาท

แบ่งออกเป็ น

1,024,999,930 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

1.00 บาท
1,024,999,930 หุน้
- หุน้

(หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยสามสิ บบาท)
(หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยสามสิ บหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันสี่ สิบสี่ ลา้ นเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยสามสิ บหุน้ )
( - )”

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F 53-4) และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 204,999,986.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
จานวน 1,024,999,930.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,229,999,916.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 204,999,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) แบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
7. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
1,222,999,916.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยีส่ ิ บสองล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิ บหกบาท)
แบ่งออกเป็ น
1,222,999,916 หุน้
(หนึ่งพันสองร้อยยีส่ ิ บสองล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,222,999,916 หุน้
(หนึ่งพันสองร้อยยีส่ ิ บสองล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
- หุน้
( - )”
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F 53-4) และให้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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8. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 204,999,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทาการพิจารณาและมีมติอนุมตั ิมอบอานาจให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ) หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ ให้มีอานาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาและกาหนดรายละเอียดอื่นใด อันจาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(2) เข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน
(3) ลงนามในแบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยืน่ แบบคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นเพื่อการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
9. ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
และกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในปี นี้ คือ
1) นายสุรพล
สติมานนท์
2) นายวันชัย
เมฆสุต
3) นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการ
ซึ่งดารงตาแหน่งในคณะกรรมบริ ษทั ฯ ในปี 2558 มีดงั นี้
1) นายวิรัตน์
ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2) นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายวันชัย
เมฆสุต
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4) นายปรี ชา
เจนธนวิจิตร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5) นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
6) นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริ ยา
กรรมการ
และมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนบาทถ้วน) โดยให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
10. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 โดยแต่งตั้งบริ ษทั เอส.เค. แอคเคาน์
แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นางสาววรรญา พุทธเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
(2) นางสาวจันทรา ว่องศรี อุดมพร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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11. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา
14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุ งเทพ เลขที่ 514 รามคาแหง 39 ถนนประชา
อุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) ในจานวนไม่เกิน
204,999,986 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
วาระที่ 7 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,025,000,000.00 บาท เป็ นจานวน
1,024,999,930.00 บาท โดยการตัดที่ยงั ไม่ออกจาหน่ายจานวน 70 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 9 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจานวน 204,999,986.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจานวน
1,024,999,930.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,229,999,916.00 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 204,999,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 204,999,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
---------------------1

เนื่องจากเรื่ องต่างๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 6 – 11 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องดังกล่าวจึงถื อเป็ นเงื่อนไขซึ่ งกันและกัน
โดยหากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 จะถือว่าเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมตั ิแล้วเป็ น
อันยกเลิกไปและจะไม่มีการเสนอเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณี ดงั กล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558
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12. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้วนั พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 (Record Date) และวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวม
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเข้าดูขอ้ มูลหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
http://www.rockgarden.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2558
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการบริ ษทั

2558

ได้ที่เว๊ปไซด์ของบริ ษทั

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
สรุปสาระสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ของบริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)
ผู้ออก
ชื่อ
ชนิด
จานวนทีอ่ อก
ราคาเสนอขาย
ต่ อหน่ วย
วิธีการจัดสรร

บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(BROCK-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”)
ระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 204,999,986.00 หน่วย
0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

บริ ษทั ฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุน้ สามัญเดิมจานวน 5 หุน้ ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 โดยบริ ษทั ฯ จะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผทู ้ ี่มี
รายชื่อปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (Record Daate) ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 17 เมษายน 2558
ทั้งนี้ ในการคานวณสิ ทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษ
จากการคานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ จานวน 32
หุน้ เมื่อคานวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 6.40 (32 หารด้วย 5) ในกรณี น้ ีบริ ษทั ฯ จะปั ดเศษ
0.40 ทิ้ง โดยผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 จานวน 6 หน่วย
อัตราการใช้ สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับ
อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผู ้
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์
เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) (“ข้อกาหนดสิ ทธิฯ”)
ราคาการใช้ สิทธิ 3.50 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณี มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิฯ
วันออกใบสาคัญ วันที่จะกาหนดโดย นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ) หรื อบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงสิทธิ
BROCK-W1 ได้ในเดือน เมษายน 2558
อายุของใบสาคัญ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ขยายอายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 ได้ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจาก
สิทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกาหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะเป็ นวันทาการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2558 และวัน
กาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
หน้า 1 จาก 4

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
แสดงสิ ทธิ โดยหากวันกาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทาการถัดไป
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่ ึงประสงค์ที่จะใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ จะต้องแจ้งความ
ระยะเวลาการ
แจ้ งความจานง จานงในการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (“ความจานงในการใช้ สิทธิ”)
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ
ในการใช้ สิทธิ
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
การแจ้ งความ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 แล้ว การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวไม่สามารถเพิกถอน
จานงในการใช้
ได้
สิทธิ
จานวนหุ้นสามัญ ไม่เกิน 204,999,986.00 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20.00*
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ทีจ่ ดั สรรไว้ เพือ่
รองรับใบสาคัญ * วิธีการคานวณสัดส่วนหุน้ รองรับ :
แสดงสิทธิ
จานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 ที่ออกในครั้งนี้
________________________________________________________________________
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
204,999,986.00
ร้อยละ 20.00 =
__________________
1,024,999,930.00
นายทะเบียนของ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทาหน้าที่เป็ นนาย
ทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
บริ ษทั ฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
ตลาดรองของ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามัญทีเ่ กิดจาก
การใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ผลกระทบต่อผู้ 1. ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ครบ
ถือหุ้น
ทั้งจานวน 204,999,986 หน่วย และผูใ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ สิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
16.67*
* คานวณจากจานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
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(จานวน 204,999,986 หุน้ ) หารด้วยผลรวมของ (1) จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (จานวน 1,024,999,930 หุน้ ) และ (2) จานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 (จานวน 204,999,986 หุน้ )

เหตุในการออก
หุ้นใหม่ เพือ่
รองรับการปรับ
สิทธิ
การปรับสิทธิ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ

จานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
Control Dilution = _________________________________________________________________
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว + จานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สิทธิตาม
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
204,999,986
ร้อยละ 16.67 = _________________________________
1,024,999,930 + 204,999,986
2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ บริ ษทั (Price Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ครบ
ทั้งจานวน 204,999,986 หน่วย ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ 3.50 บาทต่อหุน้ สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาด
ก่อนการเสนอขายเท่ากับ 3.13 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของบริ ษทั
ฯ ที่ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – ข้อมูลจาก SETSMART)
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิ ทธิตามที่
ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)
บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้
หรื อแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริ ษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ
บุคคลในวงจากัดในราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ซ่ ึงต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(ค) เมื่อบริ ษทั ฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อบุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์น้ นั ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็ นหุน้
สามัญ หรื อให้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญ (เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะ
ซื้อหุน้ สามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิ ทธิดงั กล่าวต่ากว่า
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ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
(ง) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(จ) เมื่อบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ สาหรับการ
ดาเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ
(ฉ) ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิเสี ยสิ ทธิและผลประโยชน์อนั พึง
ได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กาหนดอยูใ่ นข้อ (ก) – (จ) บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเพื่อ
กาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรื อปรับจานวน
หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็ นธรรม
ทั้งนี้ คาจากัดความ สูตรการคานวณเพื่อการปรับสิ ทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็ นไป
ตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิฯ
วัตถุประสงค์ ของ เป็ นการเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มี
การออกใบสาคัญ ความยืดหยุน่ ทางการเงินในการดาเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุน
แสดงสิทธิ และ หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCKW1
ประโยชน์ ที่
บริษัทฯ จะพึง
ได้ รับจากการ
จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือ ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หุ้นจะพึงได้ รับ BROCK-W1 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษทั ฯ จะสามารถนา
จากการเพิม่ ทุน เงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้
ให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ) หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นาง
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
เนาวนิจ ศิลปรัตน์ มีอานาจดาเนินการใดๆ ดังนี้ (1) กาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นที่
เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เช่น วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
BROCK-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ระยะเวลาการใช้
สิ ทธิ และวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เป็ นต้น (2) เข้าเจรจา ทาความตกลงและลง
นามในแบบคาขออนุญาตสัญญา และเอกสารอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ BROCK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยืน่ คาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
และการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(3) ดาเนินการอื่นใดตามที่จาเป็ นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1
ในครั้งนี้
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จากัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ข้าพเจ้า บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 601 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน / การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติดงั นี้
1) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,025,000,000.00 บาท เป็ นจานวน 1,024,999,930.00 บาท
โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ออกจาหน่ายจานวน 70 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท และ
2) อนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,024,999,930.00 บาท เป็ นจานวน 1,229,999,916.00 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 204,999,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCKW1) โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้
(หุ้น)
(บาทต่ อหุ้น)
ไม่เกิน 204,999,986
1.00
-

รวม
(บาท)
204,999,986.00
-

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ หุน้ สามัญ
ในการใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิทธิ
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิทธิ
กรณี การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
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2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ประชาชน
บุคคลใดๆ (ระบุ)
เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
BROCK-W1

ไม่เกิน
5 หุน้ สามัญเดิม
204,999,986 ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ
BROCK-W1

ราคาขาย
ต่ อหุ้น
(บาท)
โดยไม่คิด
มูลค่า

วัน เวลา จองซื้อ และชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ
มอบอานาจให้นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์
(กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ)
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากนางเนาวนิจ ศิลปรัตน์เป็ นผู ้
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยบริ ษทั ฯ คาดว่าจะออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 ได้ใน
เดือน เมษายน2558

โปรดดู
หมายเหตุ

หมายเหตุ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้มีข้ ึนในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมิติให้บริ ษทั ฯ ออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) ในจานวนไม่เกิน 204,999,986 หน่วย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคานวณสิ ทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละ
รายนั้น หากเกิดเศษจากการคานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและราคาการใช้สิทธิอยูท่ ี่ 3.50 บาทต่อหุน้
2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั ฯ กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในการคานวณสิ ทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการ
คานวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ จานวน 32 หุน้ เมื่อ
คานวนตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 6.40 (32 หารด้วย 5) ในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ จะปั ดเศษ 0.40 ทิ้ง โดย
ผูถ้ ือหุน้ รายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 จานวน 6 หน่วย
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2.2 แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ 
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ประชาชน

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

จานวนหุ้น

ร้ อยละต่ อ
หมายเหตุ
ทุนชาระแล้ ว
__________ __________ ________________
__________ __________ ________________

__________ __________ ________________
หุน้ สามัญ
__________ __________ ________________
หุน้ บุริมสิทธิ __________ __________ ________________
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
__________ __________ ________________
หุน้ บุริมสิทธิ __________ __________ ________________
ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom
B ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุ งเทพฯ เลขที่ 514 ซอยรามคาแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310 โดย
 กาหนด วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่วนั ที่.............................
จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
 กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (วันทาการถัดจากวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ )
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่
ทางการเงินในการดาเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
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6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เพื่อเตรี ยมความพร้อมและเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางด้านการเงินของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีความยืดหยุน่
ทางการเงินในการดาเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสารองเงินไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ สภาพคล่องของ
บริ ษทั ฯ และการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
7.2 สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
7.2.1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะมีฐานะเป็ นผู ้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ก็ต่อเมือบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรี ยบร้อยแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปั นผล ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
7.2.2 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษทั ฯ จะสามารถนาเงินทุนที่ได้รับไปใช้
ในโครงการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้
7.3 อื่นๆ
-ไม่มี8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ตามเอกสารแนบ
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558
9.2 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
(Record Date)
9.3 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
9.4 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
9.5 วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
BROCK-W1 (Record Date)
9.6 วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
9.7 ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์

วัน เดือน ปี
17 กุมภาพันธ์ 2558
5 มีนาคม 2558
6 มีนาคม 2558
2 เมษายน 2558
16 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2558
หน้า 4 จาก 5

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
พร้อมประทับตราของบริ ษทั )

ลายมือชื่อ__________________________กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ__________________________กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
( นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ )
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
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