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ท่ี BROCK  :  012 / 2561 
      วนัท่ี     9     เมษายน      2561 
 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ   

(การใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ย)  และ ขอพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  BROCK-W1 
   
เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
  ตามท่ีบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (BROCK-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ BROCK-W1”) จ านวน 204,969,911 หน่วย เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 
2558 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ BROCK-W1 มีก าหนดการใชสิ้ทธ์ิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กนัยายน และ
ธนัวาคม ภายหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิ”) โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิคร้ังแรก คือ วนัสุดทา้ย
ของเดือนกนัยายน 2558 ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ
มีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัของ
บริษทัฯ ไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BROCK-W1 ใ นจ านวน  206,099,986  หุน้  มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ  
1 บาทโดยรายละเอียดเป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ย สิทธ์ิ และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (BROCK-W1) ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2558 
 ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BROCK-
W1 ส าหรับการใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 

1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ย   : วนัท่ี  1  มิถุนายน  2561 
2. วนัสดุทา้ยท่ีสามารถซ้ือหรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี  8  พฤษภาคม 2561 
3. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ตั้งแต่ 
          วนัท่ี  11  พฤษภาคม  2561  ถึงวนัท่ี  1  มิถุนายน  2561 
            (เป็นเวลา 21 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิคร้ังสุดทา้ย) 
4. ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ ขอใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ สัง่หยดุพกัการซ้ือขาย 
    (ข้ึนเคร่ืองหมาย SP)      ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP บนหลกัทรัพย ์
           BROCK-W1 ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 1 
          มิถุนายน 2561 
5. การส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดง 
         สิทธิ BROCK-W1 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็น 
         หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
6. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ : ระหวา่งเวลา 8.30 น.  – 15.30 น. ของวนัท่ี  17 - 18 ,     
    (คร้ังสุดทา้ย)       21 – 25 , 28 และ 30 – 31  พฤษภาคม  2561 
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7. อตัราการใชสิ้ทธ์ิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ BROCK-W1   1 หน่วย มีสิทธ์ิ    
      ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1.0052 หุน้ 
8. ราคากาใชสิ้ทธ์ิ  : 3.48 บาทต่อหุน้ 
9. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ  : บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) 
10. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธ์ิ : บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) 
             เลขท่ี 601 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทิศ    แขวงวงั

ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
บุคคลท่ีติดต่อ  :   คุณจนัทมาส   หาญคิมหนัต ์  หรือ 
                             คุณพิศิษศกัด์ิ   เปรมปรีชาญาณ 
เบอร์ติดต่อ :   02-934-7171   ต่อ  216 , 215 
โทรสาร :   02-934-7186 

11. เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ความจ านงการใชสิ้ทธ์ิ 
11.1  ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั   (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดง

สิทธิ  BROCK-W1 (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง
ชดัเจนและครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     11.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

     11.3  หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธ์ิ 

 1)  บุคคลธรรมดา       :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัร 

       สญัชาติไทย     พนกังานรัฐวสิาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณี 

       ท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุ ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดง 

       สิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส  
       ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุลเป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง 

        ส าเนาถูกตอ้ง 

   2)  บุคคลธรรมดา    :  ส าเนาใบต่างดา้วหรือ หนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือ 

                    สญัชาติต่างดา้ว         ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
  3)  นิติบุคคล       3.1)  ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  
       สญัชาติไทย   ก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธ์ิในคร้ังนั้นๆ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง 
      ส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ  
      ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ  
     3.2)  ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือขอ้ 2) ( แลว้แต่กรณี) ของผูมี้  
      อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสาร 
      ตามขอ้ 3.1)  
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  4)  นิติบุคคล  4.1)  ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือ  
            สญัชาติต่างดา้ว   รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้ 
      อ านาจลงนามตามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของ 
      นิติบุคคล (ถา้มี) และ  
     4.2)  ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือช่ือ 
      รับรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมลง  
      ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดย Notary Public และมีอายไุม่
เกิน  6  เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิในแต่ละคร้ังนั้นๆ 

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธ์ิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิสามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธ์ิใชสิ้ทธ์ิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม 

      11.4  เอกสารการช าระเงิน  
 12. สถานท่ีขอรับแบบฟอร์มใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
      12.1  บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) 
      12.2  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 
       12.3 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี  www.rockgarden.co.th 
  13. วธีิการช าระเงิน 

     13.1  ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท าการถดัไป 
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน)” 

13.2  ช าระโดยการโอนเงินเขา้บญัชี “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั 
(มหาชน)”  พร้อมน าส่งส าเนาหลกัฐานการโอนใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ 

 
      โดยรายละเอียดบญัชี “บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน)” เป็นดงัน้ี 
 ธนาคาร   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือบญัชี  บญัชีเพ่ือการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน)” 
 เลขท่ีบญัชี 301-1-14515-4 
 ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์
 สาขา  ถนนเทียมร่วมมิตร 
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 ทั้งน้ี การใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ
เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้นหากบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่
วา่กรณีใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดความผิดของบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดยบริษทัฯ และหรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธ์ิจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ พร้อมเก็บเช็ค แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท ์ท่ีเรียกเก็บเงินไม่ได้
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถแจง้ความ
จ านงการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธ์ิในคร้ังต่อไป เวน้แตก่ารใชสิ้ทธ์ิคร้ังนั้นจะเป็นการใชสิ้ทธ์ิ
คร้ังสุดทา้ยใหถื้อใบส าคญัแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธ์ิ บริษทัฯ และตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธ์ิ
จะไม่รับผิดชอบในการใชสิ้ทธ์ิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย/หรือคา่เสียหายอ่ืนใดไม่วา่กรณีใด ๆ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

  
( นางสาวจนัทมาส  หาญคิมหนัต ์) 
ผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ 


