ที BROCK : 012 / 2561
วันที 9 เมษายน 2561
เรื อง

แจ้งกําหนดการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(การใช้สิทธิครังสุดท้าย) และ ขอพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

ตามทีบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญเพิม
ทุนของบริ ษทั ฯ ครังที 1 (BROCK-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1”) จํานวน 204,969,911 หน่วย เมือวันที 2 มิถุนายน
2558 โดยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 มีกาํ หนดการใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ
ธันวาคม ภายหลังจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกําหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช้สิทธิครังแรก คือ วันสุดท้าย
ของเดือนกันยายน 2558 ซึงจะตรงกับวันที 30 กันยายน 2558 และวันกําหนดการใช้สิทธิครังสุดท้าย คือ วันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
มีอายุครบ 3 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึงจะตรงกับวันที 1 มิถุนายน 2561 ทังนี บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ไว้เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 ใ นจํานวน 206,099,986 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หุน้ ละ
1 บาทโดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วย สิ ทธิ และหน้าทีของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (BROCK-W1) ลงวันที 2 มิถุนายน 2558
ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCKW1 สําหรับการใช้สิทธิครังสุดท้าย ดังต่อไปนี
1. วันกําหนดการใช้สิทธิครังสุดท้าย
2. วันสดุทา้ ยทีสามารถซือหรื อขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: วันที 1 มิถุนายน 2561
: วันที 8 พฤษภาคม 2561
: ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตังแต่
วันที 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที 1 มิถุนายน 2561
(เป็ นเวลา 21 วันก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครังสุดท้าย)
4. ระยะเวลาการหยุดพักการซือขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ : บริ ษทั ฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สังหยุดพักการซือขาย
(ขึนเครื องหมาย SP)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อขึนเครื องหมาย SP บนหลักทรัพย์
BROCK-W1 ตังแต่วนั ที 9 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที 1
มิถุนายน 2561
5. การสิ นสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ตังแต่วนั ที 2 มิถุนายน 2561 เป็ นต้นไป ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ BROCK-W1 จะหมดอายุและสิ นสุดการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
: ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันที 17 - 18 ,
(ครังสุดท้าย)
21 – 25 , 28 และ 30 – 31 พฤษภาคม 2561
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7. อัตราการใช้สิทธิ
8. ราคากาใช้สิทธิ
9. ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
10. สถานทีติดต่อในการใช้สิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ BROCK-W1 1 หน่วย มีสิทธิ
ซือหุน้ สามัญเพิมทุนได้ 1.0052 หุน้
: 3.48 บาทต่อหุน้
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
เลขที 601 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
บุคคลทีติดต่อ : คุณจันทมาส หาญคิมหันต์ หรื อ
คุณพิศิษศักดิ เปรมปรี ชาญาณ
เบอร์ติดต่อ :
02-934-7171 ต่อ 216 , 215
โทรสาร :
02-934-7186

11. เอกสารทีใช้ในการยืนความจํานงการใช้สิทธิ
11.1 ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ BROCK-W1 (“ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”) ทีได้กรอกข้อความถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
11.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามจํานวนทีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
11.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตร
สัญชาติไทย
พนักงานรัฐวิสาหกิจทียังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณี
ทีมีการเปลียนชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ให้แนบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส
ใบหย่า ใบแจ้งเปลียนชือ/ชือสกุลเป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชือรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2) บุคคลธรรมดา
: สําเนาใบต่างด้าวหรื อ หนังสื อเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือ
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)
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4) นิติบุคคล
สัญชาติต่างด้าว

4.1)

สําเนาหนังสื อสําคัญการจัดตังนิติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
รับรองนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อํานาจลงนามตามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2)
สําเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้ลงลายมือชือ
รับรองสําเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ทียังไม่หมดอายุพร้อมลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง
เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึงผูม้ ีอาํ นาจลงนามลงลายมือชือรับรองสําเนา
ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดย Notary Public และมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครังนันๆ
ทังนี หากผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามทีกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ
และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ขอสงวนสิ ทธิทีจะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครังนันๆ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ตามความเหมาะสม
11.4 เอกสารการชําระเงิน
12. สถานทีขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
12.1 บริ ษทั บ้านร็อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)
12.2 บริ ษทั หลักทรัพย์ทีทําหน้าทีเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
12.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที www.rockgarden.co.th
13. วิธีการชําระเงิน
13.1 ชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายในวันทําการถัดไป
และขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีเพือการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน)”
13.2 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
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ทังนี การใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมือบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
เรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านันหากบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ไม่
ว่ากรณี ใดๆ ทีมิได้เกิดความผิดของบริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนในครังนัน ๆ โดยบริ ษทั ฯ และหรื อตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้
สิ ทธิจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ พร้อมเก็บเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ทีเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ ทังนี ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ สามารถแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญเพิมทุนใหม่ได้ในวันกําหนดการใช้สิทธิในครังต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครังนันจะเป็ นการใช้สิทธิ
ครังสุดท้ายให้ถือใบสําคัญแสดงสิ ทธินนๆ
ั สิ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริ ษทั ฯ และตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
จะไม่รับผิดชอบในการใช้สิทธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย/หรื อค่าเสี ยหายอืนใดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูม้ ีอาํ นาจรายงานสารสนเทศ
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เลขทีใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ……………………..............….....

แบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ (การใช้ สิทธิครังสุ ดท้ าย)
ของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน) ครังที 1 หรือ “BROCK-W1”
วันทียืนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ.......................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ................................................................................

เรียน คณะกรรมการ บริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
ผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ")
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน

ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื อหุ ้นสามัญ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน........................................................  บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว เลขทีใบต่างด้าว/หนังสื อเดินทาง ...............................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิ ติบุคคล. .................................................................  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิ ติบุคคล ........................................................................................
ชือ  นาย  นาง  นางสาว  นิตบิ ุคคล ........................................................................................................................................................................................................ เพศ  ชาย  หญิง
ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้ทีบ้านเลขที.......................................หมู่ท..........................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.....................................................................
ี
แขวง/ตําบล ............................................................ เขต/อําเภอ.......................................................จังหวัด ....................................................ประเทศ..................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
โทรศัพท์............................................................. อีเมลล์........................................................................................... สัญชาติ............................................อาชีพ ....................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ......................................... เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่าย  ไม่หักภาษี ณ ทีจ่าย  หักภาษี ณ ทีจ่าย
มีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (“BROCK-W1”) จํานวน........................................................... หน่วย
ในอัตราใช้ สิทธิ 1 หน่ วยใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1.0052 หุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังนี
กรณีถือเป็ นใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ใบแทนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเลขที
เลขทีเอกสาร
วันที
เลขทีสมาชิก
จํานวนหุ ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ ้น)
3.48
รวมเป็ นเงินทังสิ น (บาท)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ตามทีแสดงความประสงค์ขา้ งต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
(ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึงเท่านัน โปรดกากเครื องหมาย ในช่องทีเลือก)
 ในกรณีทีมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์ : ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินนไว้
ั ในชือ “ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก ” และดําเนินการ
ให้บริ ษทั ………....………………………................................................สมาชิกผูฝ้ ากเลขที………………...........................นําหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพือเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ชือ.............................................................................................เลขที……………………………..……..…ซึ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน (ชือผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิตอ้ งตรงกับชือบัญชีซือขายหลักทรัพย์ มิฉะนัน จะดําเนินการออกใบหุ ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินนไว้
ั ในนามของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิและจัดส่ งใบหุ ้นทีได้รับ
การจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ขา้ งต้น)
 ในกรณีทีไม่ มีบัญชีซือขายหลักทรั พย์ :
 ให้ฝากใบหุ ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินนไว้
ั ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี กรุณากรอก “เอกสารเพิมเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์ เฉพาะผู้ทีประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน” เพือนําส่ งให้ แก่ บริษัท ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด “TSD”
ด้ วย ในกรณีไม่ จัดทําเอกสารตามที TSD กําหนดจะดําเนินการออกเป็ นใบหุ้นแทน)
 ให้ออกใบหุ ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินนไว้
ั ในนามของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจัดส่ งใบหุ ้นทีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอยูท่ ี
ระบุไว้ขา้ งต้น
พร้ อมกันนี ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิดังกล่ าวโดย
 เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชือ “บัญชีเพือการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนเทียมร่ วมมิตร บัญชีออมทรัพย์
เลขที 301-1-14515-4
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ (ลงวันทีไม่ เกิน 30 พฤษภาคม 2561) เลขทีเช็ค.............................................วันที.............................................ธนาคาร........................................................
สาขา.........................................................โดยสังจ่าย “บัญชีเพือการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)” (ในกรณี ทีส่ งค่าใช้สิทธิในการซื อหุ ้นเป็ นเช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ในกรุ งเทพมหานครภายในวันทําการถัดไป) และโปรดยืนแบบฟอร์ มนีพร้ อมเอกสารประกอบการใช้ สิทธิฯ และเอกสารการชําระเงิน
(สําเนา Bill Payment) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที 31 พฤษภาคม 2561 ได้ ณ สํ านักงานใหญ่ บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน) เท่ านัน
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญเพิมทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญเพิมทุนข้างต้นนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิตามจํานวนทีระบุไว้ขา้ งต้น หรื อไม่กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรื อไม่ชาํ ระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าว
ให้ครบถ้วน หรื อไม่นาํ สําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงั กล่าว มาถึงบริ ษทั ฯ ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง ข้าพเจ้ายินยอมให้
บริ ษทั ฯ ดําเนินการตามวิธีการและเงือนไขทีระบุไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิของ BROCK-W1
ลงชือ........................................................................................ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
(........................................................................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของ BROCK-W1 (ผู้ถอื ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขทีใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ…………………….....................................
วันทียืนใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ..................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ.............................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซือหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน........................................หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 3.50 บาท รวมเป็ นเงิน...........................................บาท (...............................................................................................................................................)
โดยชําระเป็ น  เงินโอน  เช็คบุคคล  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขทีเช็ค.........................................................วันที...........................................................
ธนาคาร............................................................สาขา.................................................................... พร้อมกันนีหากได้รับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดําเนินการส่ งมอบหุ ้นดังนี
 ฝากใบหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้ าก.....................................................บัญชีซือขายหลักทรัพย์เลขที...................................................
 ฝากใบหุ ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า
 ออกใบหุ ้น
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ...............................................................................................

รายชือสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้ฝากเลขที
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ผู้ฝาก
เลขที
242
251
252

ชือบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด
บริ ษทั วายแอลจี บูลเลียน แอนด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด

BROKER
ผู้ฝากเลขที
032
033
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที
255
256

ชือบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษทั เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษทั จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
บริ ษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั คลาสสิก ออสสิริส ฟิ วเจอร์ส จํากัด

CUSTODIAN
ผู้ฝาก
เลขที

ชือบริษัท

ผู้ฝากเลขที

ชือบริษัท

236
245
301
302
303

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน

408
410
411
412
413

ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)-เพือบริ หารการเงิน
ธนาคารกรุ งเทพ จํากด (มหาชน)
บริ ษทั เงินทุน ศรี สวัสดิ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารมิซูโฮ จํากัด สาขากรุ งเทพฯ

304
305
308
312
316
318
320
324
328
329
330
334
336
337
339

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เพือการชําระราคาหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพือรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดอยซ์ ทรัสตรี จํากัด
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ-เพือรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)
บริ ษทั หลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)

415
416
417
418
420
421
424
425
426
427
428
429
512
513
517

ธนาคารแห่งอเมริ กา เนชันแนล แอสโซซิเอชัน
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคาร อาร์ เอช บี จํากัด
ธนาคารบีเอ็นพี พารี บาส์
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด สาขากรุ งเทพฯ
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เมกะ สากลพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เพือบัญชีตราสารหนี )
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)-บริ หารเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากัด

340
343
344
345
346
402
403
404
405
407

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป(ประเทศไทย)จก.(มหาชน)เพือรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เพือรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพือตราสารหนี
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) (เพือการบริ หารเงิน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) เพือบริ หารการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เพือฝ่ ายปฏิบตั ิการบริ หารเงิน
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชัน

518
520
521
522
524
525
528
529
532
900

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จํากัด
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริ ษทั เบอร์ลี ยุคเกอร์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน

เรื่อง

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XE) ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งสุดท้าย

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)) (BROCK-W1)
subject: Notification of the Last Exercise (XE) of BROCK-W1
ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่ า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จากัด (มหาชน)
BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED

BROCK-W1

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XE

09/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

11/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
ใบแสดงสิทธิฯ (Warrants) : หุน
้ สามัญ (Common shares)

1:1.0052

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

3.48

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Exercise Date)

17/05/2018 - 31/05/2018

วันที่บันทึกการยกเลิกการรับฝาก (Delisting Date)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบ
จองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

11/05/2018

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
24/05/2018

