TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
ที TMI010/2556
8 พฤศจิกายน 2556
เรื อง

แจ้ งการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TMI-W1) ครังที 1 (29 พฤศจิกายน 2556)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ("บริ ษัทฯ") ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะ
ซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ครังที 1 (TMI-W1) ทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เมือวันที 5 ตุลาคม 2555 จํานวน 191,999,994
หน่วย โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ โดยกําหนดวันใช้ สทิ ธิครังแรก คือ วันที 29
พฤศจิกายน 2556 และวันใช้ สทิ ธิครังต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่
ละปี คือ วันที 30 พฤษภาคม 2557 วันที 28 พฤศจิกายน 2557 วันที 29 พฤษภาคม 2558 และครังสุดท้ ายกําหนดให้ ตรง
กับวันทําการสุดท้ ายของบริ ษัทก่อนวันทีหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงตรงกับ วันที 2 ตุลาคม 2558 รวมวันใช้ สทิ ธิ
ทังสิน 5 วัน ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกียวกับการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครังที 1 คือ
วันที 29 พฤศจิกายน 2556 ดังนี
1. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิทีจะซือหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึง
สามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ ตงแต่
ั วนั ที 22, 25-28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.ถึง 15.30
น.
2. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ : วันที 29 พฤศจิกายน 2556
3. อัตราการใช้ สทิ ธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้ สทิ ธิ : ราคาการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น
5. เอกสารทีใช้ ในการยืนความจํานง : ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับ
ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญได้ ทีบริ ษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
5.1 ในกรณีทีเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิอยูใ่ นระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที
ต้ องการใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพือให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยืนต่อบริ ษัทหลักทรัพย์
ทีทําหน้ าทีเป็ นนายหน้ าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะ
ดําเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ นําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญกับบริ ษัทฯ เพือดําเนินการใช้
สิทธิตามทีระบุไว้ ข้างต้ น
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5.2 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีประสงค์จะใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี
ให้ แก่บริ ษัทฯ
(ก) ใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และ
ครบถ้ วนทุกรายการ พร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (สามารถ Download
แบบแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiballast.com)
(ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามแบบทีตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ซึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชือผู้โอนด้ านหลัง ตามจํานวนทีระบุอยูใ่ นใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญ
และหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ืนมารับใบสําคัญ
แสดงสิทธิฉบับใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทียังมิได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สทิ ธิ ตามทีระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซือหุ้น
สามัญ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีประสงค์จะใช้ สทิ ธิ
ซือหุ้นสามัญจะต้ องชําระเป็ น เงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัวg แลกเงินธนาคาร หรื อคําสังจ่ายเงิน
ธนาคาร ทีสามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที
ในการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง โดยขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย “บัญชีจองซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)” หรื อ “Teera-Mongkol Industry
Public Company Limited for Share Subscription” ประเภทบัญชีออมทรั พย์
เลขทีGบัญชี 095-268-783-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบางโคล่
ทังนี การใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือบริษัทฯ ได้ เรี ยกเก็บเงินจํานวน
ดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ทีมิได้ เกิดจากบริ ษัทฯ ให้
ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริ ษัทฯ ตกลงให้ ถือเป็ นการ
ยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครังนัน แต่ทงนี
ั ไม่เป็ นการตัดสิทธิทจะใช้
ี สทิ ธิซือหุ้นสามัญใน
ครังต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครังสุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิทีจะซือหุ้น
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระค่าอากร
แสตมป์ทีเกิดขึน อันเนืองมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือหุ้นสามัญ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซือ
1. บุคคลสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. บุคคลต่างด้ าว :
สําเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
3. นิติบคุ คลในประเทศ:
สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัท
พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอาํ นาจทีมีชือปรากฏอยูใ่ น
หนังสือรับรองบริ ษัทนัน และเอกสารหลักฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชือตาม 1. หรื อ 2. พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
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4. นิติบคุ คลต่างประเทศ:

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย
Notary
Public พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชือตาม 1. หรื อ 2.
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

หากบริ ษัทฯ ได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อจํานวนเงินที บริ ษัทฯ ได้ รับ
ชําระไม่ครบตามจํานวนทีระบุไว้ ในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทฯ ตรวจสอบได้ วา่
ข้ อความทีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ซือหุ้นสามัญนัน ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ต้ องทําการ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจํานงใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทฯ จะถือว่าการแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สทิ ธิในครังนันสินสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทฯ จะจัดส่งเงินทีได้ รับ และ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันทีกําหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบียให้ ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
6. สถานทีติดต่อในการใช้ สทิ ธิ :
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2877-9510 ต่อ 350
โทรสาร 0-2877-9510 ต่อ 309

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีระชัย ประสิทธิmรัตนพร )
กรรมการผู้จดั การ
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