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ที� TMI010/2556 

 
                                                                                  8 พฤศจิกายน 2556 
 
เรื�อง แจ้งการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ (TMI-W1) ครั �งที� 1 (29 พฤศจิกายน 2556) 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที� บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  ("บริษัทฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะ
ซื �อหุ้นสามญัของบริษัท ครั �งที� 1 (TMI-W1) ที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เมื�อวนัที� 5 ตลุาคม 2555 จํานวน 191,999,994 
หนว่ย โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทได้ โดยกําหนดวนัใช้สทิธิครั �งแรก คือ วนัที� 29 
พฤศจิกายน 2556 และวนัใช้สทิธิครั �งตอ่ ๆ ไปในทกุ ๆ วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่
ละปี คือ วนัที� 30 พฤษภาคม 2557 วนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 วนัที� 29 พฤษภาคม 2558 และครั �งสดุท้ายกําหนดให้ตรง
กบัวนัทําการสดุท้ายของบริษัทกอ่นวนัที�หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งตรงกบั วนัที� 2 ตลุาคม 2558 รวมวนัใช้สทิธิ
ทั �งสิ �น 5 วนั ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ 
 

 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครั �งที� 1  คือ 
วนัที� 29 พฤศจิกายน 2556 ดงันี � 
 

1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิที�จะซื �อหุ้นสามญั : ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนัใช้สทิธิ ซึ�ง
สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ตั �งแตว่นัที� 22, 25-28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.ถึง 15.30 
น. 

2. วนักําหนดการใช้สทิธิ : วนัที� 29 พฤศจิกายน 2556 
3. อตัราการใช้สทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
4. ราคาใช้สทิธิ : ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั 0.25 บาทตอ่หุ้น 
5. เอกสารที�ใช้ในการยื�นความจํานง : ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ สามารถขอรับ

ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัได้ที�บริษัทฯ ในระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  
5.1 ในกรณีที�เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธิอยูใ่นระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที�

ต้องการใช้สทิธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคาํขอ เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือ
เพื�อให้ออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด โดยยื�นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์
ที�ทําหน้าที�เป็นนายหน้าซื �อขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะ
ดําเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญั
แสดงสทิธิ นําไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญักบับริษัทฯ เพื�อดําเนินการใช้
สทิธิตามที�ระบไุว้ข้างต้น 
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5.2 ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ประสงค์จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัจะต้อง
ปฏิบตัิตามเงื�อนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ โดยดาํเนินการและสง่เอกสาร ดงัตอ่ไปนี �
ให้แก่บริษัทฯ  

(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัที�ได้กรอกข้อความถกูต้อง ชดัเจน และ
ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ (สามารถ Download 
แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิธิได้ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaiballast.com) 

(ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
ซึ�งผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิลงลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนที�ระบอุยูใ่นใบแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั และหนงัสอืมอบอํานาจให้ผู้ อื�นมารับใบสาํคญั
แสดงสทิธิฉบบัใหม ่สาํหรับใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ยงัมิได้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิธิ ตามที�ระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซื �อหุ้น
สามญั โดยผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที�ประสงค์จะใช้สทิธิ
ซื �อหุ้นสามญัจะต้องชําระเป็น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัgวแลกเงินธนาคาร หรือคาํสั�งจ่ายเงิน
ธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทําการ นบัจากวนัที�
ในการใช้สทิธิแตล่ะครั �ง โดยขดีคร่อมเฉพาะสั�งจา่ย “บัญชีจองซื �อหุ้นสามัญของ 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)” หรือ “Teera-Mongkol Industry 
Public Company Limited for Share Subscription” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
เลขทีGบัญชี 095-268-783-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) สาขาบางโคล่ 
ทั �งนี � การใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อบริษัทฯ ได้เรียกเก็บเงินจํานวน
ดงักลา่วได้แล้วเทา่นั �น หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใด ๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัทฯ ให้
ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิ  และบริษัทฯ ตกลงให้ถือเป็นการ
ยกเลกิการขอใช้สทิธิในครั �งนั �น แตท่ั �งนี �ไมเ่ป็นการตดัสทิธิที�จะใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัใน
ครั �งตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครั �งสดุท้าย ให้ถือวา่หมดสทิธิที�จะซื �อหุ้น
สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากร
แสตมป์ที�เกิดขึ �น อนัเนื�องมาจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเพื�อซื �อหุ้นสามญั 

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซื �อ 
1. บคุคลสญัชาติไทย  : สาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
2. บคุคลตา่งด้าว : สาํเนาบตัรหนงัสอืเดินทางพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
3. นิติบคุคลในประเทศ: สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัท พร้อมรับรองสาํเนา

ถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจที�มีชื�อปรากฏอยูใ่น
หนงัสอืรับรองบริษัทนั �น  และเอกสารหลกัฐานของผู้มี
อํานาจลงลายมือชื�อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรอง
สาํเนาถกูต้อง 
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4. นิติบคุคลตา่งประเทศ: สาํเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง และเอกสาร
หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมอืชื�อตาม 1. หรือ 2. 
พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือจํานวนเงินที� บริษัทฯ ได้รับ
ชําระไมค่รบตามจํานวนที�ระบไุว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญั หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้วา่ 
ข้อความที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ
ซื �อหุ้นสามญันั �น ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ต้องทําการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิหรือใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ ไมทํ่าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่การแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิในครั �งนั �นสิ �นสภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทฯ จะจดัสง่เงินที�ได้รับ และ ใบสาํคญั
แสดงสทิธิ คืนให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัที�กําหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบี �ยให้ไม่
วา่กรณีใด ๆ  
 
6. สถานที�ติดตอ่ในการใช้สทิธิ : 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่  
เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท์ 0-2877-9510 ตอ่ 350 
โทรสาร 0-2877-9510 ตอ่ 309 

 
 
จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 ( นายธีระชยั ประสทิธิmรัตนพร ) 
 กรรมการผู้จดัการ 
 
 


