TMI-W1
แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิทจะซื
ี อหุ้นสามัญ
ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สํ าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TMI-W1)

เลขที / NO………………..…………

วันทียืนความจํานงในการใช้สิทธิ....................................................
ทะเบียนผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิเลขที.........................................................
เรี ยน

คณะกรรมการ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .......................................................................................................................... นามสกุล..........................................................................................................................
บ้านเลขทีปั จจุบนั ........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตําบล ...................................................
เขต / อําเภอ.................................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................................โทรศัพท์............................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสี ยภาษี
 หักภาษี
 ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผู้ทจะใช้
ี สิทธิซือหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจําตัวเลขที.........................................................................................................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที.........................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ................................................................................................................................................................................................................................
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี.......................................................................................................................................................……………………..
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ สามัญของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิซือหุน้ สามัญของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอใช้สิทธิ........................................... หน่วย
2. จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ............................................................หุน้ อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ สามัญ ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท (ยีสิ บห้าสตางค์) หรื อราคาการใช้สิทธิ
ตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
3. รวมเป็ นเงินทีต้องชําระในการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญ.........................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินค่าการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญดังกล่าว ทีสามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านันภายใน 2 วันทําการ นับจากวันทีในการใช้สิทธิแต่ละครัง โดย
 เงินสด
 เช็ค
 ดร๊ าฟท์
 ตัวแลกเงินธนาคาร
เลขทีเช็ค .............................................................................................. วันที.................................................................. ธนาคาร............................................................... สาขา..........................................................................
และขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่าย “บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เลขทีบัญชี 095-268-783-5 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบางโคล่”
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุน้ สามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี
ส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน............................................ใบ รวมจํานวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดังนี
เลขทีใบสําคัญหรื อใบแทนใบสําคัญ................................................................จํานวน........................................................หน่วย
เลขทีใบสําคัญหรื อใบแทนใบสําคัญ................................................................จํานวน........................................................หน่วย
เลขทีใบสําคัญหรื อใบแทนใบสําคัญ................................................................จํานวน........................................................หน่วย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี)................................................................หน่วย
หากข้าพเจ้าได้รับทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผู้ทจะใช้
ี สิทธิซือหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
 ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที.................................... (ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือที
ั าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือเข้าบัญชีซือขาย
ปรากฏในด้านหลังในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซือหุน้ สามัญนี) นําใบสําคัญแสดงสิ ทธินนเข้
หลักทรัพย์เลขที............................ ซึงข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน
 ให้ฝากใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
 ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใด ๆ เพือจะทําให้การจัดทําใบสําคัญแสดงสิ ทธิและการส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิมาให้
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผู้ทจะใช้
ี สิทธิซือหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
 ให้ออกหุน้ สามัญทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที....................................(ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือทีปรากฏใน
ด้านหลังในแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซือหุน้ สามัญนี) นําหุน้ นันเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือเข้าบัญชีซือขายหุน้ เลขที................................
ซึงข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นัน
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า
บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือหุน้ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใด ๆ เพือจะทําให้การจัดทําใบหุน้ สามัญและการส่ งมอบใบหุน้ สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ ซึงข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุน้ หลังจากทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํ การซือขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
7. ในกรณี ทีข้าพเจ้าชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี (ผูท้ ีจะใช้สิทธิซือหุน้ เลือกข้อใดข้อหนึง)
 ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธินนสิ
ั นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
 ถือว่าจํานวนหุน้ สามัญทีจองซือมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนทีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึงบริ ษทั ได้รับชําระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน
 ให้ขา้ พเจ้าชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนทีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครังนัน หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครังนันสิ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือหุน้ สามัญจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนทีท่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือหุน้ สามัญนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซือหุ น้
สามัญทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อม เงินสด / เช็ค / ดร๊ าฟ / ตัวแลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิหรื อ เงินสด / เช็ค / ดร๊ าฟ / ตัวแลกเงินธนาคาร ไม่ผา่ นการ
ชําระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซือหุน้
ลงชือ.................................................................................... ผูใ้ ช้สิทธิซือหุน้ สามัญ
(......................................................................................)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
หลักฐานการรับฝากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ (ผู้ทจะใช้
ี สิทธิซือหุ้นโปรดกรอกข้ อความส่ วนนีด้ วย)

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชือตามใบแจ้งความจํานง).......................................................................................................................................................................................................................................
เพือใช้สิทธิซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ ................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน........................................บาท
ชําระโดย
 เงินสด  เช็ค
 ดร๊ าฟท์  ตัวแลกเงินธนาคาร เลขทีเช็ค........................................................วันที.......................................ธนาคาร...................................สาขา.............................................จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................ หน่วย
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ.............................................................
วันที.............................................................

