TMI-W1
แบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ
ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สํ าหรับผู้ถือหุ้นเดิม (TMI-W1)

เลขที / NO………………..…………

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

คณะกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .......................................................................................................................... นามสกุล..........................................................................................................................
บ้านเลขทีปัจจุบนั ........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตําบล ...................................................
เขต / อําเภอ.................................................................จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................................................................โทรศัพท์............................................................................
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสี ยภาษี
หักภาษี
ไม่หกั ภาษี
โปรดระบุประเภทผู้ทีจะใช้ สิทธิซือหุ้น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
เลขบัตรประจําตัวเลขที.........................................................................................................................................................................................................................
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขบัตรประจําตัวเลขที.........................................................................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติไทย
เลขทะเบียนบริ ษทั ................................................................................................................................................................................................................................
นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
เลขทะเบียนบริ ษทั / เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี.......................................................................................................................................................……………………..
ในฐานะผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื> อหุ้นสามัญของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ทีจะใช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี>
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอใช้สิทธิ........................................... หน่วย
2. จํานวนหุ้นสามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ............................................................หุ้น อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท (ยีสิ บห้าสตางค์) หรื อราคาการใช้สิทธิ
ตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิตามทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
3. รวมเป็ นเงินทีต้องชําระในการใช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญ.........................................................................บาท
4. ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเงินค่าการใช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญดังกล่าว ทีสามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั>นภายใน 2 วันทําการ นับจากวันทีในการใช้สิทธิแต่ละครั>ง โดย
เงินสด
เช็ค
ดร๊ าฟท์
ตัวG แลกเงินธนาคาร
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> อหุ้นสามัญและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ถ้ามี) ดังนี>
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ 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> (ผู้ทีจะใช้ สิทธิซือหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีได้รับจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที.................................... (ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือที
ปรากฏในด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซื> อหุ้นสามัญนี> ) นําใบสําคัญแสดงสิ ทธิน> นั เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือเข้าบัญชีซ>ื อขาย
หลักทรัพย์เลขที............................ ซึ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั>น
ให้ฝากใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื> อใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีได้รับจัดสรรนั>นไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใด ๆ เพือจะทําให้การจัดทําใบสําคัญแสดงสิ ทธิและการส่งมอบใบสําคัญแสดงสิ ทธิมาให้
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั>ง โดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี> (ผู้ทีจะใช้ สิทธิซือหุ้นเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
ให้ออกหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนิ นการให้บริ ษทั ผูฝ้ ากเลขที....................................(ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือทีปรากฏใน
ด้านหลังในแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้สิทธิทีจะซื> อหุ้นสามัญนี>) นําหุ้นนั>นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก เพือเข้าบัญชีซ>ื อขายหุ้นเลขที................................
ซึ งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั>น
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนั>นไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้า
บัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื>อหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ให้ออกใบหุ้นสามัญทีได้รับจัดสรรนั>นไว้ในชือของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินดีทีจะมอบหมายให้บริ ษทั ดําเนินการใด ๆ เพือจะทําให้การจัดทําใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้นสามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวันครบกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั>ง โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ซึ งข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลังจากทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํ การซื> อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ในกรณี ทีข้าพเจ้าชําระจํานวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี> (ผูท้ ีจะใช้สิทธิซ>ื อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึง)
ถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิน> นั สิ> นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญทีจองซื> อมีจาํ นวนเท่ากับจํานวนทีจะได้รับตามจํานวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ งบริ ษทั ได้รับชําระไว้จริ งตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั>น
ให้ขา้ พเจ้าชําระเงินเพิมเติมตามจํานวนทีประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั>งนั>น หากบริ ษทั ไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจํานวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บริ ษทั จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิในครั>งนั>นสิ> นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนทีท่านจัดสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญนี> แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบฟอร์ มแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ทีจะซื> อหุ้น
สามัญทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อม เงินสด / เช็ค / ดร๊ าฟ / ตัวG แลกเงินธนาคาร มาถึงบริ ษทั ภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิหรื อ เงินสด / เช็ค / ดร๊ าฟ / ตัวG แลกเงินธนาคาร ไม่ผา่ นการ
ชําระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะซื> อหุ้น
ลงชือ.................................................................................... ผูใ้ ช้สิทธิซ>ื อหุ้นสามัญ
(......................................................................................)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
หลักฐานการรับฝากการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ (ผู้ทีจะใช้ สิทธิซือหุ้นโปรดกรอกข้ อความส่ วนนีด้ วย)
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชือตามใบแจ้งความจํานง).......................................................................................................................................................................................................................................
เพือใช้สิทธิซ>ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)จํานวนหุน้ สามัญทีได้จากการขอใช้สิทธิ ................................. หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน........................................บาท
ชําระโดย
เงินสด
เช็ค
ดร๊ าฟท์
ตัวG แลกเงินธนาคาร เลขทีเช็ค........................................................วันที.......................................ธนาคาร...................................สาขา.............................................จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีขอรับทอน (ถ้ามี)........................................................ หน่วย
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ.............................................................
วันที.............................................................

