
                                                                                                                                                                                                                                     TMI-W1 
แบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 

ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) สําหรับผู้ถือหุ้นเดมิ  (TMI-W1)                          
 

วนัทียืนความจาํนงในการใชสิ้ทธิ.................................................... 
ทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเลขที......................................................... 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) .......................................................................................................................... นามสกุล.......................................................................................................................... 
บา้นเลขทีปัจจุบนั........................................................................ตรอก / ซอย............................................................................ ถนน ....................................................................... แขวง / ตาํบล ................................................... 
เขต / อาํเภอ.................................................................จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย.์..........................................................................โทรศพัท.์........................................................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................................................................................... ประเภทการเสียภาษี                   � หกัภาษี                     � ไม่หกัภาษี 
โปรดระบุประเภทผู้ที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้น 

 � บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประจาํตวัเลขที......................................................................................................................................................................................................................... 

 � บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขบตัรประจาํตวัเลขที......................................................................................................................................................................... 
 � นิติบุคคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษทั................................................................................................................................................................................................................................ 

 � นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว  เลขทะเบียนบริษทั / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี.......................................................................................................................................................…………………….. 
ในฐานะผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื>อหุ้นสามญัของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) ขา้พเจา้มีความประสงคที์จะใชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญัของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)  ตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี>  
1. จาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอใชสิ้ทธิ........................................... หน่วย 
2. จาํนวนหุ้นสามญัทีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ............................................................หุ้น อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั  ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท (ยีสิบห้าสตางค)์ หรือราคาการใชสิ้ทธิ

ตามเงือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
3. รวมเป็นเงินทีตอ้งชาํระในการใชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญั.........................................................................บาท  
4. ขา้พเจา้ไดช้าํระเงินค่าการใชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญัดงักล่าว ทีสามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั>นภายใน    2    วนัทาํการ    นบัจากวนัทีในการใชสิ้ทธิแต่ละครั> ง โดย 

         � เงินสด � เชค็  � ดร๊าฟท ์  � ตัGวแลกเงินธนาคาร 
เลขทีเชค็ .............................................................................................. วนัที.................................................................. ธนาคาร............................................................... สาขา.......................................................................... 
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่าย  “บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เลขทีบญัชี 095-268-783-5 ประเภทบญัชี ออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สาขาบางโคล่” 

5. ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื>อหุ้นสามญัและขอรับทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงันี>   
ส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน............................................ใบ รวมจาํนวน...........................................................หน่วย ตามรายละเอียด ดงันี>  
เลขทีใบสาํคญัหรือใบแทนใบสาํคญั................................................................จาํนวน........................................................หน่วย  
เลขทีใบสาํคญัหรือใบแทนใบสาํคญั................................................................จาํนวน........................................................หน่วย 
เลขทีใบสาํคญัหรือใบแทนใบสาํคญั................................................................จาํนวน........................................................หน่วย  
จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถา้มี)................................................................หน่วย  
หากขา้พเจา้ไดรั้บทอนใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี>  (ผู้ที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ�ง) 

�  ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดรั้บจดัสรรนั>นไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย จาํกดั เพือผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทัผูฝ้ากเลขที.................................... (ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือที
ปรากฏในดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิทีจะซื>อหุ้นสามญันี> ) นาํใบสาํคญัแสดงสิทธินั>นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก เพือเขา้บญัชีซื>อขาย
หลกัทรัพยเ์ลขที............................  ซึ งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั>น 

�  ให้ฝากใบสาํคญัแสดงสิทธิตามจาํนวนทีไดรั้บการจดัสรรนั>นไวใ้นชือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซื>อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

�  ให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีไดรั้บจดัสรรนั>นไวใ้นชือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีทีจะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใด ๆ เพือจะทาํให้การจดัทาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและการส่งมอบใบสาํคญัแสดงสิทธิมาให้
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั> ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  

6. หากขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี>  (ผู้ที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้นเลอืกข้อใดข้อหนึ�ง) 

�  ให้ออกหุ้นสามญัทีไดรั้บจดัสรรนั>นไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย จาํกดั เพือผูฝ้าก” และดาํเนินการให้บริษทัผูฝ้ากเลขที....................................(ระบุชือใดชือหนึงตามรายชือทีปรากฏใน
ดา้นหลงัในแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิทีจะซื>อหุ้นสามญันี> ) นาํหุ้นนั>นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก เพือเขา้บญัชีซื>อขายหุ้นเลขที................................
ซึ งขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั>น 

�  ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดรั้บการจดัสรรนั>นไวใ้นชือ  “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้
บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซื>อหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) 

�  ให้ออกใบหุ้นสามญัทีไดรั้บจดัสรรนั>นไวใ้นชือของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีทีจะมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใด ๆ เพือจะทาํให้การจดัทาํใบหุ้นสามญัและการส่งมอบใบหุ้นสามญัมาให้ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั
ทาํการนบัจากวนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั> ง โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ซึ งขา้พเจา้ตกลงว่าขา้พเจา้อาจไดรั้บใบหุ้นหลงัจากทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและอนุญาตให้ทาํการซื>อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

7. ในกรณีทีขา้พเจา้ชาํระจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น ขา้พเจา้ตกลงให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี>  (ผูที้จะใชสิ้ทธิซื>อหุ้นเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 
�  ถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธินั>นสิ>นสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

�  ถือว่าจาํนวนหุ้นสามญัทีจองซื>อมีจาํนวนเท่ากบัจาํนวนทีจะไดรั้บตามจาํนวนเงินในการใชสิ้ทธิ ซึ งบริษทัไดรั้บชาํระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั>น 

�  ให้ขา้พเจา้ชาํระเงินเพิมเติมตามจาํนวนทีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิให้ครบถว้นภายในระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั> งนั>น หากบริษทัไม่ไดรั้บเงินครบถว้นตามจาํนวนในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลา
ดงักล่าว บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิในครั> งนั>นสิ>นสภาพลง โดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะใชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าว หรือในจาํนวนทีท่านจดัสรรให้และจะไม่ยกเลิกการใชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญันี>  แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งแบบฟอร์มแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิทีจะซื>อหุ้น
สามญัทีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อม เงินสด / เชค็ / ดร๊าฟ / ตัGวแลกเงินธนาคาร มาถึงบริษทัภายในกาํหนดระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิหรือ เงินสด / เชค็ / ดร๊าฟ / ตัGวแลกเงินธนาคาร ไม่ผา่นการ
ชาํระเงินจากธนาคารให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะซื>อหุ้น 

ลงชือ.................................................................................... ผูใ้ชสิ้ทธิซื>อหุ้นสามญั 
                   (......................................................................................) 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

หลักฐานการรับฝากการใช้สิทธิซื�อหุ้นสามัญ (ผู้ที�จะใช้สิทธิซื�อหุ้นโปรดกรอกข้อความส่วนนี�ด้วย) 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ไดรั้บเงินจาก (ชือตามใบแจง้ความจาํนง)....................................................................................................................................................................................................................................... 
เพือใชสิ้ทธิซื>อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน)จาํนวนหุน้สามญัทีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ ................................. หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน........................................บาท 
ชาํระโดย � เงินสด � เช็ค � ดร๊าฟท ์ � ตัGวแลกเงินธนาคาร  เลขทีเช็ค........................................................วนัที.......................................ธนาคาร...................................สาขา.............................................จาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีขอรับทอน (ถา้มี)........................................................ หน่วย  

เจา้หนา้ทีผูรั้บมอบอาํนาจ............................................................. 
วนัที............................................................. 

เลขที / NO………………..………… 


