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เรียน

แจ้งการใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TMI-W1) ครัง% ที 4 (วันที 29 พฤษภาคม 2558)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซื%อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง% ที 1 (TMI-W1) ทีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมือวันที 5 ตุ ลาคม 2555 จํานวน
191,999,994 หน่ วย โดยผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญของบริษัทฯ ได้ โดยกําหนดวันใช้สทิ ธิ
ครัง% แรก คือ วันที 29 พฤศจิกายน 2556 และวันใช้สทิ ธิครัง% ต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วันทําการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม
และเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี คือ วันที 30 พฤษภาคม 2557 วันที 28 พฤศจิกายน 2557 วันที 29 พฤษภาคม
2558 และครัง% สุดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันทําการสุดท้ายของบริษทั ฯ ก่อนวันทีหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงตรง
กับวันที 2 ตุลาคม 2558 รวมวันใช้สทิ ธิทงั % สิน% 5 วัน ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกียวกับการแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อ% หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครัง% ที 4 คือ
วันที 29 พฤษภาคม 2558 ดังนี%
1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อ% หุน้ สามัญ: ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันใช้สทิ ธิ
ซึงสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิได้ตงั % แต่วนั ที 22, 25-28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.ถึง
15.30 น.
2. วันกําหนดการใช้สทิ ธิ: วันที 29 พฤษภาคม 2558
3. อัตราการใช้สทิ ธิ: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มีสิทธิ ซือหุ้นสามัญได้ 1.169 หุ้น (อัตราการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว เกิดจากการปรับสิทธิตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมือวันที 24 เมษายน
2558 ทีมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ ปนั ผล และการจ่ายปนั ผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจําปี 2557 ของบริษทั )
4. ราคาใช้สทิ ธิ: ราคาการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุน้
5. เอกสารทีใช้ในการยืนความจํานง: ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับ
ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญได้ทบริ
ี ษทั ฯ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธิ
5.1 ในกรณีทเป็
ี นใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที
ต้องการใช้สทิ ธิต้องแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอ เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
เพือให้อ อกใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ตามทีตลาดหลัก ทรัพ ย์กําหนด โดยยืนต่ อบริษัท
หลักทรัพย์ททํี าหน้าทีเป็ นนายหน้าซือ% ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษทั หลักทรัพย์
ดังกล่าว จะดําเนินการแจ้งกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ

แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําไปใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญกับบริษทั ฯ เพือ
ดําเนินการใช้สทิ ธิตามทีระบุไว้ขา้ งต้น
5.2 ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีประสงค์จะใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือนไขการแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิ โดยดําเนินการและส่งเอกสาร ดังต่อไปนี%
ให้แก่บริษทั ฯ
(ก) ใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ%ื หุ้นสามัญทีได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิ (สามารถ Download
แบบแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิได้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.thaiballast.com
(ข) ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิห รือ ใบแทนใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ตามแบบทีตลาดหลัก ทรัพ ย์
กําหนด ซึงผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิลงลายมือชือผูโ้ อนด้านหลัง ตามจํานวนทีระบุอยู่
ในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซ%อื หุ้นสามัญ และหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อนมารั
ื
บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิทยัี งมิได้ใช้สทิ ธิ (ถ้ามี)
(ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สทิ ธิ ตามทีระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สทิ ธิซอ%ื หุ้น
สามัญ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีประสงค์จะใช้
สิทธิซอ%ื หุน้ สามัญจะต้องชําระเป็ น เงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตั hวแลกเงินธนาคาร หรือคําสัง
จ่ายเงินธนาคาร ทีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ
นับจากวันทีในการใช้สทิ ธิแต่ละครัง% โดยขีดคร่อม “บัญ ชี จองซื อหุ้นสามัญ ของ
บริ ษ ทั ธี ร ะมงคล อุต สาหกรรม จํา กัด (มหาชน)” หรือ “Teera-Mongkol
Industry Public Company Limited for Share Subscription” เลขทีL บญ
ั ชี 095268-783-5 ประเภทบัญ ชี อ อมทรัพ ย์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน)
สาขาบางโคล่ ทัง% นี% การใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์กต็ ่อเมือบริษทั ฯ ได้
เรียกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน% หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใด ๆ ที
มิได้เกิดจากบริษทั ฯ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทั ฯ
ตกลงให้ถอื เป็ นการยกเลิกการขอใช้สทิ ธิในครัง% นัน% แต่ทงั % นี%ไม่เป็ นการตัดสิทธิทจะใช้
ี
สิทธิซอ%ื หุน้ สามัญในครัง% ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สทิ ธิในครัง% สุดท้าย ให้ถอื
ว่าหมดสิทธิทจะซื
ี อ% หุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจ ะเป็ นผู้รบั ภาระค่าอากร
แสตมป์ทเกิ
ี ดขึน% อันเนืองมาจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพือซือ% หุน้ สามัญ
(ง) หลักฐานประกอบการจองซือ%
1. บุคคลสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2. บุคคลต่างด้าว
:
สําเนาบัตรหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง
3. นิตบิ ุคคลในประเทศ :
สําเนาหนังสือรับรองบริษทั พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจทีมีชอปรากฏอยู
ื
่ใน
หนังสือรับรองบริษทั นัน% และเอกสารหลักฐานของผู้
มีอาํ นาจลงลายมือชือตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

4. นิตบิ ุคคลต่างประเทศ:

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary
Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือตาม 1. หรือ 2.
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
หากบริษทั ฯ ได้รบั หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที บริษทั ฯ
ได้รบั ชําระไม่ครบตามจํานวนทีระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซอ%ื หุน้ สามัญ หรือบริษทั ฯ ตรวจสอบ
ได้ว่า ข้อความทีผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจํานงในการ
ใช้สทิ ธิซ%อื หุ้นสามัญนัน% ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความจํานงใช้สทิ ธิในแต่ละครัง% หากผูถ้ อื ใบสําคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษทั ฯ จะถือว่าการ
แจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิในครัง% นัน% สิน% สภาพลงโดยไม่มกี ารใช้สทิ ธิ และบริษทั ฯ จะจัดส่งเงินทีได้รบั และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันทีกําหนดการใช้สทิ ธิ โดยไม่มี
ดอกเบีย% ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
6. สถานทีติดต่อในการใช้สทิ ธิ:
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2877-9510 ต่อ 350
โทรสาร 0-2877-9510 ต่อ 309
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิรัm ตนพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ

