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ที� TMI0017/2557 
 
                                                                                 13 พฤศจกิายน 2557 
 
เรื�อง แจง้การใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(TMI-W1) ครั $งที� 3 (วนัที� 28 พฤศจกิายน 2557) 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามที� บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) ("บรษิทัฯ") ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�
จะซื$อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครั $งที� 1 (TMI-W1) ที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เมื�อวนัที� 5 ตุลาคม 2555 จาํนวน 
191,999,994 หน่วย โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธสิามารถใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้ โดยกาํหนดวนัใชส้ทิธิ
ครั $งแรก คอื วนัที� 29 พฤศจกิายน 2556 และวนัใชส้ทิธคิรั $งต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนพฤษภาคม
และเดอืนพฤศจกิายนของแต่ละปี คอื วนัที� 30 พฤษภาคม 2557 วนัที� 28 พฤศจกิายน 2557 วนัที� 29 พฤษภาคม 
2558 และครั $งสดุทา้ยกาํหนดใหต้รงกบัวนัทาํการสดุทา้ยของบรษิทัฯ ก่อนวนัที�หมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึ�งตรง
กบัวนัที� 2 ตุลาคม 2558 รวมวนัใชส้ทิธทิั $งสิ$น 5 วนั ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 
 บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธทิี�จะซื$อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครั $งที� 3 คอื 
วนัที� 28 พฤศจกิายน 2557 ดงันี$ 
 

1. ระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธทิี�จะซื$อหุน้สามญั: ภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชส้ทิธ ิ
ซึ�งสามารถแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธไิดต้ั $งแต่วนัที� 21, 24-27 พฤศจกิายน 2557 เวลา 09.00 น.ถงึ 
15.30 น. 

2. วนักาํหนดการใชส้ทิธ:ิ วนัที� 28 พฤศจกิายน 2557 
3. อตัราการใชส้ทิธ:ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื$อหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
4. ราคาใชส้ทิธ:ิ ราคาการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ 
5. เอกสารที�ใชใ้นการยื�นความจาํนง: ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ สามารถขอรบั

ใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัไดท้ี�บรษิทัฯ ในระหว่างระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใช้
สทิธ ิ 

5.1 ในกรณีที�เป็นใบสาํคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�
ตอ้งการใชส้ทิธติอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอ เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอื
เพื�อใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ตามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื�นต่อบรษิทั
หลกัทรพัยท์ี�ทาํหน้าที�เป็นนายหน้าซื$อขายหลกัทรพัย ์ (Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัย์
ดงักล่าว จะดาํเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบ
แทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ นําไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญักบับรษิทัฯ เพื�อ
ดาํเนินการใชส้ทิธติามที�ระบุไวข้า้งตน้ 
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5.2 ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ที�ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัจะตอ้ง
ปฏบิตัติามเงื�อนไขการแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ โดยดาํเนินการและสง่เอกสาร ดงัต่อไปนี$
ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

(ก) ใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัที�ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ชดัเจน และ
ครบถว้นทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ (สามารถ Download 
แบบแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธไิด ้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.thaiballast.com 

(ข) ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ตามแบบที�ตลาดหลกัทรพัย์
กาํหนด ซึ�งผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธลิงลายมอืชื�อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจาํนวนที�ระบุอยู่
ในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญั และหนงัสอืมอบอาํนาจใหผู้อ้ื�นมารบั
ใบสาํคญัแสดงสทิธฉิบบัใหม่ สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ยงัมไิดใ้ชส้ทิธ ิ(ถา้ม)ี 

(ค) ชาํระเงนิตามจาํนวนในการใชส้ทิธ ิ ตามที�ระบุในใบแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธซิื$อหุน้
สามญั โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ที�ประสงคจ์ะใช้
สทิธซิื$อหุน้สามญัจะตอ้งชาํระเป็น เงนิสด เชค็ ดร๊าฟท ์ตั hวแลกเงนิธนาคาร หรอืคาํสั �ง
จ่ายเงนิธนาคาร ที�สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการ 
นบัจากวนัที�ในการใชส้ทิธแิต่ละครั $ง โดยขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่าย “บริษทั ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)” หรือ “Teera-Mongkol Industry Public 
Company Limited” เลขที;บญัชี 095-268-783-5 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์
ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) สาขาบางโคล่ ทั $งนี$ การใชส้ทิธซิื$อหุน้
สามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์กต่็อเมื�อบรษิทัฯ ไดเ้รยีกเกบ็เงนิจาํนวนดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั $น หากเรยีกเกบ็เงนิไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ที�มไิดเ้กดิจากบรษิทัฯ ใหถ้อืว่าผูถ้อื
ใบสาํคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิ  และบรษิทัฯ ตกลงใหถ้อืเป็นการยกเลกิการ
ขอใชส้ทิธใินครั $งนั $น แต่ทั $งนี$ไม่เป็นการตดัสทิธทิี�จะใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญัในครั $งต่อไป 
เวน้แต่เป็นการยกเลกิการใชส้ทิธใินครั $งสดุทา้ย ใหถ้อืว่าหมดสทิธทิี�จะซื$อหุน้สามญั
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธดิงักล่าวอกีต่อไป 
ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธจิะเป็นผูร้บัภาระค่าอากร
แสตมป์ที�เกดิขึ$น อนัเนื�องมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธเิพื�อซื$อหุน้สามญั 

(ง) หลกัฐานประกอบการจองซื$อ 
1. บุคคลสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
2. บุคคลต่างดา้ว : สาํเนาบตัรหนงัสอืเดนิทางพรอ้มรบัรองสาํเนา 

  ถูกตอ้ง 
3. นิตบิุคคลในประเทศ : สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั พรอ้มรบัรองสาํเนา 

  ถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อีาํนาจที�มชีื�อปรากฏอยู่ใน
  หนงัสอืรบัรองบรษิทันั $น  และเอกสารหลกัฐานของผู้
  มอีาํนาจลงลายมอืชื�อตาม 1. หรอื 2. พรอ้มรบัรอง
  สาํเนาถูกตอ้ง 
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4. นิตบิุคคลต่างประเทศ: สาํเนาเอกสารการจดทะเบยีนรบัรองโดย Notary 
  Public พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และเอกสาร 
  หลกัฐานของผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อตาม 1. หรอื 2. 
  พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 

หากบรษิทัฯ ไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืจาํนวนเงนิที� บรษิทัฯ 
ไดร้บัชาํระไม่ครบตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นใบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญั หรอืบรษิทัฯ ตรวจสอบ
ไดว้่า ขอ้ความที�ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ กรอกลงในใบแจง้ความจาํนงในการ
ใชส้ทิธซิื$อหุน้สามญันั $น ไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกตอ้ง ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
ตอ้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาการแจง้ความจาํนงใชส้ทิธใินแต่ละครั $ง หากผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ ไม่ทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัฯ จะถอืว่าการ
แจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธใินครั $งนั $นสิ$นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิ และบรษิทัฯ จะจดัสง่เงนิที�ไดร้บั และ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ คนืใหแ้ก่ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันบัจากวนัที�กาํหนดการใชส้ทิธ ิ โดยไม่มี
ดอกเบี$ยใหไ้ม่วา่กรณีใด ๆ  
 
6. สถานที�ตดิต่อในการใชส้ทิธ ิ: 

ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน)  
260/2 ถนนเจรญินคร แขวงสาํเหร่  
เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท ์0-2877-9510 ต่อ 350 
โทรสาร 0-2877-9510 ต่อ 309 

 
 
 
           จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 
 ( นายธรีะชยั ประสทิธิ mรตันพร ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 


