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ที่

ลข. 027/2561
วันที่ 5 เมษายน 2561

เรื่อง

แจ้งการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ครั้งที่ 5

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) TMILL-W1 จํานวน 57,000,000 หน่วย โดยมีกาํ หนดการใช้สิทธิ ในวันทําการสุ ดท้าย
ของเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี ระหว่างเวลา 09:00-15:30 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 3 ปี (วันใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้าย คือวันที่ 29 ตุลาคม 2561)
บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMILL-W1 ครั้งที่ 5 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
:
วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 15:30 น.
2. วันที่ใช้สิทธิ

:

วันที่ 30 เมษายน 2561

3. อัตราการใช้สิทธิ

:

1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ

4. ราคาการใช้สิทธิ

:

2.00 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

5. เอกสารในการยืน่ ความจํานง
5.1 ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถขอรับใบแจ้งความจํานง
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้จากท้ายเอกสารนี้ หรื อ ณ สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ ในระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สิทธิ หรื อในระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย หรื อ Download
ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ได้ที่ http://www.tmill.co.th
5.2 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามแบบที่ ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนดที่ ระบุ ว่าผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ น้ นั มีสิทธิ ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามจํานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ
ซื้ อหุ น้ สามัญ ในกรณี ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่อยูใ่ นระบบหุน้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ได้ทนั ที ในกรณี ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่อยู่
ในระบบไร้ ใบหุ ้น (Scripless) ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งแจ้งความจํานงและกรอกแบบคําขอให้ถอน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด โดยยื่นต่อบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการแจ้งบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิสาํ หรับนํามาใช้เป็ นหลักฐานในการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
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5.3 ชําระเงินค่าหุ ้นครั้งเดียวเต็มตามจํานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องชําระเงินเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดร๊ าฟท์ แคชเชียร์ เช็ค (หรื อเช็คธนาคาร) ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการ
นับจากวันที่ แ จ้งความจํานงในการใช้สิ ท ธิ และขี ด คร่ อมเฉพาะสั่งจ่ าย “บริ ษ ทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้ อหลักทรัพย์” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
เช็ค ดร๊ าฟท์ หรื อแคชเชียร์ เช็คดังกล่าว หรื อโอนเงินสดเข้าบัญชีชื่อบัญชี “บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้ อหลักทรัพย์” เลขที่บญั ชี 343-301034-7 ประเภทบัญชีเดินสะพัด ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาถนนปู่ เจ้าสมิงพราย พร้อมนําส่ งสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in Slip) และเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯสามารถเรี ยก
เก็บ เงิ น จํา นวนดัง กล่ า วได้แ ล้ว เท่ า นั้น หากเก็บ เงิ น ไม่ ไ ด้ด้ว ยเหตุ ใ ดๆที่ ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ต ้อ ง
รับผิดชอบ ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวแสดงเจตนายกเลิกและบริ ษทั ฯ ตกลงให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ พร้อมกับเช็คที่เรี ยกเก็บ
เงิ นไม่ได้คืนให้แก่ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนภายใน 14 วันทําการ นับจากวัน
กําหนดการใช้สิ ท ธิ ในแต่ละครั้ ง ทั้งนี้ จะไม่ มี การคํานวณดอกเบี้ ยให้ไม่ ว่ากรณี ใดๆ อย่างไรก็ตามผูถ้ ื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิยงั คงสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ในคราวต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิ ในครั้ง
นั้นจะเป็ นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายให้ถือว่าหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
6. หลักฐานประกอบการจองซื้ อตามประเภทของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั นี้
(1) บุคคลสัญชาติไทย
:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) บุคคลต่างด้าว
:
สําเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) นิติบุคคลในประเทศ :
สําเนาหนังรับรองบริ ษทั ซึ่ งออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์
หรื อหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ นวั น
กํา หนดการใช้สิ ท ธิ พ ร้ อ มรั บ รองสํา เนาถู ก ต้อ ง โดยผูม้ ี
อํานาจลงนามและประทับตาสําคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี )
และแนบเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อตาม
(1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) นิติบุคคลต่างประเทศ :
สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริ ษทั รับรองโดย Notary
Public หรื อหน่วยงานราชการที่มีอาํ นาจไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผูม้ ี
อํานาจลงลายมือชื่อตาม (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
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7. สถานที่ติดต่อในการขอใช้สิทธิ
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 0-2017-9999 ต่อ 200
โทรสาร : 0-2017-9999 ต่อ 222
E-mail : waewta@tmill.co.th
8. เงื่อนไขอื่นๆ
หากบริ ษทั ฯ ได้รับ หลักฐานใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ครบตาม
จํานวนที่ระบุไว้ในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ หรื อบริ ษทั ฯ ตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผถู้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง
หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทํา
การแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิภายในกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้ว
บริ ษทั ฯ จะถือว่าการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ ในครั้งนั้นสิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั ฯ
จะส่ งเงินที่ได้รับและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผถู้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนภายใน 14 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่วา่ กรณี ใด
อย่างไรก็ดีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ยงั ไม่มีการใช้สิทธิ ดงั กล่าวข้างต้น ยังมีผล
ใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางแววตา เนตร์พนั ธ์)
เลขานุการบริ ษทั
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