บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือแจงสิทธิจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา (ราคาเสนอขายเทากับ 0 บาท)
ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง)
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554

สวนที่ 1 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)
1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
และเสนอขาย

:

15,254,766 หนวย

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

:

15,254,766 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 10.00 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554

ราคาเสนอขายตอหนวย

:

หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

3 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันที่ 18 เมษายน 2554

อัตราการใชสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับสิทธิตาม
ขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ

:

เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใชสิทธิจะเปนไปตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้
นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันครบรอบ 12 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน
2555) ราคาใชสิทธิเทากับ 62.19 บาทตอหุน (ราคาใชสิทธิ
เริ่มตน)
เดือนที่ 13-18 นับจากวันถัดจากวัน ครบรอบ 12 เดือน ของใบสํา คัญแสดง
สิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18
เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ 63.74
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเริ่มตน + 2.5%)
เดือนที่ 19-24 นับจากวันถัดจากวัน ครบรอบ 18 เดือน ของใบสํา คัญแสดง
สิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18
ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 65.30
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเริ่มตน + 5.0%)
เดือนที่ 25-30 นับจากวันถัดจากวัน ครบรอบ 24 เดือน ของใบสํา คัญแสดง
เดือนที่ 1-12
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สิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18
เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 66.85
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเริ่มตน + 7.5%)
เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวัน ครบรอบ 30 เดือน ของใบสํา คัญแสดง
สิ ท ธิ จนถึ ง ครบกํ า หนดอายุ (3 ป ) ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
(วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใช สิ ท ธิ
เทากับ 68.41 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเริ่มตน +
10.0%)
ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเริ่มตน คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ
ติ ด ต อ กั น ก อ นวั น ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2554 ในวั น ที่ 22
กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เทากับ 62.19 บาทตอหุน
วันกําหนดการใชสิทธิ

:

การใชสิทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ:
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการ
สุดทายของทุกเดือน
การใชสิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ:
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการ
สุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละปตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหตรงกับวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งหากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
วันใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่ 17 เมษายน 2557

ระยะเวลาการยื่นแสดงความจํานง
การใชสิทธิ

:

เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน
กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิ

:

บริ ษั ท จะนํา หุ น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใชสิ ท ธิต ามใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ เข า จด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ผลกระทบตอผูถือหุน

:

1. ผลกระทบดานราคาหุน (Price dilution)
ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใชสิทธิ (Exercise Price) ในแตละชวงเวลา เปนราคาที่ไมต่ํากวา
ราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของ
บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน
กอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ
2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) โดยบริษัท
จะปรับราคาใชสิทธิใหเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใชสิทธิ
2. ผลกระทบดานสวนแบงกําไร (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียง (Control
Dilution)
ในกรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCOW3) ทั้งจํานวน 15,254,766 หนวย จะไมเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม
แตหากในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไมใชผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจํานวน
15,254,766 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม ลดลงรอยละ 9.09
นอกจากนี้ หากรวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่กรรมการบริหาร และ/
หรื อ พนั ก งานใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จั ด สรรให แ ก
กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W1) (ที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554 พรอมกับการ
อนุมัติการจัดสรร TASCO-W3 ในครั้งนี้) ดวยทั้งจํานวน 1,200,000 หนวย จะ
กอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม หรือสิทธิออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม ลดลงรอยละ 9.74

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

รายละเอียดอื่นๆ

:

บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การปรั บ ราคาใช สิ ท ธิ แ ละอั ต ราการใช สิ ท ธิ ตลอดอายุ ข อง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ตามที่ระบุไวในขอ 4
ของขอกําหนดสิทธิ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TASCO-W3) ซึ่งแสดงอยูในสวนที่ 2
ของหนังสือฉบับนี้
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2. วิธีการใชสิทธิและเอกสารประกอบการยื่นแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิ จะตองแสดงความจํานงการใชสิทธิตามระยะเวลาการยื่นแสดงความจํานง
การใชสิทธิ โดยยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการใชสิทธิ ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ ดังนี้
1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกรายการ พรอมลง
นามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของบริษัท (http.//www.tipcoasphalt.com) หรือขอรับได ณ สถานที่ติดตอ
ในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย (แลวแตกรณี)
2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
3) เงินคาหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทตามจํานวนที่ใชสิทธิ ตามที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ โดยชําระตามวิธีการที่ระบุในขอ 3.5.2 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ
4) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุนสามัญ ตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังตอไปนี้
(ก) บุคคลสัญชาติไทย :
(ข) บุคคลตางดาว :
(ค) นิติบุคคลในประเทศ :

(ง) นิติบุคคลตางประเทศ :

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาใบต างดาว หรือสําเนาหนัง สือ เดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาหนังสือแสดงความเปน นิติบุคคล หรือสําเนาหนัง สือ รับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจลงนามนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทั บตราสําคัญของนิ ติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจํา ตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามนิติบุคคลดังกลาว และรับรองสําเนาถูกตอง
สํา เนาหนัง สือ แสดงความเปน นิติบุคคล หรือ สําเนาหนัง สือ สํา คัญ การจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ และหนังสือรับรองที่
ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง พรอมรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลดังกลาว และรับรองสําเนาถูกตอง
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3. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ฝายกิจการและวางแผนองคกร ชั้น 25
อาคารทิปโกทาวเวอร เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-273-6000 ตอ 7551
โทรสาร 02-278-0043
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สวนที่ 2 ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ทิ ป โก แ อสฟ ล ท จํ า กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 3
(TASCO-W3)

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)
จํานวน 15,254,766 หนวย อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน
ในราคาหุนละ 62.19 - 68.41 บาท (ขึ้นกับชวงเวลาการใชสิทธิ)

โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทในอัตราสวน 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง) และกําหนดรายชื่อผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีสิทธิไดรับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 2254
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2554

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) ออก
โดยบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธินี้ทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
รับทราบและเขาใจขอกําหนดตาง ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้เปนอยางดีแลว รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแตงตั้งนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิดวย ทั้งนี้ ผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธินี้ และสําเนาสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญของนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตาง ๆ ไดในวันและเวลาทําการ
ของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี)
คําจํากัดความ
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธินี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้
ขอกําหนดสิทธิ

หมายถึง

ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ทิ ป โก
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดสิทธิ

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ใบที่ออกโดยบริ ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

วันทําการ

หมายถึง

วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งไมใชวันเสาร หรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแหง
ประเทศไทย ประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท
ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) และ
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บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

ใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง
หรือสมุดทะเบียน

สมุ ด ทะเบี ย นหรื อ แหล ง ข อ มู ล ทางทะเบี ย นซึ่ ง บั น ทึ ก
รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

สิ ท ธิ ท้ั ง ปวงในใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง รวมถึ ง แต ไ ม จํ า กั ด
เฉพาะสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น รองรั บ สิ ท ธิ ใ นการเข า ร ว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ สิทธิในการไดรับคาเสียหายในกรณีหุนรองรับไม
เพียงพอ

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

หมายถึง

วันที่ 18 เมษายน 2554

วันกําหนดการใชสิทธิ

หมายถึง

ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ

วันใชสิทธิครั้งสุดทาย

หมายถึง

ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพย

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรือนายทะเบียน

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ :

ใบสํา คัญแสดงสิท ธิที่จ ะซื้อ หุนสามั ญ ของบริษัท ทิป โก
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขาย :

15,254,766 หนวย

จํานวนหุน สามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ :

15,254,766 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) หรือคิด
เปนรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่
22 กุมภาพันธ 2554
วิธีการคํานวณจํานวนหุนรองรับ และสัดสวนจํานวนหุน
รองรับ การใชสิ ท ธิต ามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ แสดงไวใ น
เอกสารแนบ 1 ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้
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บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

ราคาเสนอขายตอหนวย :

หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

3 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการเสนอขาย :

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวนหุนสามัญ
เดิม 10 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่มี
เศษใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน
โดยบริษัทกําหนดวันที่ 8 มีนาคม 2554 เปนวันใหสิทธิผู
ถือหุนมีสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท (Record date) และใหรวบรวม
รายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :

วันที่ 18 เมษายน 2554

อัตราการใชสิทธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน เวนแต
จะมีการปรับสิทธิตามขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ :

เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคา
การใชสิทธิจะเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปนี้
เดือนที่ 1-12 นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึง
วันครบรอบ 12 เดือนของใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ (วั น ที่ 18 เมษายน 2554 - 17
เมษายน 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ
62.19 บาทตอหุน (ราคาใชสิทธิเริ่มตน)
เดือนที่ 13-18 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ
18 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่
18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555)
ราคาใช สิ ท ธิ เ ท า กั บ 63.74 บาทต อ หุ น
(คํ า นวณจากราคาใช สิ ท ธิ เ ริ่ ม ต น +
2.5%)
เดือนที่ 19-24 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ
24 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่
18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556)
ราคาใช สิ ท ธิ เ ท า กั บ 65.30 บาทต อ หุ น
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(คํ า นวณจากราคาใช สิ ท ธิ เ ริ่ ม ต น +
5.0%)
เดือนที่ 25-30 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ
30 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่
18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556)
ราคาใช สิ ท ธิ เ ท า กั บ 66.85 บาทต อ หุ น
(คํ า นวณจากราคาใช สิ ท ธิ เ ริ่ ม ต น +
7.5%)
เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน
ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จนถึ ง ครบ
กํา หนดอายุ (3 ป) ของใบสํ า คัญ แสดง
สิ ท ธิ (วั น ที่ 18 ตุ ล าคม 2556 - 17
เมษายน 2557) ราคาใช สิ ท ธิ เ ท า กั บ
68.41 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใช
สิทธิเริ่มตน + 10.0%)
ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเริ่มตน คํานวณจากราคาตลาดถัว
เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ในช ว งระยะเวลา 15 วั น ทํ า การ
ติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัท
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเทากับ 62.19
บาทตอหุน
วันกําหนดการใชสิทธิ :

การใชสิทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการสุดทายของ
ทุกเดือน
การใชสิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการสุดทายของ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละ
ปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหตรงกับวันครบกําหนด
อายุ ใ บสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง หากวั น ดั ง กล า วตรงกั บ
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วันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวัน
ใช สิ ท ธิ ค รั้ ง สุ ด ท า ยคื อ วั น ที่ 17 เมษายน 2557 ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ :

บริ ษั ท จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข า จดทะเบี ย นเป น
หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ภ ายใน
ระยะเวลาประมาณ 30 วั น หลั ง จากวั น ออกใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจากการใช
สิทธิ :

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ :

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ผลกระทบตอผูถือหุน :

เนื่ อ งจากเป น การออกและจั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
ให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น จึ ง ไม มี
ผลกระทบต อ ผูถือ หุน ณ วั น ที่อ อกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะมีผลกระทบตอ
ผูถือหุนตามที่ไดแสดงไวในเอกสารแนบ 2 ของขอกําหนด
สิทธิฉบับนี้

2. การจอง การจําหนาย และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
2.1 วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ไมผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แต
เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยไมคิด
มูลคา ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 10 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่มีเศษใหตัดเศษดังกลาวทิ้ง
ทั้งจํานวน
2.2 วันและวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ผูถือ
หุนเดิมของบริษัท จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร โดยไมมีการจองซื้อ
2.3 วิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทดําเนินการใหศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการ
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554
ดังรายละเอียดดังนี้
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(1) ในกรณีที่ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย บริษัทจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
ใหแกผูที่ไดรับการจัดสรร ทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อและที่อยูที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิแลว
(2) ในกรณีที่ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย บริษัทจะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรใหแกผู
ที่ไดรับการจัดสรร โดยการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรร
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน ใน
กรณี นี้ ผู ไ ด รั บ จั ด สรรใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ จ ะสามารถขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยได
3. การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ
3.1

วันกําหนดการใชสิทธิ
ผูถือใบสํ าคั ญแสดงสิทธิสามารถใชสิท ธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวัน ทํา การสุดทายของทุ กเดือ น
สําหรับการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ
แตละปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายใหตรงกับวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งหากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเลื่อนเปนวันทําการสุดทายกอนวันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวันใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 17 เมษายน 2557 ใน
กรณี ที่ วั น ใช สิ ท ธิ ดั ง กล า วไม ใ ช วั น ทํ า การให เ ลื่ อ นวั น ใช สิ ท ธิ ม าเป น วั น ทํ า การสุ ด ท า ยก อ นหน า วั น ที่
กําหนดใหเปนวันใชสิทธินั้นๆ

3.2

ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ตามสถานที่และวิธีการที่ระบุไวในขอ 3.4 และ 3.5 ของขอกําหนดสิทธิ ในระหวาง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ กอนวันกําหนดการ
ใชสิทธิในแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใช
สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”)
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ทั้งนี้ บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย จะมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอน
และรวมวันใชสิทธิครั้งสุดทาย โดยตลาดหลักทรัพยจะขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหามการซื้อขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ลวงหนา 3 วันทําการกอนปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการ
กอนหนา) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกหามการซื้อขายจนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย
บริษัทจะแจงขาวเตือนเกี่ยวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ ระยะเวลาการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมทั้งสถานที่ที่ใชสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ
กอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละครั้ง และสําหรับวันใชสิทธิครั้งสุดทาย นอกจากการ
แจงขาวผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยลวงหนาอยางนอย 14 วัน กอนระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว บริษัทจะดําเนินการใหนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิสง
จดหมายลงทะเบียนแจงขาวดังกลาวถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปด
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
3.3

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: 662 229 2800
โทรสาร: 662 654 5427
TSD Call Center: 662 229 2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
Website: http://www.tsd.co.th
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนที่จะตองจัดทําและเก็บรักษา
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับ
ของบริษัทหรือจนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี)
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และที่อยูของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีที่ขอมูลไม
ตรงกันจะถือวาขอมูลในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง

-7-

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลง หรือแจงขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหถูกตอง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ผานทางระบบเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยเร็ว และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว
3.4

สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ฝายกิจการและวางแผนองคกร ชั้น 25
อาคารทิปโกทาวเวอร เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-273-6000 ตอ 7551
โทรสาร 02-278-0043
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID)

3.5

วิธีการใชสิทธิและขั้นตอนการใชสิทธิ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 3.2 ขางตน โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
3.5.1

ขั้นตอนการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบใบหลักทรัพย
(Script) และระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) มีความแตกตางตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีใบสําคัญแสดงสิทธิในระบบใบหลักทรัพย (Script) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มี
ความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ สามารถใชใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักฐานในการ
แจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
(ข) ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหลักทรัพย (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อ
ขอถอนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ หรื อ เพื่ อ ให อ อกใบแทนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ต ามที่ ต ลาด
หลักทรัพยกําหนด ดังนี้
- ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนอยู (โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอยูในบัญชี “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) เพื่อผูฝาก”) ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ตองแจงความจํานงและ
กรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดง
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สิ ท ธิ ต ามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย กํ า หนด โดยยื่ น ต อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น
นายหนา ซื้อ ขายหลั กทรัพ ย (Broker) ของผูถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิ และบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ห รื อ เพื่ อ ออกใบแทนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ สํ า หรั บ นํ า ไปใช เ ป น หลั ก ฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป
- ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย (โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อยูกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใน “บัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัทสมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ขาพเจา” ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ตองแจง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัทสมาชิก
เลขที่ 600 เพื่อขาพเจา” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป
3.5.2

ผูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิห รือ ใบแทนใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ที่ป ระสงคจ ะใช สิ ท ธิซื้ อ หุน สามั ญ
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและยื่นเอกสารแจง
ความจํานงการใชสิทธิดังตอไปนี้ ตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวใน 3.4 ของขอกําหนด
สิทธิ
(ก) ยื่นแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและ
ครบถ ว นทุ กรายการ พร อมลงนามโดยผูถื อใบสําคั ญแสดงสิทธิให แก บริ ษั ท ทั้ง นี้ ผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่
เว็บไซตของบริษัท (http://www.tipcoasphalt.com) หรือขอรับได ณ สถานที่ติดตอในการ
ใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย (แลวแตกรณี)
(ข) นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง หรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามจํานวนที่ระบุในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกบริษัท
(ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ใหแกบริษัท โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปน
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และขีด
ครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด(มหาชน)” หรือ
ชําระโดยโอนเงินผานเขาบัญชีของบริษัท ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนน
พระรามหก ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขที่บัญชี 123-2-06615-7 และแนบหลักฐานการ
โอนเงิน
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ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวได
แลวเทานั้น หากบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินไมวาในกรณีใดๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของ
บริษัท บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในครั้ง
นั้นๆ โดยบริษัทจะจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้ง
นั้นๆ ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมไดในวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายใหถือวา
ใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษทั จะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ
(ง) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใชสิทธิเปน
ผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
 บุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 นิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออก
ไมเกิน 6 เดือน กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ า มี ) พร อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน สํ า เนาใบต า งด า ว หรื อ หนั ง สื อ
เดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดั งกลาว พรอมรับ รอง
สําเนาถูกตอง
 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณหสนธิ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้ง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดิน ทาง (แลวแต กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับ รอง
สําเนาถูกตอง
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3.5.3

ผูถื อ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ป ระสงค จ ะใชสิ ท ธิ ซื้ อ หุน สามั ญ จะต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบค า อากร
แสตมป หรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือ
กฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับกับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

3.5.4

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดย
อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน เวนแตจะมีการปรับ
สิทธิตามที่ระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ

3.5.5

จํานวนหุนรองรับที่ออกใหเมื่อมีการใชสิทธินั้น จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินตามราคาใช
สิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระตามที่กลาวในขอ 3.5.2 (ค) ขางตนหารดวยราคาใชสิทธิใน
ขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญรองรับดังกลาวเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/
หรืออัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษหุนเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษ
หุนดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละครั้งโดยไมมีดอกเบี้ยให ไมวาในกรณีใดๆ

3.5.6

หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวน
ที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงบนแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือปด
อากรแสตมป (ถามี) ไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมายตาง ๆ ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองทําการแกไข เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใช
สิทธิในครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นบริษัทจะถือวาการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
และบริษัทจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแก
ผูถือ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิท างไปรษณี ยลงทะเบี ยนภายใน 14 วัน นับ จากวัน ถัด จากวั น
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้น
จะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทายใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ
บริษัทจะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินตาม
ราคาใช สิ ท ธิ ไ ม ค รบถ ว น หรื อ มี ก ารชํ า ระเงิ น เกิ น จํ า นวนในการใช สิ ท ธิ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ดําเนินการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
(ก) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อนั้น มีจํานวนเทากับ (1) จํานวนหุนเพิ่มทุนที่พึงจะไดรับ
ตามสิทธิ หรือ (2) จํานวนหุนเพิ่มทุนที่พึงไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับ
ชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะนั้น (แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา) หรือ
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(ข) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่
ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น
หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือ
วาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ เวนแตเปน
การใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ (ก) ขางตน
ในกรณีตามขอ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไมไดใชสิทธิหรือสวนที่เหลือจากการใชสิทธิเพียงบางสวน และ/หรือ เงินที่ไดรับ
หรือเงินสวนที่เหลือจากการใชสิทธิเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยไมวากรณีใดๆ คืนใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 14
วัน นับจากวันถัดจากวันใชสิทธิในครั้งนั้นๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
ใชสิทธิดังกลาวยังมีผลและสามารถใชสิทธิตอไปไดจนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย
ทั้ง นี้ ในกรณีที่บ ริษั ท ไม สามารถคืน เงิน ส ว นที่ ไ มไ ดใ ชสิท ธิใ หแ กผูถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิไ ด
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกําหนดใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนสวนที่ไมไดใชสิทธินับจากวันที่พน
กําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินในสวนที่ไมไดใชสิทธิ
อย า งไรก็ ต าม หากบริ ษั ท ดํ า เนิ น การคื น เงิ น หรื อ ส ง เช็ ค ซึ่ ง ขี ด คร อ มสั่ ง จ า ยเฉพาะชื่ อ ผู ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช
สิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินสวนที่ไมไดใชสิทธิคืนแลวโดย
ชอบ และไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไปได
3.5.7

เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ
จํานงการใชสิทธิเพื่อจองหุนสามัญแลว กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ และแบบแสดงความจํ า นงการใช สิ ท ธิ ซื้ อ หุ น สามั ญ พร อ มหลั ก ฐาน
ประกอบการใชสิทธิ และชําระเงินในการใชสิทธิถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท

3.5.8

ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนจํานวนมากกวาจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิ บริษัทจะสงใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม โดยมี
จํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากใบสําคัญ
แสดงสิทธินั้นอยูในระบบใบหุน โดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
กําหนดการใชสิทธินั้นๆ และจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเกา

3.5.9

เมื่อพนกําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายแลว หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการใชสิทธิไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใช
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สิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีก โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมมี
สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ ต อ บริ ษั ท และบริ ษั ท จะไม ดํ า เนิ น การชดใช ค า เสี ย หายหรื อ
คาชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกลาวทั้งสิ้น
3.5.10 ภายหลังจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ
แลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิที่เกิดขึ้น
ในแตละครั้งภายใน 14 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนการใชสิทธิใน
แตละครั้ง จากนั้นบริษัทจะแจงรายชื่อผูถือหุนสามัญใหมที่มาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุน
สามัญของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขา
เปนผูถือหุนของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิในคราว
นั้น
บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง
3.5.11 ในกรณีที่ หุน สามั ญ สํ า รองไว เพื่ อ รองรั บ การใชสิท ธิมีไ มเ พียงพอ บริ ษัท จะดํ า เนิ น การชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้น ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัท
จะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาบริษัทจะมี
หุนสามัญเพียงพอก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวและไมสามารถใช
สิทธิได เนื่องจากถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุในขอบังคับของบริษัท ขอ 9 เรื่องการ
ถือหุนสามัญโดยคนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต)
3.5.12 ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณา
ขอกําหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุใหตองออกหุนใหมตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการใชสิทธิทั้งดานราคาและอัตราการใชสิทธิตามวิธีการคํานวณที่เหมาะสม เมื่อมี
เหตุการณตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของกําหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่
จําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตาม
กฎระเบียบตอไป
4. เงื่อนไขการปรับสิทธิและการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ
ใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมใหนอยไปกวาเดิม
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(ก) บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุน
สามัญที่ออกแลวของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับ ตั้ ง แต วั น ที่ไ ด มี ก ารจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงมู ลค า ที่ ต ราไวข องหุ น สามัญ ของบริ ษั ท กั บ กระทรวง
พาณิชย
ราคาใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (Par 1)
(Par 0)

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x (Par 0)
(Par 1)

ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด ใน “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ
หุนของหุนสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
กรณีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแต
กรณี
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอ
ขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่
ออกใหม
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” กําหนดไวเทากับ ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 วันทําการที่มีการซื้อขายลาสุดกอน ”วันที่ใชในการ
คํานวณ” (ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซื้อขายหุนทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนที่มีการซื้อ
ขายทั้งหมด)
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“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญออกใหม
(วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/
หรือที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลาดังกลาว กําหนดใหใชราคาตลาดเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลังขึ้นไปอีก 5 วันทําการ หากไมมีราคาดังกลาว ใหใชราคาตลาดเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลังภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ใชในการคํานวณ อยางไรก็ตาม หากไมสามารถหาราคาตลาดเฉลี่ย
ในชวงเวลาใดๆ ดังกลาวได บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อ
ดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคา มาใชในการคํานวณการเปลี่ยนแปลง แตในกรณีที่มีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ
90 ของ ”ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น
ราคาใชสทิ ธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]

ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วัน
กอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือกอนวันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมกรณีการเสนอขาย
ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี
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B คือ

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม และ/หรือเสนอขายใหแ กประชาชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจายในการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหม (ถามี) ทั้งในกรณีการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ การเสนอขายใหแกประชาชน
ทั่ ว ไป และ/หรื อ การเสนอขายให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด
แลวแตกรณี

BX คือ

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล
ในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญของบริษัท (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” เพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาว ต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือให
สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีการเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ
หรื อ เปลี่ ย นเป น หุ น สามั ญ ได หรื อ ให สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น สามั ญ สํ า หรั บ กรณี ก ารเสนอขายให แ ก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี
ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP (A + B)]

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
A

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x [MP (A + B)]
[(A x MP) + BX]

ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
“ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท”
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย
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B

คือ

BX

คือ

ที่ อ อกใหม ที่ มี สิ ท ธิ จ ะแปลงสภาพหรื อ เปลี่ ย นเป น หุ น
สามั ญ ได หรื อ ให สิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น สามั ญ สํ า หรั บ
กรณีการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/
หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือ
ใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีการเสนอขาย
ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี
จํา นวนหุ น สามั ญ ที่ อ อกใหม เ พื่ อ รองรับ การใช สิ ท ธิ ข อง
หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญตามที่
เสนอขายแก ผู ถื อ หุ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขายให แ ก
ประชาชนทั่ ว ไป และ/หรื อ เสนอขายให แ ก บุ ค คลใน
วงจํากัด
จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาใชจายจากการออก
หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปน
หุนสามัญได หรือใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับ
การเสนอขายให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขาย
ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่
จะไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุน
สามัญ หรือใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ

(ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปน
ผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x (A)
(A + B)

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
โดยที่

Price 1
Price 0

=
คือ
คือ

Ratio 0 x (A + B)
A

ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
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Ratio 1
Ratio 0
A

คือ
คือ
คือ

B

คือ

อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนสามัญปน
ผล
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเครื่องหมาย XD)
อั ต ราร อ ยละของเงิ น ป น ผลที่ จ า ยให แ ก ผู ถื อ หุ น คํ า นวณโดยนํ า เงิ น ป น ผลที่ จ า ยออกจริ ง จากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาว ใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวาง
กาลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย
ราคาการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1

=

Price 0 x [MP - (D - R)]
MP

อัตราการใชสิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
MP
D
R

=
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Ratio 0 x (MP)
[MP - (D - R)]

ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
เงินปนผลตอหุนที่จายจริงใหแกผูถือหุน
เงินปนผลตอหุนที่จายในอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด
ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่
เหตุการณใดๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ 4 (ก) ถึง (จ) ดังกลาวขางตน ใหบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
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แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม และไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดอยไปกวาเดิม
โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด โดยบริษัทจะแจงตลาดหลักทรัพย สํานักงาน ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหทราบถึงรายละเอียดดังกลาว ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุใหตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ หรือผลการพิจารณาเปนที่สุด พรอมทั้งปดประกาศขอกําหนดสิทธิที่
ไดรับการแกไข ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท
(ช) การคํานวณเปลี่ยนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน และจะ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัท สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับ
ดังนี้ ขอ 4 (ก)  (จ)  (ง)  (ข)  (ค)  (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการ
เปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง
(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน
และจะใชราคาใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวน
หุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหมคูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช
สิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษหุนนั้นทิ้ง) สําหรับจํานวนเงินที่คํานวณไดจาก
การใชสิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทใหตัดเศษของบาททิ้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิดังกลาวแลว มีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาต่ํากวา
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิ
ใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหม ใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ 4 (ก) ถึง 4(ฉ) เชนเดิม
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงราคาใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิที่กําหนดใหม รวมทั้งวันที่ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับใช และบริษัทจะแจง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิท ธิ ณ สํานักงานใหญข องบริษัท
รวมทั้งแจงผานระบบเผยแพร ขอ มูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) ใหผูถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิท ราบ
ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใชราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
(ญ) บริษัทจะไมแกไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิที่กําหนดในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ รวมทั้งจะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ฎ) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตรา
การใชสิทธิก็ได ทั้งนี้ หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองยื่นมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติให
ออกหุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัท
ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับ

- 19 -

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

5. การชดใชคาเสียหายกรณีบริษัท ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ
5.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิในชวงเวลานั้นๆ ถูกตองครบถวนตามวิธีการใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิตามที่กําหนด
ไวในขอ 3 ของขอกําหนดสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนั้นไมไดรับหุนรองรับเต็มตามจํานวนที่ตน
แสดงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
โดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน สามารถคํานวณไดดังนี้
คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B x [ MP - EP ]
โดยที่
B

คือ

จํา นวนหุ น สามัญ ที่ ไ มส ามารถจั ดใหมี และ/หรือ เพิ่ มขึ้น ได ตาม
อัตราการใชสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย

MP

คือ

ราคาตลาดเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ในวั น
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ (ราคา
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท คํานวณจากมูลคาการซื้อ
ขายหุนสามัญทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการ
ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย)

EP

คือ

ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหาก
มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิตามที่กําหนด
ไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ

ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อ
ขายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณ
แทน
5.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 5.1 บริษัทจะชําระเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยไมมีดอกเบี้ย
ทั้งนี้ หากไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลาดังกลาว
ขางตน บริษัทจะชําระดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรารอยละ 1.50 ตอป โดยคํานวณจาก
คาเสียหายนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินคืน
แลว อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาเสียดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงิน
คาเสียหายแลวโดยชอบ และไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไปได
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6. สถานะของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางแสดงความจํานงในการใชสิทธิ
ในชวงระยะเวลาตั้งแตที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวนั้น
จนถึงวันกอนที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนผูถือหุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใช
สิทธินั้น บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีสิทธิและสภาพเหมือนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่
ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และนับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจงรายชื่อผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวนั้นลงในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทและกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธินั้น บริษัทจะถือวาสิทธิของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีฐานะเปนผูถือหุนสามัญออกใหมของบริษัทตามจํานวนที่เกี่ยวของโดยสมบูรณ
7. สิทธิของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนสามัญที่ออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับ
หุนสามัญเดิมของบริษัทที่ไดออกกอนวันที่ออกหุนสามัญใหมนี้ทุกประการ รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปนผล หรือ
ประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ นับตั้งแตวันที่มีการจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระเรียบรอยแลว หากบริษัทได
ประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดที่ใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น
8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ลักษณะสําคัญของหุน
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผถู ือหุนเดิมของบริษัท

15,254,766 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในครั้งนี้ หรือคิด
เป น ร อ ยละ 10
ของทุ น ชํ า ระแล ว ของบริ ษัท ณ วั น ที่ 22
กุมภาพันธ 2554

มูลคาที่ตราไว

:

หุนละ 10 บาท

ราคาการใชสิทธิ

:

เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช
สิทธิจะเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปนี้
เดือนที่ 1-12

นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงวัน
ครบรอบ 12 เดื อ นของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ
(วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555)
ราคาใชสิทธิเทากับ 62.19 บาทตอหุน (ราคาใช
สิทธิเริ่มตน)
เดือนที่ 13-18 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน ของ
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ใบสํา คัญแสดงสิทธิ จนถึง ครบรอบ 18 เดือ น
ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น ที่ 18 เมษายน
2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ
63.74 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เริ่มตน + 2.5%)
เดือนที่ 19-24 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน ของ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิ จนถึง ครบรอบ 24 เดือ น
ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น ที่ 18 ตุ ล าคม
2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ
65.30 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เริ่มตน + 5.0%)
เดือนที่ 25-30 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน ของ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิ จนถึง ครบรอบ 30 เดือ น
ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น ที่ 18 เมษายน
2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ
66.85 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เริ่มตน + 7.5%)
เดือนที่ 31-36 นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน ของ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิ จนถึง ครบรอบ 36 เดือ น
ของใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ (วั น ที่ 18 ตุ ล าคม
2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใชสิทธิเทากับ
68.41 บาทต อ หุ น (คํ า นวณจากราคาใช สิ ท ธิ
เริ่มตน + 10.0%)
ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเริ่มตน คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถ ว งน้ํ า หนั ก ของหุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2554 ในวั น ที่ 22
กุ ม ภาพั น ธ 2554 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเทากับ 62.19 บาทตอหุน
เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม
เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุน
สามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว แตไมเกิน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหหุนสามัญดังกลาว
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สามารถทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญที่
ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไปตามลําดับ
9. การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม
ผูถือ ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิห รือใบแทนใบสํา คั ญแสดงสิทธิที่ใ ชสิท ธิจองซื้อ หุน สามัญ สามารถเลือกให บ ริษัท
ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนประสงคจะขอรับใบหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดจากการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหออกใบหุนในชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
สงมอบใบหุนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจไมสามารถขายหุนที่ไดจากการใช
สิทธิจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
(2) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
ซึ่งชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ จะตองตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวเทานั้น
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุน
ตามขอ (1) แทน
ทั้งนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
หุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ
ในกรณี นี้ ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรหุ น จะสามารถขายหุ น ที่ ไ ด จ ากการใช สิ ท ธิ ใ นตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
(3) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย โดยประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา ใน
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีผู
ออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
หุนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง เมื่อผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองการขาย
หุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ
กําหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
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ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับการ
จัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว
10. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
10.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เวนแตการโอน
เกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนและรวมวันใช
สิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวัน
ปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพยใหเลื่อนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกหามการซื้อขายจนถึงวัน
ใชสิทธิครั้งสุดทาย
ทั้งนี้ บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในครั้งนี้ไปจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเร็ว และคาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับจากวัน
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
10.2 บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
(ก) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว จะสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน
รองรับของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนได ภายใตเงื่อนไขวาเมื่อไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช
สิทธิในครั้งนั้นๆ แลว ไมทําใหการถือหุนของบริษัทโดยบุคคลตางดาวดังกลาวขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9 ในเรื่อง
การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต) ในการนี้บริษัท
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมออกหุนรองรับใหมใหแกบุคคลตางดาวที่ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการใชสิทธิ
ดังกลาวขัดตอขอบังคับของบริษัทดังกลาว โดยบริษัทไมจําเปนตองจายคาเสียหาย หรือคาชดเชยใดๆ ตอผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว
(ข) ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ ณ วันกําหนดการใชสิทธิ
ใดๆ มีจํานวนมากกวาจํานวนหุนสามัญที่ใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9 ในเรื่องการถือหุนสามัญโดย
คนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในข อบังคับของบริษัทในอนาคต) บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เปนบุคคลตางดาว ตามลําดับในการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดในการใชสิทธิ
(ค) หากขอจํากัดการถือหุนดังกลาวใน (ก) ขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวซึ่งไดใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตาม
จํานวนที่ระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใชสิทธิไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใช
สิทธิไดเพียงสวนที่ไมขัดตอขอจํากัดขางตน และบริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิได โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (ในกรณีที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในตางประเทศ) ภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
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(ง) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว ไมสามารถใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนรองรับของบริษัทได อันเนื่องมาจากขอจํากัดการถือหุนดังกลาวใน (ก) ขางตน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ยังคงสามารถที่จะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใช
สิทธิตอไปได โดยใหดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งตอๆไป
จนถึงวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ตราบเทาที่การดําเนินการดังกลาวไมมีผลขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9 ในเรื่องการถือ
หุนสามัญโดยคนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต)
ทั้งนี้ หากในวันใช สิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดัง กลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจาก
ขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือ
คาชดเชยใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายหรือคาชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกลาวทั้งสิ้น
อนึ่ง ขอบังคับของบริษัท ขอ 9 เรื่องการถือหุนสามัญโดยคนตางดาว มีดังตอไปนี้
1) เวนแตกรณีตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมี
ขอจํากัด แตทั้งนี้ คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดไมเกินกวารอยละ 39 ของจํานวนหุน
สามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
2) คนตางดาวอาจไดมาซึ่งหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดที่กําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ ไดอีกไม
เกินรอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมและ
พนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 รวมถึงการ
ไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดซื้อหุนมาจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของขอบังคับนี้
3) ทั้งนี้ การถือหุนสามัญใหมโดยคนตางดาวในกรณีตาม (2) ของขอบังคับขอนี้ เมื่อรวมกับหุนสามัญที่
ถืออยูโดยคนตางดาวตาม (1) ของขอบังคับขอนี้แลว จํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถือโดยคนตางดาว
จะตองไมเกินกวารอยละ 44.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทใน
ขณะนั้น ๆ อัตราจํากัดที่คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญจํานวนรอยละ 44.5 นี้ ใหใชกับกรณีการโอน
หุนสามัญจากคนตางดาวซึ่งเปนผูไดหุนสามัญใหมตามความใน (2) ของขอบังคับขอนี้ (หรือเปนการ
ไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนดังกลาวตาม (2) ของขอบังคับ
ขอนี้) ใหกับคนตางดาวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวาหุนสามัญดังกลาวจะถูกโอนไปยังบุคคลซึ่ง
มิใชคนตางดาว
11. การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ
11.1 การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรือในสวนซึ่งไมทําใหสิทธิ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวา
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ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มี
ผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ไดดําเนินการดังกลาวแลว ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ
จะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ
11.2 การแกไขเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น
การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 11.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 12.8 หรือขอ 12.11 แลวแตกรณี
11.3 การแจงการแกไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 11.1 หรือ
11.2 ผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยทันที หลังจากที่มีการแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดสิทธิ และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการ
รองขอ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถแจงความประสงคที่จะขอรับขอกําหนดสิทธิที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอบริษัทได นอกจากนี้
บริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ
11.4 การแกไขเปลี่ยนแปลงตองไมขัดกฎหมาย
ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดแหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งขอแกไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ อ าจมี ใ นอนาคต ตลอดจนกฎหมายอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข อ ง กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ คํ า สั่ ง หรื อ ประกาศของ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (ถามี)
12. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
12.1 การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30
วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
12.1.1

หากมีก ารเสนอขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงข อ กํา หนดสิท ธิ ใ นสาระสํา คั ญ ไมว า โดยบริษั ท หรื อ ผูถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่กําหนดไวในขอ 11.2 หรือ ตามที่จะกลาวตอไปใน ขอ 12.1.2
ทั้ง นี้ ผูอ อกใบสํา คัญ แสดงสิท ธิแ ละ/หรือ ผูถือ ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิไ มมี สิท ธิที่จ ะเสนอใหแ กไ ข
ขอกําหนดสิทธิในเรื่องการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออัตราการ
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ใชสิทธิ หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อันจะเปนผลกระทบในดานลบตอสิทธิ และ/หรือ สวนได
เสียของผูถือหุนของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติไว เวนแต
การปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ และ/หรือ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทในการขอเสนอแกไขในเรื่องดังกลาว
12.1.2

หากมี เ หตุ ก ารณ สํ า คั ญ ที่ อ าจกระทบต อ ส ว นได เ สี ย ของผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ อ ย า งเป น
นัยสําคัญ หรือตอความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ
ในกรณีที่ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่
เกิดเหตุการณดังกลาวในขอ 11.2 หรือ ขอ 12.1.2 ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิ
สามารถที่จะรองขอใหผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการจัดการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได และผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว หากบริษัทไมจัดการประชุมใน
กําหนดดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดเอง

12.2 ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจทําการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ดังกลาวเปนระยะเวลาไมเกิน 21 วันกอน (และรวม)วันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
12.3 หนังสือเชิญประชุม
ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหบริษัทสงหนังสือเรียกประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วันและเวลา และ
เรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิท ธิทุ กรายที่ ยัง สามารถใชสิ ท ธิต ามใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด และมี ร ายชื่อ ปรากฏในสมุ ด
ทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
12.4 การมอบฉันทะ
ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซึ่งมี
สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและ/หรือ นาย
ทะเบียนกําหนดและไดจัดสงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมกับหนังสือเรียกประชุมโดยใหยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม
12.5 องคประชุม
ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและผูรับมอบฉันทะจากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ (ถามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ เขารวมประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ไดมีการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงแตจํานวนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยบริษัท
ใหบริษัทนัดใหมีการประชุมใหมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กําหนดเปนวันประชุมคราวกอน โดยปฏิบัติตามขอ
12.3 โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม และในกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้น
โดยการรองขอของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้บริษัทไมจําเปนตองเรียกประชุมใหม
12.6 ประธานในที่ประชุม
ในการประชุมผูถือหุนที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เรียงตามลําดับในกรณีที่บุคคลกอนหนาไมเขารวม
ประชุม) ทําหนาที่เปนประธานของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผู
จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นชอบคัดเลือก โดยที่ทั้งสอง
กรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
12.7 การออกเสียงลงคะแนน
ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีใน
ฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับมอบฉันทะ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ หามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้นผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
12.8 มติที่ประชุม
มติของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับมอบฉันทะที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหมติ
นั้นมีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไม
12.9 รายงานการประชุม
บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เปนผูลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ใหจัดเก็บรายงานการประชุมไวกับบริษัท รายงานดังกลาวซึ่งลงนามโดยประธานที่
ประชุมในแตละครั้ง ใหถือวาถูกตองและมตินั้นผูกพันผูถือใบสํา คัญแสดงสิท ธิทุกรายไมวาจะไดเขารว ม
ประชุมดวยหรือไม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรองขอ บริษัทจะตองจัดสงรายงานการประชุมใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่รองขอดวย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย
นั้นๆ
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Checklist warrant-RO
สําหรับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (“warrant”) และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับ
warrant (“หุนรองรับ”) ตอผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
บริษัทที่ออกหลักทรัพย (“บริษัท”)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
; เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“บจ.”)
เปนบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหนาที่ตามมาตรา 56 (ที่ไมใช บจ.)
รายละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถามี) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุนสามัญของบริ ษั ท ทิ ปโกแอสฟ ลท จํากั ด
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3)
- เสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554
- วันที่ออก warrant

18 เมษายน 2554

- จํานวน warrant ที่เสนอขาย 15,254,321 หนวย
ราคาที่เสนอขาย
หนวยละ 0 บาท

- วันสิ้นสุดอายุ warrant 17 เมษายน 2557
- วันใชสิทธิครั้งสุดทาย 17 เมษายน 2557
- จํานวนหุนรองรับ 15,254,321 หุน

- อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน
- ราคาใชสิทธิ

คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554
มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเทากับ 62.19
บาทตอหุน โดยบริษัทจะปรับราคาใชสิทธิใหเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใชสิทธิ
ซึ่งราคาใชสิทธิในแตละชวงเวลา เปนดังนี้
1. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 1 - เดือนที่ 12 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) เทากับ
ราคาใชสิทธิ หรือเทากับ 62.19 บาทตอหุน
2. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือ นที่ 13 - เดือ นที่ 18 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 2.5% หรือเทากับ 63.74 บาทตอหุน
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3. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 19 - เดือนที่ 24 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 5.0% หรือเทากับ 65.30 บาทตอหุน
4. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 25 - เดือนที่ 30 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 7.5% หรือเทากับ 66.85 บาทตอหุน
5. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนที่ 31 - เดือนที่ 36 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 10.0% หรือเทากับ 68.41 บาทตอหุน
Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดสวนจํานวนหุนรองรับตอจํานวนหุนทีจ่ ําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท2 เทากับ
; ≤ 50%
> 50% เฉพาะเปนการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ที่
ไดรับผอนผันจากสํานักงานกอนการเสนอขายตามหนังสือที่ ________ลงวันที่
_____________
(1) บริษัทอยูในภาวะที่มีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทาง

ครบถวน
ตามเกณฑ1

/
N/A

เอกสารอางอิง
(ขอ/หนา)
สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1
หัวขอยอย 3
หนา 39 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่

1

ใหระบุ N/A หากเกณฑในขอใดไมสามารถ apply กับกรณีของบริษัทได
2
วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ :
((จํานวนหุนรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จํานวนหุนรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))
(จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่น
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคูกับ warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจํานวนหุนรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออกหุน
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรือผูถือหุนมีมติในวาระอื่นใดที่อาจทําใหจํานวนหุน
รองรับ outstanding ที่จะตองนํามาคํานวณเพิ่มขึ้น เชน การจายเงินปนผลเกินกวาที่กําหนด ซึ่งเปนผลใหตองมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย
แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เปนตน บริษัทตองนําหุนรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกลาวมารวมคํานวณดวย

ทั้งนี้ CD = หุนกูแปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน

3

Checklist
การเงิน
(2) เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท
(3) กรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร และเปนไปเพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม
1.2
มีอายุแนนอน ซึ่ง ≤ 10 ป นับแตวนั ที่ออก warrant
(วันที่ 18 เมษายน 2554)

ครบถวน
ตามเกณฑ1

/

1.3

กําหนดราคา และอัตราการใชสิทธิไวอยางแนนอน

/

1.4

มีระยะเวลาใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ≥

/

15 วัน
กอนวันใชสิทธิ3

3

ไมรวมวันใชสิทธิ

เอกสารอางอิง
(ขอ/หนา)
1/2554

สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1
หัวขอยอย 9
หนา 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่
1/2554
สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1
หัวขอยอย 6 - 7
หนา 39 - 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่
1/2554
สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1
หัวขอยอย 11
หนา 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่
1/2554

4

Checklist
1.5 กําหนดใหมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับใหแลวเสร็จภายในอายุ warrant

ครบถวน
เอกสารอางอิง
ตามเกณฑ1
(ขอ/หนา)
/
สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1
หัวขอยอย 10
หนา 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่
1/2554

2. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนไดแสดงขอมูลอยางนอย ดังนี้
2.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ warrant เชน

- ราคาหรืออัตราที่คาดวาจะเปนราคาหรืออัตราการใชสิทธิ
- ระยะเวลาการใชสิทธิ
- วันสิ้นสุดของการใชสิทธิ
- เหตุใหตองออกหุนใหมเพือ่ รองรับการปรับสิทธิ
- อื่น ๆ (ถามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบตอผูถือหุน (dilution effect) หากมีการใชสิทธิครบถวนโดย
ไดระบุ
(1) price dilution4
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6

4

/
/
/
/

สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1 ของ
หนังสือนัดประชุม
ขอยอย 6-7 หนา 39
ขอยอย 10 หนา 40
ขอยอย 10 หนา 40
ขอยอย 15 หนา 41

/
/

สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 2 ของ
หนังสือนัดประชุม
หนา 42
หนา 42

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จํานวนหุน paid-up) + (ราคาใชสิทธิ x จํานวนหุนรองรับ
ที่เสนอขายครั้งนี้)
จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
5
Earnings per share dilution = Earning per share กอนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share กอนเสนอขาย
Price dilution

5

Checklist
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant

2.4 ขอมูลอื่นๆ (ถามี) ระบุ _________________________________
3. มติที่ประชุมผูถ ือหุนและอายุมติ
3.1 บริษัทไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนใหออกหุน รองรับอยางเพียงพอ

3.2

บริษัทไดเสนอขาย warrant แลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวนั ที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติ (ผูถือหุน อนุมัติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554)
4. ขอกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยางนอย ดังนี้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) อายุของ warrant ระบุ 3 ป
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิทธิซื้อหุน
(3) อัตราการใชสิทธิ
(4) วิธีการใชสิทธิของ warrant เชน ใชสิทธิไดทุกวันสุดทายของแต
ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสําคัญอื่น (ถามี) ระบุ____________
4.2
เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด
ตามwarrant
4.3

คาเสียหายที่ผูถือ warrant จะไดรับในกรณีที่บริษัทไมสามารถ

ครบถวน
เอกสารอางอิง
ตามเกณฑ1
(ขอ/หนา)
/
สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 5 ขอ 1 ขอ
ยอย 5 ของหนังสือ
นัดประชุม
หนา 39

/

รายงานประชุม
สามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2554
วาระที่ 16 หนา 40

/

/
/
/
/

/

/

ขอกําหนดสิทธิ
ขอ 1 หนา 3
ขอ 1 หนา 3
ขอ 1 หนา 3
ขอ 1 หนา 4 - 5

ขอกําหนดสิทธิ
ขอ 11 - 12 หนา
25-29
ขอกําหนดสิทธิ

โดย Earning per share กอนเสนอขาย = กําไรสุทธิ / จํานวนหุน paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
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Checklist
จัดใหมีหุนรองรับได ซึ่งตองไมต่ํากวาสวนตางระหวางราคาตลาดของ
หุนของบริษัทกับราคาใชสิทธิ
4.4 มาตรการคุมครองผูถือ warrant ซึ่งมีขอกําหนดดังนี้
(1) กรณีมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือ warrant ใชสิทธิ
กอนกําหนด บริษัทรับรองวาขอกําหนดดังกลาว
(ก) มีความเปนธรรม ชัดเจน และเหตุแหงการเรียกใหใชสิทธิ
กอนกําหนดดังกลาวตองอางอิงเหตุการณหรือการกระทํา
ที่ไมอยูในอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กําหนดใหบริษัทตองเรียกใหมีการใชสิทธิเมื่อมีหตุการณ
ที่กําหนดไว
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทําใหผูถือ warrant ในทอดตอ ๆ
ไป ทราบถึงขอกําหนดดังกลาว
(2) กําหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดังตอไปนี้พรอม
กับระบุวิธกี ารคํานวณ
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุนของบริษัท อันเปน
ผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาที่ต่ํากวาราคา
ตลาด7
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ํากวา
ราคาตลาด7
(ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่
ออกใหมใหแกผูถือหุน
(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราที่ระบุไว
ในขอกําหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทําใหผล
ประโยชนตอบแทนใดๆ ที่ผูถือ warrant จะไดรับเมื่อมี
7

ครบถวน
ตามเกณฑ1

-ไมม-ี

เอกสารอางอิง
(ขอ/หนา)
ขอ 5 หนา 20

ไมมีขอกําหนดให
บริษัทสามารถเรียก
ใหผูถือ warrant ใช
สิทธิกอนครบ
กําหนด

/

ขอกําหนดสิทธิขอ
4 เงื่อนไขการปรับ
สิทธิ หนา 13-19
ขอ 4 (ก) หนา 14

/

ขอ 4 (ข) หนา 14

/

ขอ 4 (ค) หนา 16

/

ขอ 4 (ง) หนา 17

/

ขอ 4 (จ) หนา 18

/

ขอ 4 (ฉ) หนา 18

คือ การเสนอขายหลักทรัพยโดยมีราคาเสนอขายต่ํากวาราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและ
ราคาตลาดตามหมายเหตุ 1
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Checklist
การใชสิทธิดอยไปกวาเดิม
กรณีการปรับสิทธิตามขอ (ข) และ (ค) บริษัทไดระบุสว นลดจาก
ราคาตลาด พรอมกับวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาด
ในขอกําหนดสิทธิแลว
ทั้งนี้ หากบริษทั จะไมดําเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตาม
(ก)-(ฉ) บริษัทไดรับผอนผันจากสํานักงานกอนการเสนอขายแลว
ตามหนังสือที_่ ________ ลงวันที่ _____________________
5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant
5.1 บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วา จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังนี้
(1) ปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ หรือ
(2) ปรับราคาใชสิทธิ ควบคูกับการออก warrant ใหมทดแทนการปรับ
อัตราการใชสิทธิ
ทั้งนี้ หากบริษทั ตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองยืน่ มติที่ประชุม
ผูถือหุนที่อนุมัติใหออกหุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอ
สํานักงานกอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนรองรับ
5.2
บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วาจะไมขยายอายุ
warrant
และไมแกไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปน
การปรับสิทธิตามที่กําหนดในขอ 4.4 (2)

ครบถวน
ตามเกณฑ1
/

เอกสารอางอิง
(ขอ/หนา)
ขอ 4 (ข)-(ค)
หนา 14-16

-ไมม-ี

-ไมม-ี
/

/

ขอกําหนดสิทธิ
ขอ 4 (ฎ) หนา 19

ขอกําหนดสิทธิ
ขอ 4 (ญ) หนา 19
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บริษัทขอเรียนวา บริษัทรับทราบและเขาใจเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย warrant และหุนรองรับทุกประการ
ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริษัทจะดําเนินการใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และจะไมดําเนินการใหขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกลาว โดยบริษัทจะแจงการแกไขเพิ่มเติมนั้นเปนลายลักษณอักษรให
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพิ่มเติม และขอรับรองวาขอมูลที่ระบุไวในรายการ
ขางตนและเอกสารที่แนบมาพรอม checklist นี้ถูกตองและตรงตอความจริงทุกประการ

ลงชื่อ __________________________
( นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน)

ลงชื่อ __________________________
( นายเธียรี่ เดอเฟรน)

ในฐานะกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)

9
เอกสารที่ตองจัดสงพรอมกับ checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (“warrant”)
และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับwarrant (“หุนรองรับ”) ตอผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสารที่ตองจัดสงพรอมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุนรองรับ
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนทีข่ ออนุมัติใหออกและเสนอขาย
warrant และหุน รองรับ
มติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมตั ิใหออกและเสนอขาย warrant
และหุน รองรับ
ขอกําหนดสิทธิ warrant
รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุนรองรับ
รายละเอียดการคํานวณ dilution effect
หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันการออก warrant ในสัดสวน
ที่มากกวา 50% (ถามี)
หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันใหบริษทั ไมตองดําเนินการ
ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณตามที่ประกาศกําหนด (ถามี)

มี/ไมมี
มี
มี

หมายเหตุ

มี
มี
มี
มี
-ไมม-ี
-ไมม-ี

หมายเหตุ
(1) เอกสารขางตนตองใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเปนผูล งนามรับรองความถูกตองของ
เอกสารทุกหนา พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุนรองรับ ใหรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต
วันปดการเสนอขาย (มาตรา 64 แหง พรบ.หลักทรัพย และประกาศวาดวยการยกเวนการยื่นแบบ filing)

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
วิธีการคํานวณจํานวนและสัดสวนหุนสามัญ
ที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
1. วิธีการคํานวณจํานวนหุนรองรับ
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทได 1 หุน ดังนี้
จํานวนหุนรองรับ

=

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย * 1

=

15,254,766 * 1

หุน

=

15,254,766

หุน

2. วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ
สัดสวนจํานวนหุนรองรับ

=

(จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ + จํานวนหุน
รองรับหุนกูแปลงสภาพ (CD) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออก
ใหม (warrant) ที่เสนอขายครั้งอื่น ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOPCD หรือ ESOP-warrant) หารดวย จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่นที่บริษัทจะเสนอ
ขายควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ที่เสนอขายในครั้งนี้

=

(15,254,766 + 0) / (152,547,663 + 0)

=

10.00%

โดยที่
- จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้

=

15,254,766 หุน

- จํานวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพ (CD) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนที่ออกใหม (warrant) ที่เสนอขายครั้งอื่น ซึ่งไมรวมหุน
ที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant

=

0 หุน

- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่
จะออกใหมอื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
(TASCO-W3) ที่เสนอขายในครั้งนี้

=
=

152,547,663 + 0 หุน
152,547,663 หุน
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บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
ผลกระทบตอผูถือหุน
ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิทธิ (Exercise
Price) ในแตละชวงเวลา เปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย ในช ว งระยะเวลา 15 วั น ทํ า การติ ด ต อ กั น ก อ นวั น ที่ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยบริษัทจะปรับราคาใชสิทธิใหเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาที่ใชสิทธิ และในกรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุน
สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจํานวน 15,254,766 หนวย จะไมเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไร
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
แตหากในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจํานวน 15,254,766 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือ
หุนเดิม (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ 9.09 โดยมีรายละเอียด
การคํานวณ ดังนี้
- EPS Dilution
EPS Dilution

= (EPS0 – EPSnew) / EPS0
= (2.66 - 2.42) / 2.66
= 9.09%

โดยที่ EPS0 : กําไรสุทธิของบริษัทในป 2553 (ซึ่งเทากับ 405,334,521 บาท) / จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม (ซึ่ง
เทากับ 152,547,663 หุน)
EPSnew : กําไรสุทธิของบริษัทในป 2553 / จํานวนหุนชําระแลวหลังการใชสิทธิของ TASCO-W3 (ซึ่งเทากับ
152,547,663 หุน + 15,254,766 หุน)
- Control Dilution
Control Dilution

= จํานวนหุนรองรับ TASCO-W3 / (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับ
TASCO-W3)
= 15,254,766 / (152,547,663 + 15,254,766)
= 9.09%

นอกจากนี้ หากรวมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W1) ที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพรอมกันนี้ดวยทั้งจํานวน 1,200,000 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
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บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)

สวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) ลดลงรอยละ
9.74 โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
- EPS Dilution
EPS Dilution

= (EPS0 – EPSnew) / EPS0
= (2.66 - 2.40) / 2.66
= 9.74%

โดยที่ EPS0

: กําไรสุทธิของบริษัทในป 2553 (ซึ่งเทากับ 405,334,521 บาท) / จํานวนหุนชําระแลวที่มีอยูเดิม
(ซึ่งเทากับ 152,547,663 หุน)

EPSnew : กําไรสุทธิของบริษัทในป 2553 / จํานวนหุนชําระแลวหลังการใชสิทธิ ESOP-W1 + การใชสิทธิ
ของ TASCO-W3 (ซึ่งเทากับ 152,547,663 หุน + 1,200,000 หุน + 15,254,766 หุน)
- Control Dilution
Control Dilution

= (จํานวนหุนรองรับ ESOP-W1 + จํานวนหุนรองรับTASCO-W3) / (จํานวนหุน
ที่ชําระแลว+จํานวนหุนรองรับ ESOP-W1+จํานวนหุนรองรับTASCO-W3)
= (1,200,000 + 15,254,766) / (152,547,663 + 1,200,000 + 15,254,766)
= 9.74%
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