ที่ บห. 003/2551

16 มกราคม 2551

เรื่อง ขอแจงความคืบหนาโครงการโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด ขอแจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและความคืบหนาใน
โครงการกอสรางโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถ ือหุนของบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (KOC)
1.1 บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดทําสัญญาใหสิทธิ
(Call Option Agreement) แกบริษัท Seloga Holding Berhad ที่จะซื้อหุนบุริมสิทธิของ
บริษัท KOC ภายในวันที่ 10 มกราคม 2551 เพื่อใหโครงสรางผูถือหุนเปนสัดสวน 50 : 50
แตเมื่อถึงกําหนดตามสัญญาบริษัท Seloga Holding Berhad ไดเสนอให บริษัท Aras
Jarinan Sdn Bhd (Aras) ซึ่งเปนบริษัทของผูถือหุนใหญของบริษัท Seloga Holding Berhad
เขามาซื้อหุนบุริมสิทธิดังกลาวแทน ดังนั้นบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด จึงไดขายบริษัท Multi
Strategies Sdn Bhd (MSSB) ใหบริษัท Aras และไดซื้อหุนในสวนของบริษัท Seloga
Holding Berhad จํานวน 950,001 หุนตามที่ตกลงในสัญญา
1.2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด และบริษัท Multi Strategies Sdn Bhd
ไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิที่ไดรับจากบริษัท KOC ทั้งหมดเปนหุนสามัญ และบริษัท
Aras ไดเพิ่มทุนจํานวน 19 ลานริ งกิต จึงทําใหโครงสรางผูถือหุนของบริษัท KOC
เปลี่ยนแปลงดังนี้
โครงสรางผูถือหุนเดิมกอนวันที่ 11 มกราคม 2551
ผูถือหุน
จํานวนหุน
%
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
760,001
2.28 %
บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด
31,540,000 94.86 %
บริษัท Seloga Holding Berhad *
950,001
2.86 %

* โดยมีสัญญาใหสิทธิการซื้อหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถถอนไดมูลคา
31.35 ลานริงกิต เพื่อใหสัดสวนในการถือหุนเปน 50:50
โครงสรางผูถือหุนวันที่ 11 มกราคม 2551
ผูถือหุน
จํานวนหุน
%
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
760,001
0.7 %
บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด
70,490,001
61.3 %
Multi Strategies Sdn Bhd **
24,700,000
21.5 %
Aras Jarinan Sdn Bhd
19,000,000
16.5 %
** Multi Strategies Sdn Bhd เปนบริษัทยอยของบริษัท Aras (เดิมเปนบริษัทยอยของ TBC)
1.3 บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดตกลงทําสัญญา
ใหสิทธิแกบริษัท Aras Jarinan Sdn Bhd ในการเพิ่มทุนในบริษัท KOC เพื่อใหสัดสวนใน
การถือหุนเปนรอยละ 50:50 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงทําใหสวนไดเสียและการ
ควบคุมกิจการรวมคาตามสัญญารวมทุนในชวงเวลาดังกลาวยังคงสัดสวน 50:50 ตามเดิม
อยางไรก็ตามหากบริษัท Aras Jarinan Sdn Bhd ไมเพิ่มทุนตามสัญญาดังกลาว สวนไดเสีย
และการควบคุมบริษัท KOC ก็จะเปลี่ยนเปนตามสัดสวนการถือหุน ณ วันที่สัญญาครบ
กําหนด
2. รายละเอียดสถานะของหุนบุริมสิทธิทั้งหมด
บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดขายเครื่องจักรใหบริษัท Kemaman Bitumen Company (KBC) ซึ่ง
ไดรับชําระหนี้มาเปนหุน บุริมสิทธิจากบริษัท KOC และบริษัท KBC ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1. หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพแตไมสามารถไถถอนไดของบริษัท KOC มูลคา 31.35 ลาน
ริงกิต ซึ่งบริษัทไดแปลงสภาพเปนหุน สามัญของบริษัท KOC เมื่อเดือนมีนาคม 2550
2.2. หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพไมไดแตสามารถไถถอนไดของบริษัท KOC มูลคา 38 ลาน
ริงกิต ซึ่งบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดดําเนินการไถถอนบางสวนจํานวน 6.65 ลานริงกิต
ซึ่งไดรับเปนหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถถอนได และเปลี่ยนแปลงสวนที่
เหลือจํานวน 31.35 ลานริงกิต เปนหุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถถอนได

ซึ่งบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิดังกลาวจํานวน 31.35 ลานริงกิต
เปนหุนสามัญของบริษัท KOC แลว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
2.3. หุนบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพและสามารถไถถอนไดของบริษัท KOC ภายใตสัญญาให
สิทธิแกผูรวมทุน แบงเปนมูลคา 24.7 ลานริงกิต ถือโดยบริษัท Multi Strategies Sdn Bhd
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด และมูลคา 6.65 ลานริงกิต (ที่ไถถอนในขอ
2.2) ถือโดยบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ซึ่งบริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด ไดขายบริษัท MSSB ให
บริษัท Aras (ตามรายละเอียดในขอ 1.1) และหุนบุริมสิทธิดังกลาวไดแปลงเปนหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551
2.4. หุนบุริมสิทธิชนิดสะสมแปลงสภาพไมไดและสามารถไถถอนไดของบริษัท KBC มูลคา
44.65 ลานริงกิต ซึ่งหุนบุรมิ สิทธิดังกลาวจะไดรับเงินปนผลในอัตรารอยละ 5 ตอป และมี
สิทธิไดรับเงินปนผลและการคืนทุนกอนหุน สามัญแตไมมีสวนรวมรับผลกําไรหรือ
ผลประโยชนอื่นใดนอกจากเงินปนผลดังกลาว ผูถือสามารถไถถอนคืนไดหลังจากเงินกู
ของโครงการฯ ไดจายชําระคืนทั้งหมดแลว
3. ความคืบหนาการกอสรางโรงกลั่นยางมะตอย
การกอสรางโรงกลั่นยางมะตอยบริษัท Kemaman Bitumen Company ในประเทศมาเลเซียเสร็จ
สิ้นแลว บริษทั ฯคาดวาจะเริม่ ดําเนินการในเชิงธุรกิจไดภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2551 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพรใหบริษัทสมาชิกและผูสนใจทั่วไปทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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