
 

 

 

 

 

 
 
 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

 

หนังสือแจงสทิธิจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

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

 

 

 

 

จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัท โดยไมคิดมูลคา (ราคาเสนอขายเทากับ 0 บาท) 

ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง) 

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนเดิมที่มีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 8 มีนาคม 2554 

และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2554 
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สวนที่ 1   รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ ของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) 

 
1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ชื่อ  : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
คร้ังที่ 3 (TASCO-W3) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ  : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได   

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 

เดือนที่ 1-12     นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงวันครบรอบ 12 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 
2555) ราคาใชสิทธิเทากับ  62.19 บาทตอหุน (ราคาใชสิทธิ
เร่ิมตน) 

เดือนที่ 13-18    นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 
เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ 63.74 
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเร่ิมตน + 2.5%) 

เดือนที่ 19-24    นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 
ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 65.30 
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเร่ิมตน + 5.0%) 

เดือนที่ 25-30    นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน ของใบสําคัญแสดง
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สิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 
เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 66.85 
บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเร่ิมตน + 7.5%) 

เดือนที่ 31-36    นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ จนถึงครบกําหนดอายุ (3 ป) ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(วันที่ 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใชสิทธิ
เทากับ 68.41 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิเร่ิมตน + 
10.0%) 

ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเร่ิมตน คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2554 ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่ง
เทากับ 62.19 บาทตอหุน  

วันกําหนดการใชสิทธิ   : การใชสิทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ:  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการ
สุดทายของทุกเดือน  

การใชสิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ: 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการ
สุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละปตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ   

สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  ใหตรงกับวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งหากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันใชสิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554  

วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย คือ วันที่ 17 เมษายน 2557  

ระยะเวลาการย่ืนแสดงความจํานง
การใชสิทธิ  

: 
 

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

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ  : 
 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิดจาก
การใชสิทธิ  

: 
 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ  : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ผลกระทบตอผูถือหุน : 
 

1. ผลกระทบดานราคาหุน (Price dilution) 

ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาใชสิทธิ (Exercise Price) ในแตละชวงเวลา เปนราคาท่ีไมตํ่ากวา
ราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของ
บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกัน
กอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2554 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3)  โดยบริษัท
จะปรับราคาใชสิทธิใหเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลาท่ีใชสิทธิ   

2. ผลกระทบดานสวนแบงกําไร (EPS Dilution) หรือสิทธิออกเสียง (Control 
Dilution) 

ในกรณีผูถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-
W3) ทั้งจํานวน 15,254,766 หนวย จะไมเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม  

แตหากในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และมีบุคคลอื่นที่ไมใชผู
ถือหุนเดิมใชสิทธิซื้อหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ทั้งจํานวน 
15,254,766 หนวย จะกอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม 
หรือสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม ลดลงรอยละ 9.09 

นอกจากนี้ หากรวมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่กรรมการบริหาร และ/
หรือพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก
กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W1) (ที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2554 พรอมกับการ
อนุมัติการจัดสรร TASCO-W3 ในคร้ังนี้) ดวยทั้งจํานวน 1,200,000 หนวย  จะ
กอใหเกิดผลกระทบตอสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิม หรือสิทธิออกเสียงของผู
ถือหุนเดิม ลดลงรอยละ 9.74 

เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ตามที่ระบุไวในขอ 4 
ของขอกําหนดสิทธิ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม 

รายละเอียดอื่นๆ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TASCO-W3) ซึ่งแสดงอยูในสวนที่ 2 
ของหนังสือฉบับนี้ 
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2. วิธีการใชสิทธิและเอกสารประกอบการย่ืนแสดงความจํานงการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิ จะตองแสดงความจํานงการใชสิทธิตามระยะเวลาการย่ืนแสดงความจํานง
การใชสิทธิ โดยย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการใชสิทธิ ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ ดังนี้  

1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกรายการ พรอมลง
นามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาว  ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตของบริษัท (http.//www.tipcoasphalt.com) หรือขอรับได ณ สถานท่ีติดตอ
ในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ
คร้ังสุดทาย (แลวแตกรณี) 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามจํานวนท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

3) เงินคาหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทตามจํานวนท่ีใชสิทธิ ตามที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ  โดยชําระตามวิธีการที่ระบุในขอ 3.5.2 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ  

4) หลักฐานประกอบการจองซื้อหุนสามัญ ตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังตอไปนี้ 

(ก) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงลายนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

(ข) บุคคลตางดาว : สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลน้ัน และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามนิติบุคคลดังกลาว และรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ัง
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 เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   

โทรศัพท 02-273-6000 ตอ 7551 

โทรสาร  02-278-0043 



 

 

สวนที่ 2   ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3           
(TASCO-W3) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 
 
 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที ่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 
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ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TASCO-W3) 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (TASCO-W3) ออก
โดยบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังที่ 1/2554 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2554  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธินี้ โดยผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธินี้ทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
รับทราบและเขาใจขอกําหนดตาง ๆ ในขอกําหนดสิทธินี้เปนอยางดีแลว รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแตงต้ังนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิดวย ทั้งนี้ ผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธินี้ และสําเนาสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิไว ณ สํานักงานใหญของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสํานักงานใหญของนายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิเพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตาง ๆ ไดในวันและเวลาทําการ
ของบุคคลดังกลาว (แลวแตกรณี) 

คําจํากัดความ 

คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธินี้ ใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
คร้ังที่ 3 (TASCO-W3) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท  ทิปโก   
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดสิทธิ   

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หรือ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

วันทําการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไมใชวันเสาร หรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทย ประกาศใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะ ซ้ือหุนสามัญของบริษัท   
ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (TASCO-W3) และ



บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)   

 

- 2 - 

ใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 

สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
หรือสมุดทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล งขอ มูลทางทะเ บียน ซ่ึงบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะสิทธิในการจองซื้อหุนรองรับ สิทธิในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ สิทธิในการไดรับคาเสียหายในกรณีหุนรองรับไม
เพียงพอ 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง วันที่ 18 เมษายน 2554 

วันกําหนดการใชสิทธิ หมายถึง ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ 

วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  หมายถึง ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ 

สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ       
หรือนายทะเบียน 

หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโก
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (TASCO-W3) 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได   

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขาย : 

15,254,766 หนวย 
  

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพ่ือรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ : 

15,254,766 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) หรือคิด
เปนรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 
22 กุมภาพันธ 2554  

วิธีการคํานวณจํานวนหุนรองรับ และสัดสวนจํานวนหุน
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงไวใน
เอกสารแนบ 1 ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้ 
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ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ปนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการเสนอขาย : จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวนหุนสามัญ
เดิม 10 หุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่มี
เศษใหตัดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน 

โดยบริษัทกําหนดวันท่ี 8 มีนาคม 2554 เปนวันใหสิทธิผู
ถือหุนมีสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
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
สิทธิ  (วันที่  18 เมษายน  2554 - 17 
เมษายน 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ 
62.19 บาทตอหุน (ราคาใชสิทธิเร่ิมตน) 

เดือนที่ 13-18   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 
18 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 
18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) 
ราคาใชสิทธิเทากับ 63.74 บาทตอหุน 
(คํานวณจากราคาใช สิทธิ เ ร่ิมตน  + 
2.5%) 

เดือนที่ 19-24   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 
24 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 
18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) 
ราคาใชสิทธิเทากับ 65.30 บาทตอหุน 
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(คํานวณจากราคาใช สิทธิ เ ร่ิมตน  + 
5.0%) 

เดือนที่ 25-30   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 
30 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 
18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) 
ราคาใชสิทธิเทากับ 66.85 บาทตอหุน 
(คํานวณจากราคาใช สิทธิ เ ร่ิมตน  + 
7.5%) 

เดือนที่ 31-36   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน 
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  จนถึงครบ
กําหนดอายุ (3 ป) ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ  (วันที่  18  ตุลาคม  2556  - 17 
เมษายน  2557) ราคาใชสิทธิ เทากับ 
68.41 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใช
สิทธิเร่ิมตน + 10.0%) 

ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเร่ิมตน คํานวณจากราคาตลาดถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย  ในชวงระยะเวลา  15 วันทําการ
ติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
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  

สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทาย  ใหตรงกับวันครบกําหนด
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งหากวันดังกลาวตรงกับ
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วันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทาย
กอนวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันใชสิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวัน
ใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันที่  17 เมษายน  2557 ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 3.1 ของขอกําหนดสิทธิ 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใน
ระยะเวลาประมาณ 30 วัน หลังจากวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่เกดิจากการใช  
สิทธิ : 

บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให แก ผู ถื อหุ น เ ดิมตามสัดส วนการ ถือหุ น  จึ ง ไม มี
ผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุน จะมีผลกระทบตอ
ผูถือหุนตามที่ไดแสดงไวในเอกสารแนบ 2 ของขอกําหนด
สิทธิฉบับนี้ 

2. การจอง การจําหนาย และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1 วิธีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทในคร้ังนี้ไมผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แต
เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยไมคิด
มูลคา ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 10 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีที่มีเศษใหตัดเศษดังกลาวท้ิง
ทั้งจํานวน 

2.2 วันและวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ผูถือ
หุนเดิมของบริษัท จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรร โดยไมมีการจองซ้ือ  

2.3    วิธีการสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 บริษัทดําเนินการใหศูนยรับฝากหลักทรัพย เปนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการ
สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 
ดังรายละเอียดดังนี้  
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(1) ในกรณีที่ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย บริษัทจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรร
ใหแกผูท่ีไดรับการจัดสรร ทางไปรษณียลงทะเบียน ตามช่ือและท่ีอยูที่ระบุในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554 ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิแลว 

(2) ในกรณีที่ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายกับบริษัทหลักทรัพย บริษัทจะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและมอบหมายใหศูนยรับฝากหลักทรัพย สงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรใหแกผู
ที่ไดรับการจัดสรร โดยการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรร
ตามที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554  โดยระบบการซ้ือขายแบบไรใบหุน ใน
กรณีนี้ผูไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทําการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยได 

3. การใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิ 

3.1 วันกําหนดการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการสุดทายของทุกเดือน 
สําหรับการใชสิทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และสามารถใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทุกวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ  
แตละปตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิทธิหลังจากระยะเวลา 12 เดือนแรกนับแตวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทายใหตรงกับวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งหากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทายกอนวันครบกําหนดอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วันใชสิทธิคร้ังแรก คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และวันใชสิทธิคร้ังสุดทายคือวันที่ 17 เมษายน 2557 ใน
กรณีที่วันใชสิทธิดังกลาวไมใชวันทําการใหเล่ือนวันใชสิทธิมาเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันที่
กําหนดใหเปนวันใชสิทธินั้นๆ 

3.2 ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ตามสถานท่ีและวิธีการที่ระบุไวในขอ 3.4 และ 3.5 ของขอกําหนดสิทธิ ในระหวาง
เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทําการ กอนวันกําหนดการ
ใชสิทธิในแตละคร้ัง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”)  ยกเวนระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใช
สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน กอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย (ตอไปน้ีเรียกวา “ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”) 
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ทั้งนี้ บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย จะมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอน
และรวมวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย โดยตลาดหลักทรัพยจะขึ้นเคร่ืองหมาย SP เพื่อหามการซ้ือขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ลวงหนา 3 วันทําการกอนปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการ
กอนหนา) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกหามการซื้อขายจนถึงวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

บริษัทจะแจงขาวเตือนเก่ียวกับระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ ระยะเวลาการแจงความจํานง
ในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ พรอมทั้งสถานท่ีที่ใชสิทธิ ใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) ลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ 
กอนระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิแตละคร้ัง และสําหรับวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย นอกจากการ
แจงขาวผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยลวงหนาอยางนอย 14 วัน กอนระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว 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 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนที่จะตองจัดทําและเก็บรักษา
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไวจนกวาใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจะมีการใชสิทธิซื้อหุนรองรับ
ของบริษัทหรือจนกวาครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ (แลวแตกรณี) 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยชื่อและนามสกุลเต็ม สัญชาติ และท่ีอยูของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีที่ขอมูลไม
ตรงกันจะถือวาขอมูลในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง 
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปล่ียนแปลง หรือแจงขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บันทึกในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหถูกตอง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว ผานทางระบบเผยแพรขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยเร็ว และแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว 

3.4 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
ฝายกิจการและวางแผนองคกร ชั้น 25 
อาคารทิปโกทาวเวอร เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท 02-273-6000 ตอ 7551 
โทรสาร  02-278-0043 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ติดตอในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) 

3.5 วิธีการใชสิทธิและขั้นตอนการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของบริษัท 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 ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอเพ่ือ
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพยกําหนด ดังนี้ 

- ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของตนอยู (โดยใบสําคัญ
แสดงสิทธิอยูในบัญชี “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) เพื่อผูฝาก”) ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ตองแจงความจํานงและ
กรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดง
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สิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยย่ืนตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่ เปน
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพย (Broker) ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับนําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป 

- ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย (โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ
อยูกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใน “บัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัทสมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขาพเจา” ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ตองแจง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อใหออกใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยย่ืนตอศูนยรับฝาก
หลักทรัพยเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีฝากหลักทรัพยของบริษัทสมาชิก
เลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะดําเนินการออกใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป 

3.5.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและย่ืนเอกสารแจง
ความจํานงการใชสิทธิดังตอไปนี้ ตามสถานท่ีติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวใน 3.4 ของขอกําหนด
สิทธิ 

(ก) ย่ืนแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและ
ครบถวนทุกรายการ พรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกบริษัท ทั้งนี้ ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่
เว็บไซตของบริษัท (http://www.tipcoasphalt.com) หรือขอรับได ณ สถานที่ติดตอในการ
ใชสิทธิ ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ ระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย (แลวแตกรณี)  

(ข) นําสงใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง หรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ตามจํานวนท่ีระบุในแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกบริษัท  

(ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ใชสิทธิตามท่ีระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ใหแกบริษัท โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปน
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขต
กรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง และขีด
ครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด(มหาชน)” หรือ
ชําระโดยโอนเงินผานเขาบัญชีของบริษัท ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนน
พระรามหก  ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 123-2-06615-7 และแนบหลักฐานการ
โอนเงิน 
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ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวได
แลวเทานั้น หากบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินไมวาในกรณีใดๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของ
บริษัท บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธแิสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญในคร้ัง
นั้นๆ โดยบริษัทจะจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้ง
นั้นๆ ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมไดในวัน
กําหนดการใชสิทธิคร้ังตอไป เวนแตการใชสิทธิคร้ังนั้นจะเปนการใชสิทธิคร้ังสุดทายใหถือวา
ใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษทัจะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ 

(ง) หลักฐานประกอบการใชสิทธิ 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใชสิทธิเปน
ผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 บุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 นิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออก
ไมเกิน 6 เดือน กอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล 
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล 
หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณหสนธิ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละคร้ัง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 



บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)   

 

- 11 - 

3.5.3 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากร
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 จํานวนหุนรองรับที่ออกใหเม่ือมีการใชสิทธินั้น จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินตามราคาใช
สิทธิซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิชําระตามท่ีกลาวในขอ 3.5.2 (ค) ขางตนหารดวยราคาใชสิทธิใน
ขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุนสามัญรองรับดังกลาวเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวน
หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/
หรืออัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษหุนเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษ
หุนดังกลาวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินท่ีเหลือจากการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิในแต
ละคร้ังโดยไมมีดอกเบี้ยให ไมวาในกรณีใดๆ 

3.5.6 หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวน
ที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงบนแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือปด
อากรแสตมป (ถามี) ไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมายตาง ๆ  ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองทําการแกไข เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใช
สิทธิในครั้งนั้นๆ  มิฉะนั้นบริษัทจะถือวาการใชสิทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
และบริษัทจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแก
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง โดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้น
จะเปนการใชสิทธิคร้ังสุดทายใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ 
บริษัทจะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินตาม
ราคาใชสิทธิไมครบถวน หรือมีการชําระเงินเกินจํานวนในการใชสิทธิ บริษัทมีสิทธิที่จะ
ดําเนินการประการใดประการหน่ึงดังตอไปนี้ ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร 

(ก) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อนั้น มีจํานวนเทากับ (1) จํานวนหุนเพิ่มทุนท่ีพึงจะไดรับ
ตามสิทธิ หรือ (2) จํานวนหุนเพิ่มทุนที่พึงไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งบริษัทไดรับ
ชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิในขณะน้ัน (แลวแตจํานวนใดจะตํ่า
กวา) หรือ 
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(ข) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่
ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น  
หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว  บริษัทจะถือ
วาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ เวนแตเปน
การใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทจะดําเนินการตามขอ (ก) ขางตน 

ในกรณีตามขอ (ก) หรือ (ข) บริษัทจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไมไดใชสิทธิหรือสวนที่เหลือจากการใชสิทธิเพียงบางสวน และ/หรือ เงินที่ไดรับ
หรือเงินสวนท่ีเหลือจากการใชสิทธิเปนเช็คระบุชื่อขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไมมีดอกเบี้ยไมวากรณีใดๆ คืนใหกับผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียน ภายใน 14 
วัน นับจากวันถัดจากวันใชสิทธิในครั้งนั้นๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการ
ใชสิทธิดังกลาวยังมีผลและสามารถใชสิทธิตอไปไดจนถึงวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถคืนเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันกําหนดใชสิทธิในครั้งนั้นๆ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนสวนที่ไมไดใชสิทธินับจากวันที่พน
กําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินในสวนที่ไมไดใชสิทธิ 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทดําเนินการคืนเงิน หรือสงเช็คซึ่งขีดครอมส่ังจายเฉพาะช่ือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช
สิทธิโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินสวนท่ีไมไดใชสิทธิคืนแลวโดย
ชอบ และไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไปได 

3.5.7 เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ
จํานงการใชสิทธิเพื่อจองหุนสามัญแลว กลาวคือ ไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ พรอมหลักฐาน
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 เม่ือพนกําหนดวันใชสิทธิคร้ังสุดทายแลว หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของการใชสิทธิไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใช
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สิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีก โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายหรือ
คาชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกลาวทั้งส้ิน 

3.5.10 ภายหลังจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง บริษัทจะย่ืนขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระ
แลวของบริษัทตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิที่เกิดขึ้น
ในแตละครั้งภายใน 14 วันนับต้ังแตวันที่บริษัทไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนการใชสิทธิใน
แตละคร้ัง จากน้ันบริษัทจะแจงรายช่ือผูถือหุนสามัญใหมที่มาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหุน
สามัญของบริษัท และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขา
เปนผูถือหุนของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิในคราว
นั้น 

บริษัทจะดําเนินการย่ืนคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง 

3.5.11 ในกรณีที่หุนสามัญสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิมีไมเพียงพอ บริษัทจะดําเนินการชดใช
คาเสียหายท่ีเกิดขึ้น ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได อยางไรก็ตาม บริษัท
จะไมชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมสามารถใชสิทธิได ถึงแมวาบริษัทจะมี
หุนสามัญเพียงพอก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนบุคคลตางดาวและไมสามารถใช
สิทธิได เนื่องจากถูกจํากัดสิทธิตามสัดสวนการถือหุนที่ระบุในขอบังคับของบริษัท ขอ 9 เร่ืองการ
ถือหุนสามัญโดยคนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต)  

3.5.12 ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณา
ขอกําหนด เงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุใหตองออกหุนใหมตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงการใชสิทธิทั้งดานราคาและอัตราการใชสิทธิตามวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม เม่ือมี
เหตุการณตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เก่ียวของกําหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่
จําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตาม
กฎระเบียบตอไป 

 
4.  เงื่อนไขการปรับสิทธิและการเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ
ใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมใหนอยไปกวาเดิม 
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(ก) บริษัทเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุน
สามัญที่ออกแลวของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับต้ังแตวันที่ไดมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย 

 ราคาใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
   (Par 0) 

 อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
   (Par 1) 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปล่ียนแปลง 
 Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปล่ียนแปลง 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน
วงจํากัด ใน “ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอ
หุนของหุนสามัญของบริษัท”  

การเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 
กรณีเปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือเปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  แลวแต
กรณี 

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอ
ขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพยนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งส้ินที่
ออกใหม 

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” กําหนดไวเทากับ ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ของบริษัท ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 วันทําการท่ีมีการซ้ือขายลาสุดกอน ”วันที่ใชในการ
คํานวณ” (ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนัก เทากับ มูลคาการซ้ือขายหุนทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนที่มีการซื้อ
ขายทั้งหมด) 
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“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญออกใหม 
(วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป และ/
หรือที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลาดังกลาว กําหนดใหใชราคาตลาดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัท
ยอนหลังขึ้นไปอีก 5 วันทําการ หากไมมีราคาดังกลาว ใหใชราคาตลาดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัท 
ยอนหลังภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ใชในการคํานวณ อยางไรก็ตาม หากไมสามารถหาราคาตลาดเฉล่ีย
ในชวงเวลาใดๆ ดังกลาวได บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน  

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ในเงื่อนไขท่ีจะตองจองซื้อ
ดวยกัน ใหนําราคาเสนอขายทุกราคา มาใชในการคํานวณการเปล่ียนแปลง แตในกรณีที่มีการเสนอขาย
พรอมกันดังกลาวไมอยูภายใตเงื่อนไขที่จะตองจองซื้อดวยกัน ใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 
90 ของ ”ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปล่ียนแปลงเทานั้น  

 ราคาใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

 อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 
 A  คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วัน

กอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน
สามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือกอนวันแรก
ของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมกรณีการเสนอขาย
ใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี 
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 B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมจากการเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม และ/หรือเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/
หรือบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 BX คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายในการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหม (ถามี) ทั้งในกรณีการเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ การเสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
แลวแตกรณี 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคล
ในวงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการ
จองซื้อหุนสามัญของบริษัท (เชน หุนกูแปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ) โดยท่ี 
“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” เพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท”  

การเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือให
สิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ (วันแรกที่ขึ้นเคร่ืองหมาย XR หรือ XW) สําหรับกรณีการเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิจะแปลงสภาพ 
หรือเปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ สําหรับกรณีการเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
   [MP (A + B)] 

 อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 = Ratio 0 x [MP (A + B)] 
   [(A x MP) + BX] 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 MP  คือ “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” 

 A   คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย
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ที่ออกใหมที่ มีสิทธิจะแปลงสภาพหรือเปล่ียนเปนหุน
สามัญได หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ สําหรับ
กรณีการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/
หรือกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่
มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปนหุนสามัญได หรือ
ใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ สําหรับกรณีการเสนอขาย
ใหแกประชาชนท่ัวไป และ/หรือการเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 B   คือ  จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน
หุนสามัญได หรือใหสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญตามที่
เสนอขายแก ผู ถือหุนเดิม  และ /หรือเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ /หรือ เสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

 BX   คือ จํานวนเงินที่จะไดรับทั้งส้ิน หลังหักคาใชจายจากการออก
หลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปน
หุนสามัญได หรือใชสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ สําหรับ
การเสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิม  และ/หรือเสนอขาย
ประชาชนท่ัวไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัด  รวมกับเงินที่
จะไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเปนหุน
สามัญ หรือใชสิทธิในการจองซ้ือหุนสามัญ 

(ง) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปน
ผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

 ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Price 1 = Price 0 x (A) 
      (A + B) 

 อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 
   A 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
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 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 A  คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอน

 ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับหุนสามัญปน
 ผล 

 B  คือ จาํนวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

(จ) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังนี ้ 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะ
ไมมีสิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยขึ้นเคร่ืองหมาย XD) 

 อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน คํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการ
ดําเนินงานในแตละรอบระยะเวลาบัญชี หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของ
รอบระยะเวลาบัญชีปเดียวกัน โดยที่เงินปนผลที่จายออกจริงดังกลาว ใหรวมถึงเงินปนผลที่จายระหวาง
กาลในแตละรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาวดวย 

 ราคาการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Price 1 = Price 0 x [MP - (D - R)] 
   MP 

 อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1 = Ratio 0 x (MP) 
  [MP - (D - R)] 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Price 0 คือ ราคาใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง 
 Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปล่ียนแปลง  
 MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 
 D  คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงใหแกผูถือหุน 

 R               คือ เงินปนผลตอหุนที่จายในอัตรารอยละ 80 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินไดของบริษัท หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด
ที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยท่ี
เหตุการณใดๆ นั้น ไมไดกําหนดอยูในขอ 4 (ก) ถึง (จ) ดังกลาวขางตน ใหบริษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
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แทนอัตราการใชสิทธิ) ใหมอยางเปนธรรม และไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดอยไปกวาเดิม 
โดยใหถือวาผลการพิจารณาน้ันเปนที่สุด โดยบริษัทจะแจงตลาดหลักทรัพย สํานักงาน ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหทราบถึงรายละเอียดดังกลาว ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีเหตุใหตอง
ดําเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิทธิ หรือผลการพิจารณาเปนที่สุด พรอมทั้งปดประกาศขอกําหนดสิทธิที่
ไดรับการแกไข ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท 

(ช) การคํานวณเปล่ียนราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน และจะ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลังของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญ
ของบริษัท สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ จะเกิดขึ้นพรอมกันใหคํานวณการเปล่ียนแปลงเรียงลําดับ

ดังนี้ ขอ 4 (ก)  (จ)  (ง)  (ข)  (ค)  (ฉ) โดยในแตละลําดับคร้ังที่คํานวณการ
เปล่ียนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง  

(ซ) การคํานวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ
เปล่ียนแปลงซ่ึงทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรืออัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน 
และจะใชราคาใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวน
หุนสามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหมคูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช
สิทธิ เม่ือคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุนใหตัดเศษหุนนั้นทิ้ง) สําหรับจํานวนเงินที่คํานวณไดจาก
การใชสิทธิในกรณีที่มีเศษของบาทใหตัดเศษของบาทท้ิง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิดังกลาวแลว มีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาตํ่ากวา
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิ
ใหม สวนอัตราการใชสิทธิใหม ใหใชอัตราการใชสิทธิที่คํานวณไดตามขอ 4 (ก) ถึง 4(ฉ) เชนเดิม 

(ฌ) การเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 4 (ก) ถึง (ฉ) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย เพื่อแจงราคาใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิที่กําหนดใหม รวมทั้งวันที่ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมมีผลบังคับใช และบริษัทจะแจง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ  ณ สํานักงานใหญของบริษัท 
รวมท้ังแจงผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบ
ภายใน 15 วันนับจากวันที่มีผลบังคับใชราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่เปล่ียนแปลงไปนั้น โดยบอกถึง
รายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปล่ียนแปลงดังกลาว 

(ญ) บริษัทจะไมแกไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิที่กําหนดในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ รวมทั้งจะไมขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(ฎ) บริษัทอาจทําการปรับราคาการใชสิทธิควบคูกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหมทดแทนการปรับอัตรา
การใชสิทธิก็ได ทั้งนี้ หากบริษัทตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองย่ืนมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติให
ออกหุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอสํานักงาน ก.ล.ต. กอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัท
ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนรองรับ 
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5.  การชดใชคาเสียหายกรณีบริษัท ไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิ 

5.1  บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เฉพาะในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความ
จํานงในการใชสิทธิในชวงเวลานั้นๆ ถูกตองครบถวนตามวิธีการใชสิทธิและเงื่อนไขการใชสิทธิตามที่กําหนด
ไวในขอ 3 ของขอกําหนดสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายนั้นไมไดรับหุนรองรับเต็มตามจํานวนที่ตน
แสดงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ 

โดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน สามารถคํานวณไดดังนี้ 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย   =   B x [ MP - EP ] 

โดยที่  
B คือ  จํานวนหุนสามัญท่ีไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นได ตาม

อัตราการใชสิทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 

MP คือ ราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทในวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ (ราคา
เฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท คํานวณจากมูลคาการซ้ือ
ขายหุนสามัญทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการ
ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย)  

EP  คือ  ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหาก
มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิตามที่กําหนด
ไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อ
ขายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณ
แทน 

5.2   การชดใชคาเสียหายตามขอ 5.1 บริษัทจะชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง โดยไมมีดอกเบี้ย  

ทั้งนี้ หากไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในระยะเวลาดังกลาว
ขางตน  บริษัทจะชําระดอกเบ้ียใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรารอยละ 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 

ในชวงระยะเวลาต้ังแตที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงการใชสิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวนั้น 
จนถึงวันกอนที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนผูถือหุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท และกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใช
สิทธินั้น บริษัทจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีสิทธิและสภาพเหมือนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรายอื่นที่
ยังไมไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และนับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัทไดจดแจงรายช่ือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิโดยถูกตองสมบูรณแลวนั้นลงในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทและกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธินั้น บริษัทจะถือวาสิทธิของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีฐานะเปนผูถือหุนสามัญออกใหมของบริษัทตามจํานวนท่ีเก่ียวของโดยสมบูรณ 

7. สิทธิของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

หุนสามัญที่ออกใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับ
หุนสามัญเดิมของบริษัทที่ไดออกกอนวันที่ออกหุนสามัญใหมนี้ทุกประการ รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผล หรือ
ประโยชนอื่นใดท่ีบริษัทใหแกผูถือหุน ทั้งนี้ นับต้ังแตวันที่มีการจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทและกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระเรียบรอยแลว  หากบริษัทได
ประกาศวันกําหนดใหสิทธิในเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นใดที่ใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพิ่มทุน
ชําระเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น 

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ลักษณะสําคัญของหุน 

จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 

: 15,254,766 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในคร้ังนี้ หรือคิด
เปนรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 22 
กุมภาพันธ 2554 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 10 บาท 

ราคาการใชสิทธิ : เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาการใช
สิทธิจะเปนไปตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เดือนที่ 1-12     นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงวัน
ครบรอบ 12 เดือนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(วันที่ 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) 
ราคาใชสิทธิเทากับ 62.19 บาทตอหุน (ราคาใช
สิทธิเร่ิมตน) 

เดือนที่ 13-18   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 12 เดือน ของ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 18 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 
2555 - 17 ตุลาคม 2555) ราคาใชสิทธิเทากับ 
63.74 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เร่ิมตน + 2.5%) 

เดือนที่ 19-24   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 18 เดือน ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 24 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  (วันที่  18 ตุลาคม 
2555 - 17 เมษายน 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 
65.30 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เร่ิมตน + 5.0%) 

เดือนที่ 25-30    นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 24 เดือน ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 30 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 18 เมษายน 
2556 - 17 ตุลาคม 2556) ราคาใชสิทธิเทากับ 
66.85 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เร่ิมตน + 7.5%) 

เดือนที่ 31-36   นับจากวันถัดจากวันครบรอบ 30 เดือน ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ จนถึงครบรอบ 36 เดือน
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  (วันที่  18 ตุลาคม 
2556 - 17 เมษายน 2557) ราคาใชสิทธิเทากับ 
68.41 บาทตอหุน (คํานวณจากราคาใชสิทธิ
เร่ิมตน + 10.0%) 

ทั้งนี้ ราคาการใชสิทธิเร่ิมตน คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ีย
ถวงน้ํ าหนักของหุ นสามัญของบริษัทที่ ซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  2/2554 ในวันที่  22 
กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งเทากับ 62.19 บาทตอหุน 

เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม
เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการย่ืนขออนุญาตนําหุน
สามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว แตไมเกิน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ทั้งนี้ เพื่อใหหุนสามัญดังกลาว
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สามารถทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญที่
ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เหลือจากการใชสิทธิคร้ังสุดทาย บริษัทจะ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไปตามลําดับ 

9. การออกและสงมอบหุนสามัญออกใหม 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ สามารถเลือกใหบริษัท
ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนประสงคจะขอรับใบหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดจากการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยใหออกใบหุนในช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
สงมอบใบหุนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการ นับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ในกรณีนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอาจไมสามารถขายหุนที่ไดจากการใช
สิทธิจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

(2) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู 
ซึ่งชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธจิองซื้อหุนสามัญ จะตองตรงกับช่ือของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวเทานั้น 
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุน 
ตามขอ (1) แทน  

ทั้งนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนจากการใชสิทธิฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
หุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว 
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 
ในกรณีนี้ผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดจากการใชสิทธิในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

(3) กรณีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย โดยประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา ใน
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่เกิดจากการใชสิทธิฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ตามจํานวนท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับการจัดสรรไวในบัญชีผู
ออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรร
หุนภายใน 7 วันทําการ นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง เม่ือผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองการขาย
หุน ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนตองถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาว โดยตองติดตอผานบริษัทหลักทรัพย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีคาธรรมเนียมในการดําเนินตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยนั้นๆ 
กําหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได
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ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย และผูที่ไดรับการ
จัดสรรหุนไดดําเนินการถอนหุนออกจากบัญชี 600 ดังกลาวแลว 

10. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

10.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท เวนแตการโอน
เกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนและรวมวันใช
สิทธิคร้ังสุดทาย และตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเคร่ืองหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวัน
ปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาด
หลักทรัพยใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกหามการซื้อขายจนถึงวัน
ใชสิทธิคร้ังสุดทาย  

ทั้งน้ี บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในคร้ังนี้ไปจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยเร็ว และคาดวาจะสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับจากวัน
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

10.2 บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 

 (ก)   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว จะสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุน
รองรับของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนได ภายใตเงื่อนไขวาเม่ือไดใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในวันกําหนดการใช
สิทธิในครั้งนั้นๆ แลว ไมทําใหการถือหุนของบริษัทโดยบุคคลตางดาวดังกลาวขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9  ในเร่ือง
การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต) ในการน้ีบริษัท
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมออกหุนรองรับใหมใหแกบุคคลตางดาวที่ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หากการใชสิทธิ
ดังกลาวขัดตอขอบังคับของบริษัทดังกลาว โดยบริษัทไมจําเปนตองจายคาเสียหาย หรือคาชดเชยใดๆ ตอผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว 

(ข) ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใชสิทธิ ณ วันกําหนดการใชสิทธิ
ใดๆ มีจํานวนมากกวาจํานวนหุนสามัญที่ใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9  ในเร่ืองการถือหุนสามัญโดย
คนตางดาว (รวมทั้งสัดสวนท่ีอาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต) บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เปนบุคคลตางดาว ตามลําดับในการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามขอกําหนดในการใชสิทธิ 

(ค)   หากขอจํากัดการถือหุนดังกลาวใน (ก) ขางตน มีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวซ่ึงไดใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิดังที่กลาวมาแลวโดยครบถวน ไมสามารถใชสิทธิไดตาม
จํานวนท่ีระบุในหนังสือแสดงความจํานงในการใชสิทธิไมวาทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทจะอนุญาตใหดําเนินการใช
สิทธิไดเพียงสวนท่ีไมขัดตอขอจํากัดขางตน และบริษัทจะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีไมสามารถใชสิทธิได โดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (ในกรณีที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในตางประเทศ) ภายใน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ 
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(ง) ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว ไมสามารถใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนรองรับของบริษัทได อันเนื่องมาจากขอจํากัดการถือหุนดังกลาวใน (ก) ขางตน  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ยังคงสามารถท่ีจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่ยังไมไดใช
สิทธิตอไปได โดยใหดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังตอๆไป 
จนถึงวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ตราบเทาที่การดําเนินการดังกลาวไมมีผลขัดตอขอบังคับของบริษัท ขอ 9 ในเร่ืองการถือ
หุนสามัญโดยคนตางดาว  (รวมทั้งสัดสวนที่อาจมีการแกไขในขอบังคับของบริษัทในอนาคต) 

ทั้งนี้ หากในวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจาก
ขอจํากัดเร่ืองสัดสวนการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาว  ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปนบุคคลตางดาวดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือ
คาชดเชยใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายหรือคาชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกลาวทั้งส้ิน 

อนึ่ง ขอบังคับของบริษัท ขอ  9 เร่ืองการถือหุนสามัญโดยคนตางดาว มีดังตอไปนี้ 

1) เวนแตกรณีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมี
ขอจํากัด แตทั้งนี้ คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดไมเกินกวารอยละ 39 ของจํานวนหุน
สามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท 

2) คนตางดาวอาจไดมาซ่ึงหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดที่กําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ ไดอีกไม
เกินรอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้น ๆ โดยการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนเดิมและ
พนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 รวมถึงการ
ไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซ่ึงไดซื้อหุนมาจากการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของขอบงัคับนี้ 

3) ทั้งนี้ การถือหุนสามัญใหมโดยคนตางดาวในกรณีตาม (2) ของขอบังคับขอนี้ เม่ือรวมกับหุนสามัญที่
ถืออยูโดยคนตางดาวตาม (1) ของขอบังคับขอนี้แลว จํานวนหุนสามัญทั้งหมดท่ีถือโดยคนตางดาว
จะตองไมเกินกวารอยละ 44.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทใน
ขณะนั้น ๆ อัตราจํากัดที่คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญจํานวนรอยละ 44.5 นี้ ใหใชกับกรณีการโอน
หุนสามัญจากคนตางดาวซ่ึงเปนผูไดหุนสามัญใหมตามความใน (2) ของขอบังคับขอนี้ (หรือเปนการ
ไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซ่ึงไดหุนดังกลาวตาม (2) ของขอบังคับ
ขอนี้) ใหกับคนตางดาวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกวาหุนสามัญดังกลาวจะถูกโอนไปยังบุคคลซ่ึง
มิใชคนตางดาว 

11. การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

11.1 การแกไขในสวนที่มิใชสาระสําคัญหรือที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเร่ืองที่จะกระทบตอสิทธิที่มิใชสาระสําคัญของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรือเร่ืองที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรือในสวนซ่ึงไมทําใหสิทธิ
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยลง หรือเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวา
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ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําส่ังที่มี
ผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของสํานักงาน  ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิภายหลังจากท่ีไดดําเนินการดังกลาวแลว ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ
จะตองไมเปนการขยายอายุใบสําคัญ หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออัตราการใชสิทธิ ยกเวนการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ  

11.2 การแกไขเปล่ียนแปลงในกรณีอื่น 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 11.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและมติที่
ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 12.8 หรือขอ 12.11 แลวแตกรณี 

11.3 การแจงการแกไขเปล่ียนแปลง 

บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ  11.1  หรือ 
11.2 ผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (ELCID) โดยทันที หลังจากท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม
ขอกําหนดสิทธิ และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเม่ือไดรับการ
รองขอ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถแจงความประสงคที่จะขอรับขอกําหนดสิทธิที่ไดแกไขเพิ่มเติมตอบริษัทได นอกจากน้ี 
บริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลงดังกลาวใหแกนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ สํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ 

11.4 การแกไขเปล่ียนแปลงตองไมขัดกฎหมาย 

ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวากรณีใดๆ ตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอกําหนดแหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งขอแกไขเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ที่อาจมีในอนาคต ตลอดจนกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวของ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศของ
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ (ถามี) 

12. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12.1 การเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 30 
วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้  

12.1.1 หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญไมวาโดยบริษัทหรือผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่กําหนดไวในขอ 11.2 หรือ ตามที่จะกลาวตอไปใน ขอ 12.1.2 

ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไข
ขอกําหนดสิทธิในเร่ืองการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือการเปล่ียนแปลงราคาหรืออัตราการ
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ใชสิทธิ หรือการแกไขเปล่ียนแปลงใดๆ อันจะเปนผลกระทบในดานลบตอสิทธิ และ/หรือ สวนได
เสียของผูถือหุนของบริษัท หรือที่ผิดไปจากเงื่อนไขที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดลงมติไว เวนแต
การปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอ 4 ของขอกําหนดสิทธิ และ/หรือ ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
ของบริษัทในการขอเสนอแกไขในเรื่องดังกลาว 

12.1.2 หากมีเหตุการณสําคัญ ที่อาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน
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 ซึ่งระบุสถานท่ี วันและเวลา และ
เร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชุม ทางไปรษณียลงทะเบียนถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายท่ียังสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได และมีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12.4 การมอบฉันทะ 

ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซ่ึงมี
สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได 
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและ/หรือ นาย
ทะเบียนกําหนดและไดจัดสงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพรอมกับหนังสือเรียกประชุมโดยใหย่ืนหนังสือมอบ
ฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเร่ิมการประชุม 

12.5 องคประชุม 

ที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิและผูรับมอบฉันทะจากผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ (ถามี) ซึ่งถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ยังไมไดใชสิทธิ เขารวมประชุมจึงจะครบเปนองคประชุม 
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ในกรณีที่ไดมีการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมงแตจํานวนผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ในกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้นโดยบริษัท 
ใหบริษัทนัดใหมีการประชุมใหมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กําหนดเปนวันประชุมคราวกอน โดยปฏิบัติตามขอ 
12.3 โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม และในกรณีที่การประชุมดังกลาวจัดขึ้น
โดยการรองขอของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในกรณีนี้บริษัทไมจําเปนตองเรียกประชุมใหม 

12.6 ประธานในที่ประชุม 

ในการประชุมผูถือหุนที่จัดขึ้นโดยบริษัท ใหประธานกรรมการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือกรรมการคนอื่นของบริษัทคนใดคนหน่ึง (เรียงตามลําดับในกรณีที่บุคคลกอนหนาไมเขารวม
ประชุม) ทําหนาที่เปนประธานของท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผู
จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจมาจากบุคคลท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเห็นชอบคัดเลือก โดยที่ทั้งสอง
กรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

12.7 การออกเสียงลงคะแนน 

ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู โดยใบสําคัญแสดง
สิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่ตนมีใน
ฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับมอบฉันทะ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ หามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้นผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนในเร่ืองที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

12.8 มติที่ประชุม 

มติของที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูรับมอบฉันทะท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และใหมติ
นั้นมีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไม 

12.9 รายงานการประชุม 

บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วันนับจากวันประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใหประธานท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ เปนผูลงนามรับรอง
รายงานการประชุม ทั้งนี้ ใหจัดเก็บรายงานการประชุมไวกับบริษัท รายงานดังกลาวซ่ึงลงนามโดยประธานท่ี
ประชุมในแตละคร้ัง ใหถือวาถูกตองและมติน้ันผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายไมวาจะไดเขารวม
ประชุมดวยหรือไม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิรองขอ บริษัทจะตองจัดสงรายงานการประชุมใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรายที่รองขอดวย โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจาย
นั้นๆ  
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Checklist warrant-RO 
สําหรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน (“warrant”) และหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับ 

warrant (“หุนรองรับ”) ตอผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย (“บริษัท”)   บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)   
  เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“บจ.”) 
  เปนบริษัทมหาชนจํากัดท่ีมีหนาท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไมใช บจ.) 

 

รายละเอียดของ warrant   
- ช่ือ warrant  (ถามี) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3)  

- เสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัทท่ีมีรายชื่อ ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2554 

- วันท่ีออก warrant  18 เมษายน 2554  - วันส้ินสุดอายุ warrant 17 เมษายน 2557   

- จํานวน warrant ท่ีเสนอขาย   15,254,321 หนวย           - วันใชสิทธิคร้ังสุดทาย  17 เมษายน 2557
ราคาท่ีเสนอขาย   หนวยละ 0 บาท       - จํานวนหุนรองรับ 15,254,321 หุน 

- อัตราการใชสิทธิ   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 1 หุน 

- ราคาใชสิทธิ คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทท่ีซ้ือขายใน
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอน
 วันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2554 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2554 
 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงเทากับ 62.19 
 บาทตอหุน โดยบริษัทจะปรับราคาใชสิทธิใหเพิ่มสูงข้ึนตามระยะเวลาท่ีใชสิทธิ 
 ซ่ึงราคาใชสิทธิในแตละชวงเวลา เปนดังนี ้

1. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนท่ี 1 - เดือนท่ี 12 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 18 เมษายน 2554 - 17 เมษายน 2555) เทากับ
ราคาใชสิทธิ หรือเทากับ 62.19 บาทตอหุน  

2. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนท่ี 13 - เดือนท่ี 18 ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 18 เมษายน 2555 - 17 ตุลาคม 2555) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 2.5% หรือเทากับ 63.74 บาทตอหุน 
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3. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนท่ี 19 - เดือนท่ี 24  ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 18 ตุลาคม 2555 - 17 เมษายน 2556) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 5.0% หรือเทากับ 65.30 บาทตอหุน 

4. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนท่ี 25 - เดือนท่ี 30  ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 18 เมษายน 2556 - 17 ตุลาคม 2556) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 7.5% หรือเทากับ 66.85 บาทตอหุน 

5. การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือนท่ี 31 - เดือนท่ี 36  ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (วันท่ี 18 ตุลาคม 2556 - 17 เมษายน 2557) เทากับราคา
ใชสิทธิ + 10.0% หรือเทากับ 68.41 บาทตอหุน 

 
Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

1. ลักษณะของ warrant   

1.1 สัดสวนจํานวนหุนรองรับตอจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของ
บริษัท2 เทากับ 

  ≤ 50%  

 
 
/ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 
หัวขอยอย 3          
หนา 39  ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังท่ี 

  > 50% เฉพาะเปนการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ ท่ี
ไดรับผอนผันจากสํานักงานกอนการเสนอขายตามหนังสือท่ี ________ลงวันท่ี 
_____________ 

(1) บริษัทอยูในภาวะท่ีมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือทาง

N/A 

                                                        
1
  ใหระบุ  N/A หากเกณฑในขอใดไมสามารถ apply กับกรณีของบริษัทได 

2  วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ :  
      ((จํานวนหุนรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งน้ี) + (จํานวนหุนรองรับ CD หรือ warrant ที่เสนอขาย 
  ในครั้งอื่น* ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท  ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่น 
ที่บริษัท จะเสนอขายควบคูกับ warrant ในครั้งน้ี) 
* เฉพาะจํานวนหุนรองรับที่ outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออกหุน
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลักทรัพยแปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น หรือผูถือหุนมีมติในวาระอื่นใดท่ีอาจทําใหจํานวนหุน
รองรับ outstanding ที่จะตองนํามาคํานวณเพิ่มขึ้น เชน การจายเงินปนผลเกินกวาท่ีกําหนด ซึ่งเปนผลใหตองมีการปรับสิทธิในหลักทรัพย
แปลงสภาพที่เสนอขายในคร้ังอื่น  เปนตน  บริษัทตองนําหุนรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกลาวมารวมคํานวณดวย 

ทั้งน้ี CD = หุนกูแปลงสภาพ 
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพยแกกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนเก่ียวกับการ
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน 
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Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

การเงิน 
(2) เพื่อประโยชนในการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท 
(3) กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร และเปนไปเพื่อประโยชนของ

บริษัทและผูถือหุนโดยรวม  

1/2554 
 

1.2  มีอายุแนนอน ซ่ึง ≤ 10 ป นบัแตวนัท่ีออก warrant                    
(วันท่ี 18 เมษายน 2554) 

/ ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 
หัวขอยอย 9          
หนา 40  ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังท่ี 
1/2554 

1.3  กําหนดราคา และอัตราการใชสิทธิไวอยางแนนอน / ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 
หัวขอยอย 6 - 7          
หนา 39 - 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังท่ี 
1/2554 

1.4  มีระยะเวลาใหแสดงความจํานงในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย ≥ 
15 วัน 
กอนวนัใชสิทธิ3 

/ ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 
หัวขอยอย 11          
หนา 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังท่ี 
1/2554 

                                                        
3 ไมรวมวันใชสิทธิ 
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Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

1.5 กําหนดใหมีการใชสิทธิซ้ือหุนรองรับใหแลวเสร็จภายในอายุ warrant / ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 
หัวขอยอย 10          
หนา 40 ของ
หนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน
ประจําป คร้ังท่ี 
1/2554 

2. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนไดแสดงขอมูลอยางนอย ดังนี้   

2.1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับ warrant เชน 
 
 
- ราคาหรืออัตราท่ีคาดวาจะเปนราคาหรืออัตราการใชสิทธิ 

  - ระยะเวลาการใชสิทธิ  
 - วันส้ินสุดของการใชสิทธิ  
 - เหตุใหตองออกหุนใหมเพือ่รองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถามี) ระบุ ________ 

 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 ของ
หนังสือนัดประชุม 
ขอยอย 6-7 หนา 39 
ขอยอย 10 หนา 40 
ขอยอย 10 หนา 40 
ขอยอย 15 หนา 41 
 

2.2 ผลกระทบตอผูถือหุน (dilution effect) หากมีการใชสิทธิครบถวนโดย
ไดระบุ 
 
(1) price dilution4 
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

 
 
 
/ 
/ 

ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 2 ของ
หนังสือนัดประชุม 
หนา 42 
หนา 42 

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

        Earning per share กอนเสนอขาย 
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Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

2.3  วิธีการจัดสรรwarrant  / ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 5 ขอ 1 ขอ
ยอย 5 ของหนงัสือ
นัดประชุม 
หนา 39 

2.4  ขอมูลอ่ืนๆ (ถามี) ระบุ _________________________________   
3. มติท่ีประชุมผูถือหุนและอายุมต ิ   

3.1 บริษัทไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุนใหออกหุนรองรับอยางเพียงพอ  / รายงานประชุม
สามัญผูถือหุน    
คร้ังท่ี 1/2554    
วาระท่ี 16 หนา 40 

3.2  บริษัทไดเสนอขาย warrant แลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวนัท่ีท่ี
ประชุมผูถือหุนมีมติ (ผูถือหุนอนุมัติเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554) 

/  

4. ขอกําหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยางนอย ดังนี ้   

4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
(1) อายุของ warrant  ระบุ    3   ป 
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิทธิซ้ือหุน 
(3) อัตราการใชสิทธิ 
(4) วิธีการใชสิทธิของ warrant เชน ใชสิทธิไดทุกวันสุดทายของแต

ละไตรมาส  
(5) รายละเอียดสําคัญอ่ืน (ถามี) ระบุ____________ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

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

4.2  เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนด
ตามwarrant 

/ ขอกําหนดสิทธิ   
ขอ 11 - 12 หนา 
25-29 

4.3  คาเสียหายท่ีผูถือ warrant จะไดรับในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถ / ขอกําหนดสิทธิ    

                                                                                                                                                                      
 โดย  Earning per share กอนเสนอขาย   = กําไรสุทธิ / จํานวนหุน paid-up  
           Earnings per share หลังเสนอขาย  = กําไรสุทธ ิ/ (จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี     

            จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี 
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Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

จัดใหมีหุนรองรับได ซ่ึงตองไมตํ่ากวาสวนตางระหวางราคาตลาดของ
หุนของบริษัทกับราคาใชสิทธิ 

ขอ 5 หนา 20 

4.4 มาตรการคุมครองผูถือ warrant  ซ่ึงมีขอกําหนดดังนี ้
(1) กรณีมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือ warrant ใชสิทธิ 

กอนกําหนด บริษัทรับรองวาขอกําหนดดังกลาว 
(ก) มีความเปนธรรม ชัดเจน และเหตุแหงการเรียกใหใชสิทธิ

กอนกําหนดดงักลาวตองอางอิงเหตุการณหรือการกระทํา
ท่ีไมอยูในอํานาจควบคุมของบุคคลใด ๆ  

(ข) กาํหนดใหบริษัทตองเรียกใหมีการใชสิทธิเม่ือมีหตุการณ
ท่ีกําหนดไว 

(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซ่ึงทําใหผูถือ warrant ในทอดตอ ๆ 
ไป ทราบถึงขอกําหนดดังกลาว 

(2) กําหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณดีังตอไปนี้พรอม
กับระบุวิธีการคํานวณ 
 

(ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุนของบริษัท อันเปน
ผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

(ข) เม่ือบริษัทเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาท่ีตํ่ากวาราคา
ตลาด7 

(ค) เม่ือบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา
ราคาตลาด7 

(ง) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนท่ี
ออกใหมใหแกผูถือหุน 

(จ) เม่ือบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซ่ึงเกินกวาอัตราท่ีระบุไว
ในขอกําหนดสิทธิ 

(ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีทําใหผล
ประโยชนตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือ warrant จะไดรับเม่ือมี

 
-ไมมี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 

 
ไมมีขอกําหนดให
บริษัทสามารถเรียก 
ใหผูถือ warrant ใช
สิทธิกอนครบ
กําหนด 
 
 
 
 
ขอกําหนดสิทธิขอ 
4 เง่ือนไขการปรับ
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 
 

                                                        
7
   คือ การเสนอขายหลักทรัพยโดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวาราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและ

ราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถวน 
ตามเกณฑ1 

เอกสารอางอิง 
(ขอ/หนา) 

การใชสิทธิดอยไปกวาเดิม 
กรณีการปรับสิทธิตามขอ (ข) และ (ค) บริษัทไดระบุสวนลดจาก
ราคาตลาด พรอมกับวิธีการคํานวณราคาเสนอขายและราคาตลาด
ในขอกําหนดสิทธิแลว 
ท้ังนี้ หากบริษทัจะไมดําเนนิการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณตาม  
(ก)-(ฉ) บริษัทไดรับผอนผันจากสํานักงานกอนการเสนอขายแลว 
ตามหนังสือท่ี_________ ลงวันท่ี _____________________

 
/ 
 
 

-ไมมี- 

 
ขอ 4 (ข)-(ค)     
หนา 14-16 

5. การดําเนินการภายหลังการเสนอขาย warrant   

5.1 บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วา จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังนี้ 

  (1) ปรับราคาและอัตราการใชสิทธิ หรือ 
(2) ปรับราคาใชสิทธิ ควบคูกับการออก warrant ใหมทดแทนการปรับ

อัตราการใชสิทธิ 
 ท้ังนี้ หากบริษทัตองออกหุนรองรับเพิ่มเติม บริษัทตองยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถือหุนท่ีอนุมัติใหออกหุนรองรับการปรับสิทธินั้นอยางเพียงพอตอ
สํานักงานกอนการปรับสิทธิ จึงจะถือวาบริษัทไดรับอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนรองรับ 

 
 

-ไมมี- 
/ 

 
 
 
ขอกําหนดสิทธิ   
ขอ 4 (ฎ) หนา 19 

5.2  บริษัทระบุไวในการเสนอขาย warrant วาจะไมขยายอายุ 
warrant  
และไมแกไขเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปน
การปรับสิทธิตามท่ีกําหนดในขอ 4.4 (2)  

/ ขอกําหนดสิทธิ   
ขอ 4 (ญ) หนา 19 
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 บริษัทขอเรียนวา บริษัทรับทราบและเขาใจเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตามท่ีประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย warrant และหุนรองรับทุกประการ  
ท้ังนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขาย บริษัทจะดําเนินการใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และจะไมดําเนินการใหขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกลาว โดยบริษัทจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมนั้นเปนลายลักษณอักษรให
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม และขอรับรองวาขอมูลท่ีระบุไวในรายการ
ขางตนและเอกสารท่ีแนบมาพรอม checklist นี้ถูกตองและตรงตอความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) 

ลงช่ือ  __________________________ 
          ( นายเธียร่ี เดอเฟรน) 

ในฐานะกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท พรอมประทับตราบริษัท (ถามี)  
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เอกสารท่ีตองจัดสงพรอมกับ checklist การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน (“warrant”) 
และหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับwarrant (“หุนรองรับ”)  ตอผูถือหุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 
เอกสารท่ีตองจัดสงพรอมกับ checklist มี/ไมมี หมายเหตุ 

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุนรองรับ มี  
2. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนท่ีขออนุมัติใหออกและเสนอขาย 

warrant และหุนรองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติใหออกและเสนอขาย warrant  
 และหุนรองรับ 

มี  

4. ขอกําหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุนรองรับ มี  
6. รายละเอียดการคํานวณ dilution effect มี  
7. หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันการออก warrant ในสัดสวน 
 ท่ีมากกวา 50% (ถามี) 

-ไมมี-  

8. หนังสือสํานักงานแจงการผอนผันใหบริษทัไมตองดําเนนิการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณตามท่ีประกาศกาํหนด (ถามี) 

-ไมมี-  

 

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

ที่จัดสรรไวรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1. วิธีการคํานวณจํานวนหุนรองรับ 

อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทได 1 หุน ดังนี้ 

จํานวนหุนรองรับ = จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย * 1 

  = 15,254,766 * 1 หุน 

  = 15,254,766  หุน 

2. วิธีการคํานวณสัดสวนจํานวนหุนรองรับ 

สัดสวนจํานวนหุนรองรับ = (จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในคร้ังนี้ + จํานวนหุน
รองรับหุนกูแปลงสภาพ (CD) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนที่ออก
ใหม (warrant) ที่เสนอขายคร้ังอื่น ซึ่งไมรวมหุนที่จัดไวรองรับ ESOP-
CD หรือ ESOP-warrant)  หารดวย จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่จะออกใหมอื่นที่บริษัทจะเสนอ
ขายควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ (TASCO-W3) ที่เสนอขายในคร้ังนี้ 

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

    = 10.00% 

โดยที่  

- จํานวนหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในคร้ังนี้ = 15,254,766 หุน 

- จํานวนหุนรองรับหุนกูแปลงสภาพ (CD) หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุนที่ออกใหม (warrant) ที่เสนอขายคร้ังอื่น ซึ่งไมรวมหุน
ที่จัดไวรองรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant 

= 0 หุน 

- จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจํานวนหุนที่
จะออกใหมอื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(TASCO-W3) ที่เสนอขายในคร้ังนี้ 

= 
= 

152,547,663 + 0 หุน 
152,547,663  หุน 
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เอกสารแนบ 2 
ผลกระทบตอผูถือหุน 

 

ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิทธิ (Exercise 
Price) ในแตละชวงเวลา เปนราคาที่ไมตํ่ากวาราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 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 หากรวมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W1) ที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพรอมกันนี้ดวยท้ังจํานวน 1,200,000 หนวย  จะกอใหเกิดผลกระทบตอ
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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% 
 




