
TASCO-W2 
เลขที่ใบจอง........................................................... 

แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  
(กําหนดการใชสิทธิในวันทําการสุดทายของทกุเดือนระหวางเดือนตลุาคม พ.ศ.2548 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2549 และ 

ในวันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของแตละป ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 
ตามขอกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2548) 

คร้ังท่ี.............................................................. วันกําหนดการใชสิทธิ.............................................................................. 
 วันท่ีย่ืนแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ.……………….…............................................... 
 ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่................................................................................. 
เรียน  คณะกรรมการ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/ อ่ืน ๆ)....................................................................................................…………...........................................................……………….................……............................................. 
สัญชาติ..........……..............อาชีพ...............………........................ท่ีอยูเลขที่..........…….......…..........ตรอก/ซอย........…........…...........................….....................ถนน.......................…..................…......................... 
แขวง/ตําบล....................…..............เขต/อําเภอ........................…….................จังหวัด..........................................…...............รหัสไปรษณีย......…….....................โทรศัพท................................................................... 
ประเทศ................................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร.................................................................................................................. ประเภทการหักภาษี   □  หักภาษี    □  ไมหักภาษี 

โปรดระบุประเภทผูจองซื้อหุน  พรอมแนบสําเนาหลักฐานท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

□ บุคคลสัญชาติไทย บัตรประจําตัวเลขท่ี........................................................................................................................... 
□ บุคคลตางดาว หนังสือเดินทางเลขท่ี...............................……………………………............................................. 
□ นิติบุคคลในประเทศ เลขทะเบียนบริษัท............................................................................................................................ 
□ นิติบุคคลตางประเทศ เลขทะเบียนบริษัท………………………........................................................................................ 

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  ขาพเจามีความประสงคท่ีจะใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของ  บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)    
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอใชสิทธิ.........................................................................................................หนวย 
2.  จํานวนหุนสามัญท่ีไดจากการขอใชสิทธิ........................................................................................หุน  อัตราการใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : หุนสามัญ 1 หุน  ในราคาหุนละ...........................บาท   
     หรือราคาใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ  ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ ขอ 3.7 
3.  รวมเปนเงินท่ีตองชําระในการจองซื้อหุนสามัญ.....................................................................บาท (..........………….....................................................................................................................................................) 
4.  ขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย 
     □ เช็ค    □ แคชเชียรเช็ค    □ ดราฟท    ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวันกาํหนดการใชสิทธิครั้งนี้ และขีดครอม  สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บมจ.ทิปโกแอส  
     ฟลท”  เลขท่ีเช็ค...................…………………...... ธนาคาร....................................................................................................สาขา............................................................................วันท่ี............................................ 
     □ โอนเงินเขาบัญชี   ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บมจ. ทิปโกแอสฟลท”  ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส (ไทย) จํากัด (มหาชน)  สาขายอยถนนพระราม 6   บัญชีออมทรัพย  เลขที่บัญชี  123-2-06615-7 
5.  ขาพเจาไดสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  และขอรับการทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  (ถามี)  ดังนี้ 
      5.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดสงมาจํานวน.......................................................................ใบ  ตามรายละเอียดดังนี้ 
             เลขท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ...........................................................................................จํานวนหนวย............................................................................................หนวย 
             เลขท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิ......................................................................................….จํานวนหนวย............................................................................................หนวย 
             รวมจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีสงมา.............................................................................................................................................................................หนวย 
       5.2 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถามี) ........................................................................................................................................................หนวย 
6.  หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญดังกลาวแลว  ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (ผูจองซื้อหุนเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
      □  ใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก”  และดําเนินการใหบริษัทหลักทรัพย………………….......................……...….…............... 
            สมาชิกผูฝากเลขท่ี...........………….........นําหุนนั้นเขาฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซื้อขายหุนเลขท่ี.…………..................................................…...…................ 
            ซึ่งขาพเจามีอยูกับบริษัทฯ นั้น 
      □  ใหออกใบหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา  และสงมอบใบหุนมาใหขาพเจาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 15 วันทําการนับแตวันกําหนดการใชสิทธิครั้งนี้ ตามท่ีอยูท่ีไดระบุในแบบ

แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนี้   ซึ่งขาพเจาตกลงวาขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  และอนุญาตใหทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาวและจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญนี้ แตหากขาพเจาย่ืนแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีมีขอความท่ีไดกรอกรายละเอียดไมครบ 
ถวนหรือไมถูกตอง และหากขาพเจาไมทําการแกไขใหถูกตองภายในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งนี้ ใหถือวาการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนี้สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิหรือหากขาพเจาชําระเงินในการ
ใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิท่ีจะดําเนินการตามแตบริษัทจะเห็นสมควรตามท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 
                                                                                                                                                                                          ลงชื่อ..............................................................................................................ผูจองซื้อหุนสามัญ 

                                                                                                                                                                     (..............................................................................................................) 

หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุนสามัญ  (ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย) 

วันท่ีรับใบจอง..............................................................                                                                                                                                                                        เลขท่ีใบจอง.............................................................. 
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  ไดรับเงินจาก......................................................................................................................................................................................................................................................... 
เพ่ือจองซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
จํานวนหุนสามัญท่ีไดจากการขอใชสิทธิ........................................................................................................................................................................................หุน  ในราคาหุนละ.................................................บาท 
รวมเปนเงินท่ีชําระ .............................................................................................บาท (........................................................................................................................................................................................................) 
□ เงินโอน    □ เช็ค    □ แคชเชียรเช็ค   □ ดราฟท    เลขที่เช็ค...........................................…................ ธนาคาร............................................................................................................................................................... 
สาขา........................................................................ วันท่ี........................................................................ 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถามี) ......................................................................................หนวย 

 
เจาหนาท่ีผูรับมอบอํานาจ................................................................................................. 

(...............................................................................................) 
 



TASCO-W2 
BROKER 

ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผูฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 
002 บล.ทิสโก จํากัด 029 บล.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
003 บล.แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 030 บล.อินเทลวิชั่น จํากัด (มหาชน) 
004 บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 032 บล.ฟารอิสท จํากัด 
005 บล.ซิกโก จํากัด (มหาชน) 033 บล.ฟนันซา จํากัด 
006 บล.ภัทร จํากัด 034 บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
007 บล.บีที จํากัด 038 บล.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
008 บล.เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 048 บล.พรูเดนท สยาม 
010 บล.เอเพกซ จํากัด 200 บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
011 บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 207 บล.ซิมิโก จํากัด (มหาชน) 
012 บล.นครหลวงไทย จํากัด 211 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
013 บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 213 บล.บีเอ็นพ ีพารีบาส พรีีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 
014 บล.พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 224 บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
015 บล.สินเอเซีย จํากัด 225 บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
016 บล.ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 229 บล.เจ.พ.ีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด 
019 บล.เกียรตินาคิน จํากัด 230 บล.โกลเบล็ก จํากัด 
022 บล.ทรีนีตี้ จํากัด 244 บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
023 บล.ไทยพาณิชย จํากัด 247 บล.เครดิต สวิส เฟรสท บอสตัน (ประเทศไทย) จํากัด 
026 บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 248 บล.ทีเอสอีซี จํากัด 
027 บล.บีฟท จํากัด 924 บล.ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

SUB BROKER 

236 บง.ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อตราสารหนี)้ 243 บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
242 บล.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 245 ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ (CUSTODY SERVICES) 324 ธนาคารเอเซีย จํากัด (มหาชน) 
302 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 326 ธนาคารเอบีเอน็ แอมโร เอ็น.วี. 
303 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
304 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรชัน่ จํากัด 329 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 330 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรชัน่ 
(เพื่อตราสารหนี)้ 

308 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 334 บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (คัสโตเดี้ยน) 
311 ธนาคารเครดิต อะกริกอล อนิโดสุเอช 336 บง.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอร 337 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

315 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพื่อผูฝากหลักทรัพย 

339 บง.ทิสโก จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพยสิน) 

316 บง.สินเอเซีย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี)้ 
319 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรนครธน จํากัด (มหาชน) 341 บง.สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
320 ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ 342 บง.ฟนันซา จํากัด 
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