UKEM016/2560
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
เรื่ อง แจ้งมติคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญและเงินสด และ
การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) และ การกําหนดวัน
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริ ษทั
ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีสาระสําคัญ สรุ ปได้ ดังนี้
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปัน
ผลเป็ นหุน้ สามัญและเงินสดจากกําไรสะสม ดังนี้
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 2 หุ น้ เดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล คิดเป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 103,028,450 บาท หรื อ คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.125 บาทต่อหุ ้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ รายใดมีเศษของหุ น้ เดิมหลังการจัดสรรหุ น้ ปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั น
ผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.125 บาท
2) จ่ายปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
12,363,414 บาท เพื่อรองรับการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย
คิดเป็ นการจ่ายปั นผลรวมตาม 1) และ 2) ดังกล่าวข้างต้น ในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท
ซึ่ งภายหลังการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของ จํานวนปั นผลทั้งหมดที่ได้รับ
แล้ว จะยัง คงเหลื อเงิ น สดปั น ผลจ่ า ยให้กับผูถ้ ื อ หุ ้น ในอัต ราหุ ้นละ 0.001 บาท โดย
กําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับหุ ้นปั นผลและเงิ นสดปั นผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2561 (Record Date) โดยมีกาํ หนดการจ่ายปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-2) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
เดิมในอัตรา 8 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คิดเป็ นจํานวนไม่เกิน 103,028,450

หน่วย (คํานวนจากทุนชําระแล้ว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณี ที่มี
เศษให้ปัดทิ้ง ราคาใช้สิทธิ 0.5 บาท อายุ 2 ปี โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ ี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) (โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมใน สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดเบื้องต้น ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
หมายเหตุ : ในการนี้ หุ น้ ปั นผลที่ผถู ้ ือหุ น้ จะได้รับโดยกําหนดรายชื่อแบบ Record Date ในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่
2 (UKEM-W2) เนื่องจากได้กาํ หนดวัน Record Date สําหรับสิ ทธิ ในการรับปั นผลและสิ ทธิใน
การรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นวันเดียวกัน
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็ น
206,056,899 บาท โดยการตัดหุ น้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 772,404 หุ น้ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ล 0.25 บาท
4. มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ4. ทุนจด
:
206,056,899 บาท (สองร้อยหกล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิ บ
ทะเบียน
เก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น :
824,227,596 หุน้ (แปดร้อยยีส่ ิ บสี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเก้าสิ บหกหุน้ )
มูลค่าหุ น้ ละ :
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ :
824,227,596 หุ น้ (แปดร้อยยีส่ ิ บสี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเก้าสิ บหกหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ :
- ไม่มี ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็ น
334,842,461 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 515,142,248 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผล และ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้ งที่ 2 (UKEM-W2) (โปรดพิจารณารายละเอี ยดเพิ่มเติม ในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
แบบรายงานการเพิ่มทุน)
6. มีมติให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ4. ทุนจด
:
334,842,461 บาท (สามร้อยสามสิ บสี่ ลา้ นแปดแสนสี่ หมื่นสองพัน
ทะเบียน
สี่ ร้อยหกสิ บเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็ น :
1,339,369,844 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยสามสิ บเก้าล้านสามแสนหก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่ สิบสี่ หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ :
0.25 บาท (ยีส่ ิ บห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ :
1,339,369,844 หุน้ (หนึ่งพันสามร้อยสามสิ บเก้าล้านสามแสนหก
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่ สิบสี่ หุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ :
- ไม่มี ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุน้ เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้
1. จํานวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุน้ ปั นผล
2. จํานวนไม่เกิ น 103,028,450 หุ ้น เพื่อรองรั บการแปลงใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน ครั้งที่ 2 (UKEMW2)
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติกาํ หนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31
มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่ นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิ ต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราช
ชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 โดย กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงในวันที่ 15 มกราคม 2561 (Record Date) เพื่อ พิจารณา ระเบียบวาระการ
ประชุม ต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วน รวม
จํานวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 193,101 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็ น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้ออกจําหน่าย จํานวน 772,404 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ล 0.25 บาท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 128,785,562 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็ น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
ใหม่จาํ นวน 515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 515,142,248 หุ ้น เพื่อรองรับการจ่าย
หุน้ ปั นผลและการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้ง
ที่ 2 (UKEM-W2)
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูเ้ กี่ยวข้องทราบด้วย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามสารสนเทศ

(

นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี

)

ลายมือชื่อ.....................................................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
( นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
)
ลายมือชื่อ.....................................................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
)

ประทับตราสําคัญบริ ษทั

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
ของบริษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (UKEM-W2)
1. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:
:
:

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

:
:

จํานวนหุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับ

:

อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันที่ออก
และเสนอขาย คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ระยะเวลาเสนอขาย

:

เสนอขายให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว โดยให้
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมี
คอล จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “UKEMW2”)
ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 103,028,450 หน่วย
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ิอหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิในการรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่
2 (UKEM-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
อัตราส่ วน 8 หุ น้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษ
ให้ปัดทิ้ง)
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซ้ื อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุ น้ (หนึ่งหุ น้ ) ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
(ห้าสิ บสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ไม่เกิน 103,028,450 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท และ คิดเป็ น
ร้อยละ 12.50 ของจํานวนหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
จํานวน 824,227,596 หุ น้ (ซึ่งยังไม่รวมหุน้ ปันผล) ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ ีต่อผูถ้ ือหุน้
หากรวมหุน้ ปันผลจะคิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของจํานวนหุ น้ ที่ชาํ ระแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั จํานวน 824,227,596 หุน้ ซึ่ งเท่ากับ 1,236,341,394
หุน้
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

วันทําการสุ ดท้ายของ เดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ตลอด
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 และ วันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายตรงกับทําการสุ ดท้าย
ของวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ

ระยะเวลาแสดงความจํานง

:

ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการของ
ธนาคารพาณิ ชย์ก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สําหรับการใช้
สิ ทธิครั้งสุ ดท้าย ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย ใน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจต
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

:

บริ ษทั จะนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การปรับสิ ทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:

ในกรณี ที่มีเหตุแห่งการปรับสิ ทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ที่ออก
ใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ข้อ 11(4) (ข)
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคา
การใช้สิทธิ

ข้อกําหนดกรณี ที่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิเหลืออยู่ :
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
:

บริ ษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เหลืออยูท่ ้ งั จํานวน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิน้ ี ตลอดจนมีอาํ นาจใน
การกําหนดเหตุแห่งการออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา

:
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การใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การ
เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ สามัญที่ออก
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการ
ขอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอาํ นาจในการดําเนินการ
ใดๆ ตามที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิใน
ครั้งนี้

2. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้นของบริษทั สามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) การลดลงของสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
2) การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
3) การลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็ น 4 กรณี ตามรู ปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ UKEM-W2 ภายหลัง
ที่ได้รับหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ดังนี้
กรณี ที่ 1
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้รับสิ ทธิในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 เป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จํานวน โดยไม่ได้จาํ หน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
กรณี ที่ 2
บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 ทั้งจํานวน โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมไม่ได้
จําหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
กรณี ที่ 3
บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 ทั้งจํานวน โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้
จําหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กบั บุคคลอื่นที่มิใช่ผู ้
ถือหุน้ เดิม
กรณี ที่ 4
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้รับสิ ทธิในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 เป็ นผู ้ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จํานวน แต่มีการจําหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
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2.1 ด้ านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคํานวณในแต่ละกรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 = N/A

กรณี ที่ 2

=

=

กรณี ที่ 3

103,028,450
824,227,596+103,028,450+412,113,798

=

7.69%

=

จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+จํานวนหุน้ ปั นผล
จํานวนหุน้ Paid-up+จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+จํานวนหุน้ ปันผล
103,028,450+412,113,798
824,227,596+103,028,450+412,113,798

=

38.46%

=

จํานวนหุน้ ปั นผล
จํานวนหุน้ Paid-up+จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+จํานวนหุน้ ปันผล
412,113,798
824,227,596+103,028,450+412,113,798

=

กรณี ที่ 4

จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
จํานวนหุน้ Paid-up+จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+จํานวนหุน้ ปันผล

=

=

30.77%
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2.2 ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
มีรายละเอียดการคํานวณในกรณี ที่ 1-4 ดังนี้
การลดลงของราคาตลาด = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)*100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่ อนการเสนอขายเท่ากับ 1.47 บาทต่อหุน้ ซึ่งคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/250 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2560) ซึ่ งเป็ นวันที่
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
=
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย*จํานวนหุน้ Paid-up)+(ราคาใช้สิทธิ UKEM-W2*จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2)
จํานวนหุน้ Paid-up+ จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
= (1.47*824,227,596)+(0.50*103,028,450)
824,227,596+103,028,450

การลดลงของราคาตลาด

=

1.36 บาท ต่อ หุน้

=

(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)*100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
(1.47-1.36)*100
1.47
7.33%

=
=

2.3 ด้ านการลดลงของกําไรสุ ทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
มีรายละเอียดการคํานวณในกรณี ที่ 1-4 ดังนี้
การลดลงของกําไรสุ ทธิต่อหุน้

=

Earning*
จํานวนหุน้ Paid-up+ จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+หุน้ ปันผล
=
98,838,000
(824,227,596+103,028,450+412,113,798)
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=

7.38%

การลดลงของกําไรสุ ทธิต่อหุน้ (กรณี คิดผลกระทบเฉพาะจากการออก UKEM-W2 เพียงอย่างเดียว)
=
=

=

Earning*
จํานวนหุ น้ Paid-up+ จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
98,838,000
(824,227,596+103,028,450)
10.66%

* Earning ที่ใช้ ในการคํานวณ มาจากกําไรสุทธิ สาํ หรั บงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

3. รายละเอียดการคํานวณสัดส่ วนหุ้นรองรับ
สัดส่ วนหุน้ รองรับ

=
=

=
สัดส่ วนหุน้ รองรับ*

=
=

=

จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
จํานวนหุน้ Paid-up
103,028,450
824,227,596
12.50%
จํานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
จํานวนหุน้ Paid-up+จํานวนหุ น้ ปั นผล*
103,028,450
824,227,596+412,113,798
8.33%

*กรณี นาํ หุ้นปั นผลที่ได้ ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ งเดียวกันนีม้ าคํานวณรวม

6

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่าง เวลา 10.00 น.-11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และ จัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุนและการเพิม่ ทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ ดังนี้
1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 206,250,000 บาท เป็ น 206,056,899 บาท หรื อ ลดลง
จํานวน 193,101 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 772,404
หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 206,056,899 บาท เป็ น 334,842,461 บาท หรื อ เพิ่มขึ้น
จํานวน 128,785,562 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 412,113,798 หุน้ เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ น้ ปันผล และ จํานวน 103,028,450 หุ น้ เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) รวมเป็ นการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ท้ งั สิ้ น
จํานวน 515,142,248 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน
แบบกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)

ประเภท จํานวนหุ้น มูลค่ าทีต่ ราไว้
หุ้น
(หุ้น)
(บาทต่ อหุ้น)
หุน้ สามัญ 515,142,248
0.25
-

-

-

รวม
(บาท)
128,785,562
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
1) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
ไม่เกิน
เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ 412,113,798
ปันผล

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
2:1

2) เพื่อรองรับการใช้
ไม่เกิน
สิ ทธิของใบสําคัญ
103,028,450
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้
สามัญของบริ ษทั ครั้ง
ที่ 2 (UKEM-W2)

8 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ

รวม

ราคาขายต่ อหุ้น วัน เวลา จองซื้อ
(บาท)
และชําระค่ าหุ้น
0
กําหนดรายชื่อผู ้
ถือหุ น้ มีสิทธิที่จะ
ได้รับหุ น้ ปันผล
ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561
(Record Date)
จัดสรรโดยไม่คิด กําหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ มีสิทธิที่จะ
มูลค่า
(โดยกําหนด ได้การจัดสรร
ราคาใช้สิทธิที่ ใบสําคัญแสดง
0.50 บาท ต่อหุน้ สิ ทธิ ในวันที่ 9
สามัญเพิ่มทุน กุมภาพันธ์ 2561
ใหม่ 1 หุน้ ) (Record Date)

515,142,248

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษหุ้น
2.2.1 กรณี ที่คาํ นวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวทําให้มีเศษ
บริ ษทั จะทําการปัดเศษทิ้งทั้งจํานวน
2.2.2 สําหรับการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผลที่มีเศษของหุ ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว บริ ษทั จะทําการจ่ายเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท
แทนการจ่ายหุน้ ปั นผล
2.3 จํานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี-

3 กําหนดวันประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น เพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุน และ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ปิ่ นเกล้า 2 ชั้ น 9 โรงแรมรอยัล ซิ ต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบํา หรุ บางพลัด
กรุ งเทพมหานคร 10700 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงใน
วันที่ 15 มกราคม 2561 (Record Date)
4 การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2

บริ ษทั จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อนํา
 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจ่ายหุ น้ ปันผล
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
 หุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงที่ จะซื้ อหุ ้นสาสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 2
(UKEM-W2)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5 วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และ การใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
5.1 เพื่อจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเพื่อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุ น้
5.2 ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ น้ เดิม โดยบริ ษทั จะนําเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพนี้ ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
เสริ มสภาพคล่องสําหรับการดําเนินธุรกิจทั้งจํานวน
6 ประโยชน์ ทบี่ ริษัทพึงจะได้ รับการการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ เป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
7 ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล

บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้
7.2 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะมีสิทธิรับเงินปันผล
จากการดําเนินงาน
หุ น้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิจะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั โดยมีสิทธิในการได้รับเงิน
ปั นผลนับจากวันที่ได้ใช้สิทธิและมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ที่ได้
ยืน่ ขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
8 รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ ทุน/จัดสรร
หุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

ขั้นตอนการดําเนินการ
วันที่คณะกรรมการมีมติเรื่ องการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
วันที่แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง (Record
Date)
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561
วันที่แจ้งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรหุน้ ปั นผล และ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) (Record Date)
วันที่นาํ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์

วันที่
27 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560
15 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561

ภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
วันจ่ายปั นผล
28 กุมภาพันธ์ 2561
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....................................................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั

(

นายวิรัช สุ วรรณนภาศรี

)

ลายมือชื่อ.....................................................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
( นางสาวปิ ยะนันท์ สุ วรรณนภาศรี
)
ลายมือชื่อ.....................................................................................กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(
นายพีรพล สุ วรรณนภาศรี
)

ประทับตราสําคัญบริ ษทั

