
การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2561

บรษิทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน)

Union Petrochemical Public Company Limited

วนัพธุที่ 31 มกราคม 2561



• พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี ผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2560วาระที ่1

• พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปนัผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมของบรษิทัวาระที ่2

• พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที ่2 (UKEM-W2) 

ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน รวมจ านวนไมเ่กนิ 103,028,450 หน่วย โดยไมค่ดิมลูค่า (ศูนยบ์าท)
วาระที ่3

• พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 193,101 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 772,404 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท
วาระที ่4

• พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัวาระที ่5

• พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 128,785,562 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 206,056,899 บาท 

เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 515,142,248 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
วาระที ่6

• พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจด

ทะเบยีนของบรษิทั
วาระที ่7

• พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวนไมเ่กนิ 515,142,248 หุน้ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล

และ การออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที ่2 (UKEM-W2)
วาระที ่8

• เรื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ีวาระที ่9

วาระการประชมุ



วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุประจ าปี ผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 

1/2560

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าไดม้กีารบนัทึก

รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 

2560 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว ท ัง้นี้ส  าเนาบนัทกึรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู ้

ถอืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2560 มรีายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนงัสือเชิญ

ประชมุ



วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม

ของบรษิทั

หลกัการและเหตผุล เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการรองรบัการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทัในอนาคต ทางบรษิทัจงึมคีวามประสงคจ์ะจ่ายปนัผลระหวา่งกาล

เป็นหุน้สามญัและเงนิสดจากก าไรสะสมของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 

➢ จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจ านวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ มูลค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบริษทั ในอตัรา 2 หุน้เดมิ ต่อ 1 

หุน้ปนัผล  คดิเป็นจ านวนเงนิท ัง้สิ้นไมเ่กนิ 103,028,450 บาท  หรอื คดิเป็น

อตัราการจ่ายปนัผล 0.125 บาทต่อหุน้  ท ัง้นี้  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษ

ของหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ใหจ่้ายปนัผลเป็นเงินสดแทนการ

จ่ายเป็นหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท 



➢ จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท หรอืคิดเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 

12,363,414 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายภาษ ีหกั ณ ทีจ่่าย 

คิดเป็นการจ่ายปนัผลรวมตาม 1) และ 2) ดงักล่าวขา้งตน้ ในอตัราหุน้ละ 

0.14 บาท ซึ่งภายหลงัการหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 ของ จ านวนปันผล

ท ัง้หมดที่ไดร้บัแลว้ จะยงัคงเหลอืเงนิสดปนัผลจ่ายใหก้บัผูถ้อืหุ น้ในอตัราหุน้ละ 0.001 

บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัหุน้ปันผลและเงินสดปันผลในวนัที่ 9 

กุมภาพนัธ ์2561 (Record Date) โดยมกี าหนดการจ่ายปนัผลภายในวนัที่ 28 

กมุภาพนัธ ์2561

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชมุ

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปนัผลระหวา่งกาลตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยปนัผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม

ของบรษิทั (ต่อ)



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) ใหก้บัผู ้

ถอืหุน้เดิมของบรษิทัตามสดัสว่น รวมจ านวนไม่เกนิ 103,028,450 

หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท)

หลกัการ และ เหตผุล เพือ่เป็นการตอบแทนความเชื่อม ัน่ของผูถ้ือหุน้ทีม่ี

ต่อบรษิทั และ ใหบ้รษิทัมทีางเลอืกในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุเพิ่มเตมิส าหรบัใชเ้ป็น

ทุนหมนุเวยีน และ เสริมสภาพคล่องส าหรบัการด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงมมีคีวาม

ประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สาม ัญเพิ่มทุนของ

บรษิทั คร ัง้ที ่2 (UKEM-W2) ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ ใน

อ ัตรา 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจ านวนไม่ เกิน 

103,028,450 หน่วย (ค านวณจากทุนช าระแลว้ ณ วนัที่ 27 ธนัวาคม 2560) โดย

ไมค่ดิมลูค่า (ศูนยบ์าท) กรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิ้ง



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) ใหก้บัผู ้

ถอืหุน้เดิมของบรษิทัตามสดัสว่น รวมจ านวนไม่เกนิ 103,028,450 

หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท) (ต่อ)

ทัง้นี้  รายละเอยีดเบื้องตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธนิี้  ปรากฏตาม สิ่ งที่สง่มาดว้ย 2

ของหนงัสอืเชญิประชมุ โดยบรษิทัจะก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธใินการไดร้บั

จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธนิี้  ในวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 (Record Date)

หมายเหตุ: ในการนี้  หุน้ปันผลที่ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั โดยก าหนดรายชื่อแบบ 

Record Date ในวนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์2561 จะไม่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) เนื่องจากได ้

ก าหนดวนั Record Date ส าหรบัสทิธิในการรบัปนัผลและสทิธิในการรบั

ใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นวนัเดยีวกนั



วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) ใหก้บัผู ้

ถอืหุน้เดิมของบรษิทัตามสดัสว่น รวมจ านวนไม่เกนิ 103,028,450 

หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนยบ์าท) (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการพจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้

สามญัเพิม่ทนุของ บรษิทั คร ัง้ที ่2 (UKEM-W2) ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั

ตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ รวม

จ านวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ตามรายละเอยีด

ขา้งตน้



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 

193,101 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 

จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท

ทนุจดทะเบยีน

206,056,899 บาท

ทนุจดทะเบยีน

206,250,000 บาท
ลดเป็น



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 

193,101 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 

จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ต่อ)

หลกัการ และ เหตุผล ภายใตพ้ระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ  .2535 
(รวมท ัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดวา่ บรษิทัจะเพิม่ทนุจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีน

ไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ขึ้นไดเ้มือ่หุน้ท ัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระ

เงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรอืในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ที่

ออกเพือ่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 

193,101 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย 

จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ต่อ)

ดงันัน้ เพือ่รองรบัธุรกรรมการจ่ายหุน้ปนัผล และ การออกใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะ

ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) บรษิทั จะตอ้งด าเนินการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั จ านวน193,101 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ได ้

ออกจ าหน่าย ซึ่งเป็นหุน้ที่เหลือจากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดง

สิทธิทึ่จะซื้อหุน้สามญัของบริษทั คร ัง้ที่ 1 (UKEM-W1) ที่ไดห้มดอายุไปแลว้ 

จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึ่งจะท าใหทุ้นจดทะเบยีน

ของบริษทัลดลง จากเดิมทุนจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 

บาท 



วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 

193,101 บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 

206,056,899 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่าย 

จ านวน 772,404 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท (ต่อ)

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั จ านวน 193,101 

บาท จากเดมิทนุจดทะเบยีน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท  โดยการ

ตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกจ าหน่ายของบรษิทั จ านวน 772,404 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.25 บาท



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของ

บรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั

หลกัการ และ เหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทีป่รากฏในระเบยีบ

วาระที ่4 บรษิทัฯ จงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้
แทน 

“ขอ้. 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน 206,056,899 บาท (สองรอ้ยหกลา้นหา้หมืน่หกพนัแปดรอ้ยเกา้

สบิเกา้บาทถว้น)

แบง่ออกเป็น 824,227,596 หุน้  (แปดรอ้ยยีส่บิสีล่า้นสองแสนสองหมืน่เจด็

พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้)

มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์

โดยแยกออกเป็น :
หุน้สามญั 824,227,596 หุน้  (แปดรอ้ยยีส่บิสีล่า้นสองแสนสองหมืน่เจด็

พนัหา้รอ้ยเกา้สบิหกหุน้)

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้  (         - )”



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของ

บรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอที่

ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบริคณหส์นธขิองบรษิทั 

ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ท ัง้นี้  ใหบ้คุคลที่

คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันา

ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี  านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทั จ านวน 

128,785,562 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 206,056,899 บาท เป็น 

334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 515,142,248 

หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

หลกัการ และ เหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการจ่ายปนัผลเป็นหุน้

สามญั และ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามญัของบริษ ัท คร ัง้ที่ 2 

(UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนของบริษทัอีกเป็น จ านวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบยีน 206,056,899 

บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 515,142,248 หุน้ มูลค่าที่ตรา

ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

(โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิใน สิ่ งที่สง่มาดว้ย 3 แบบรายงานการเพิม่ทนุ หรอื แบบ 

(F53-4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ น้

พจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทั จ านวน 128,785,562 บาทจากเดิมทุนจด

ทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 

515,142,248 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 



วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบริษทั จ านวน 

128,785,562 บาท จากเดิมทนุจดทะเบยีน 206,056,899 บาท เป็น 

334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 515,142,248 

หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ทนุจดทะเบยีน

206,056,899 บาท
ทนุจดทะเบยีน

334,842,461 บาท

เพิม่เป็น



วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ

บรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั

หลกัการ และ เหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั ตามทีป่รากฏใน

ระเบยีบวาระที ่6 บรษิทัฯ จงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ช ้
ขอ้ความต่อไปนี้แทน 

“ขอ้. 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน 334,842,461 บาท (สามรอ้ยสามสบิสีล่า้นแปดแสนสีห่มืน่สอง

พนัสีร่อ้ยหกสบิเอด็บาทถว้น)

แบง่ออกเป็น 1,339,369,844 หุน้  (หนึ่งพนัสามรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นสามแสน

หกหมืน่เกา้พนัแปดรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้)

มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์

โดยแยกออกเป็น :
หุน้สามญั 1,339,369,844 หุน้ (หนึ่งพนัสามรอ้ยสามสบิเกา้ลา้นสามแสน

หกหมืน่เกา้พนัแปดรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้)

หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้  (         - )”



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวนไม่เกิน 

515,142,248 หุน้ เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผลและ การออกใบส าคญั

แสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2)

หลกัการ และ เหตผุล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมผูถ้อืหุน้เกี่ยวกบัการ

จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญั และ การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้

สามญัของบริษทั คร ัง้ที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่

ขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไม่เกิน 515,142,248 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดงัต่อไปนี้ 

❖ จ านวนไมเ่กนิ 412,113,798 หุน้ เพือ่รองรบัธุรกรรมการจ่ายหุน้ปนัผล

❖ จ านวนไม่เกิน 103,028,450 หุน้ เพือ่รองรบัการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกและเสนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน คร ัง้

ที ่2 (UKEM-W2)



วาระที่ 9 เรื่องอืน่ๆ (ถา้มี)

เรื่องอืน่ๆ



Thank You


