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รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2
ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน) (UKEM-W2)
1. รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

:

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนที่ออกและเสนอขาย
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:
:
:

ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ

:
:

จานวนหุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับ

:

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันที่ออก
และเสนอขาย คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ระยะเวลาเสนอขาย

:

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

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมี
คอล จากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “UKEMW2”)
ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
ไม่เกิน 103,028,450 หน่วย
จัดสรรให้กบั ผูถ้ ิอหุน้ เดิมของบริ ษทั โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิ ทธิในการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่
2 (UKEM-W2) (Record Date) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ใน
อัตราส่วน 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ที่มีเศษ
ให้ปัดทิ้ง)
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซ้ือหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุน้ (หนึ่งหุน้ ) 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 ของจานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั
จานวน 824,227,596 หุน้ (ซึ่งยังไม่รวมหุน้ ปั นผล) ณ วันที่ 27
ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ ีตอ่ ผูถ้ ือหุน้
หากรวมหุน้ ปันผลจะคิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 824,227,596 หุน้ ซึ่งเท่ากับ 1,236,341,394
หุน้
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

:

วันทาการสุดท้ายของ เดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับทาการสุดท้าย
ของวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ

ระยะเวลาแสดงความจานง

:

ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการของ
ธนาคารพาณิ ชย์ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สาหรับการใช้
สิ ทธิครั้งสุดท้าย ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

บริ ษทั จะนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจต
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

:

บริ ษทั จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การปรับสิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

:

ในกรณี ที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.34/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ที่ออก
ใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ข้อ 11(4) (ข)
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายเป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคา
การใช้สิทธิ

ข้อกาหนดกรณี ที่มีใบสาคัญแสดงสิ ทธิเหลืออยู่ :
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
:

บริ ษทั จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เหลืออยูท่ ้ งั จานวน
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิน้ ี ตลอดจนมีอานาจใน
การกาหนดเหตุแห่งการออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคา

:
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การใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การ
เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิและการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิและหุน้ สามัญที่ออก
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการ
ขอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอานาจในการดาเนินการ
ใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิใน
ครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การลดลงของสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
2) การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
3) การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็ น 4 กรณี ตามรู ปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ UKEM-W2 ภายหลัง
ที่ได้รับหุน้ ปั นผล (Stock Dividend) ดังนี้
กรณี ที่ 1
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้รับสิ ทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 เป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จานวน โดยไม่ได้จาหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
กรณี ที่ 2
บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 ทั้งจานวน โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมไม่ได้
จาหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
กรณี ที่ 3
บุคคลอื่นที่มิใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 ทั้งจานวน โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้
จาหน่ายหุน้ ปันผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไปทั้งหมดให้กบั บุคคลอื่นที่มิใช่ผู ้
ถือหุน้ เดิม
กรณี ที่ 4
ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้รับสิ ทธิในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ UKEM-W2 เป็ นผู ้ ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิท้ งั
จานวน แต่มีการจาหน่ายหุน้ ปั นผล (Stock Dividend) ที่ออกโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งเดียวกันนี้ออกไป
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2.1 ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณในแต่ละกรณี 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%

=

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

=

38.46%

=

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

=

กรณี ที่ 4

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

=

=

30.77%
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2.2 ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณในกรณีที่ 1-4 ดังนี้
การลดลงของราคาตลาด = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)*100
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาดก่ อนการเสนอขายเท่ากับ 1.47 บาทต่อหุน้ ซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/250 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2560) ซึ่งเป็ นวันที่
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
=
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย*จานวนหุน้ Paid-up)+(ราคาใช้สิทธิ UKEM-W2*จานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2)
จานวนหุน้ Paid-up+ จานวนหุน้ 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 านการลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)
มีรายละเอียดการคานวณในกรณี ที่ 1-4 ดังนี้
การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุน้

=

Earning*
จานวนหุน้ Paid-up+ จานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2+หุน้ ปั นผล
=
98,838,000
(824,227,596+103,028,450+412,113,798)
5

สิง่ ที่แนบมา 2 หน้ า 6/6

=

7.38%

การลดลงของกาไรสุทธิต่อหุน้ (กรณี คิดผลกระทบเฉพาะจากการออก UKEM-W2 เพียงอย่างเดียว)
=
=

=

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

* Earning ที่ ใช้ ในการคานวณ มาจากกาไรสุทธิ สาหรั บงวด 9 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

3. รายละเอียดการคานวณสัดส่ วนหุ้นรองรับ
สัดส่วนหุน้ รองรับ

=
=

=
สัดส่วนหุน้ รองรับ*

=
=

=

จานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
จานวนหุน้ Paid-up
103,028,450
824,227,596
12.50%
จานวนหุน้ รองรับ UKEM-W2
จานวนหุน้ Paid-up+จานวนหุน้ ปันผล*
103,028,450
824,227,596+412,113,798
8.33%

*กรณี นาหุ้นปั นผลที่ ได้ ออกโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ งเดียวกันนีม้ าคานวณรวม
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