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รายละเอยีดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั คร้ังที ่2 

ของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (มหาชน) (UKEM-W2) 

 

1. รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมี

คอล จ ากดั(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “UKEM-
W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 103,028,450 หน่วย  
วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหก้บัผูถิ้อหุน้เดิมของบริษทั โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 
2 (UKEM-W2) (Record Date) ในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 ใน
อตัราส่วน 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (ในกรณีท่ีมีเศษ
ใหปั้ดท้ิง)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  : หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1 หุน้ (หน่ึงหุน้) ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 
(หา้สิบสตางค)์ เวน้แตจ่ะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 103,028,450 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และ คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั 
จ านวน 824,227,596 หุน้  (ซ่ึงยงัไม่รวมหุน้ปันผล) ณ วนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิน้ีตอ่ผูถื้อหุน้ 
หากรวมหุน้ปันผลจะคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 824,227,596 หุน้ ซ่ึงเท่ากบั 1,236,341,394 
หุน้ 
 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัท่ีออก
และเสนอขาย คือ วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 
 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว โดยให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายเป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่อไป 
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ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : วนัท าการสุดทา้ยของ เดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ตลอด

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2561 และ วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัท าการสุดทา้ย
ของวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ  
 

ระยะเวลาแสดงความจ านง : ระหวา่งเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการของ
ธนาคารพาณิชยก่์อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง ส าหรับการใช้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ใน
การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 
 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ีเขา้จต
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ : บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  
 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ : ในกรณีท่ีมีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออก
ใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ขอ้ 11(4) (ข) 
ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั
มอบหมายเป็นผูพิ้จารณาก าหนดเง่ือนไข และ รายละเอียดอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และ ราคา
การใชสิ้ทธิ 
 

ขอ้ก าหนดกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิเหลืออยู ่ : บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ั้งจ านวน 
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และ รายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ตลอดจนมีอ านาจใน
การก าหนดเหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคา
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การใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การ
เขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัท่ีออก
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการ
ขอนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการ
ใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใน
คร้ังน้ี 
 
 
 

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 
2) การลดลงของราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
3) การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ตามรูปแบบการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ UKEM-W2 ภายหลงั
ท่ีไดรั้บหุน้ปันผล (Stock Dividend) ดงัน้ี 

              กรณีท่ี 1 
              ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UKEM-W2 เป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ง
จ านวน โดยไม่ไดจ้ าหน่ายหุน้ปันผล (Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังเดียวกนัน้ีออกไป 
              กรณีท่ี 2 
              บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งจ านวน โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมไม่ได้
จ าหน่ายหุน้ปันผล (Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังเดียวกนัน้ีออกไป 
              กรณีท่ี 3 

บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UKEM-W2 ทั้งจ านวน โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมได ้
จ าหน่ายหุน้ปันผล (Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังเดียวกนัน้ีออกไปทั้งหมดใหก้บับุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผู ้
ถือหุน้เดิม 
              กรณีท่ี 4 
              ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UKEM-W2 เป็นผู ้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ง
จ านวน แต่มีการจ าหน่ายหุน้ปันผล (Stock Dividend) ท่ีออกโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังเดียวกนัน้ีออกไป 
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2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1       =        N/A 
 
 
กรณีท่ี 2       =                                 จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2 
                               จ านวนหุน้ Paid-up+จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2+จ านวนหุน้ปันผล 
 
                    =                             103,028,450 

                                                 824,227,596+103,028,450+412,113,798 
                                
                    =         7.69% 
 
 
กรณีท่ี 3       =                            จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2+จ านวนหุน้ปันผล 
                               จ านวนหุน้ Paid-up+จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2+จ านวนหุน้ปันผล 
=                                            103,028,450+412,113,798 

                                                 824,227,596+103,028,450+412,113,798 
                                
                    =         38.46% 
 
 
กรณีท่ี 4       =                                               จ านวนหุน้ปันผล 
                               จ านวนหุน้ Paid-up+จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2+จ านวนหุน้ปันผล 
                     =                                 412,113,798 

                                                 824,227,596+103,028,450+412,113,798 
                                
                    =         30.77% 
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2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1-4  ดงัน้ี 
 
การลดลงของราคาตลาด = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)*100 
                                                                 ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

              โดยท่ี   
              ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากบั 1.47 บาทต่อหุน้ ซ่ึงค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัของ 
              บริษทัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม 
              คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/250 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 (ระหวา่งวนัท่ี 4-26 ธนัวาคม 2560) ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
             คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอวาระตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 
            ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย                 = 
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย*จ านวนหุน้ Paid-up)+(ราคาใชสิ้ทธิ UKEM-W2*จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2) 
                                          จ านวนหุน้ Paid-up+ จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2 
                                                                          =  (1.47*824,227,596)+(0.50*103,028,450) 
                                                                                       824,227,596+103,028,450 
 
                                                                          =            1.36  บาท ต่อ หุน้         
 
            การลดลงของราคาตลาด                       =            (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย)*100 

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

      2.3 ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
มีรายละเอียดการค านวณในกรณีท่ี 1-4 ดงัน้ี 
 
การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุน้         =                                              Earning* 
                                                                      จ านวนหุน้ Paid-up+ จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2+หุน้ปันผล 
                                                         =                          98,838,000 
                                                              (824,227,596+103,028,450+412,113,798) 
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                                                         =            7.38% 
 
การลดลงของก าไรสุทธิต่อหุน้ (กรณีคิดผลกระทบเฉพาะจากการออก UKEM-W2 เพียงอยา่งเดียว) 
 
                                                        =                                              Earning* 
                                                                         จ านวนหุน้ Paid-up+ จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2 
                                                         =                          98,838,000 
                                                                       (824,227,596+103,028,450) 
 
                                                       =              10.66% 
 
* Earning ท่ีใช้ในการค านวณ มาจากก าไรสุทธิส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560  
 
 

3. รายละเอยีดการค านวณสัดส่วนหุ้นรองรับ 
 
              สดัส่วนหุน้รองรับ           =             จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2 
                                                                              จ านวนหุน้ Paid-up         
                                                       =               103,028,450 
                                                                         824,227,596 
                       
                                                      =               12.50%              
 
             สดัส่วนหุน้รองรับ*         =             จ านวนหุน้รองรับ UKEM-W2 
                                                                 จ านวนหุน้ Paid-up+จ านวนหุน้ปันผล*              
                                                     =                          103,028,450 
                                                                       824,227,596+412,113,798 
 
                                                     =                8.33%              
 
           *กรณีน าหุ้นปันผลท่ีได้ออกโดยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังเดียวกันนีม้าค านวณรวม 
 
 

สิง่ที่แนบมา 2 หน้า 6/6 




