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แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

 

บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

6/2560 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ระหวา่ง เวลา 10.00 น.-11.30 น. เก่ียวกบัการลดทุน เพิ่มทุน และ จดัสรร

หุน้สามญัเพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี  

1. การลดทุนและการเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ ดงัน้ี  

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท หรือ ลดลง

จ านวน 193,101 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดจ้  าหน่ายจ านวน 772,404 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท หรือ เพิ่มข้ึน

จ านวน 128,785,562 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จ  านวน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับ

การจ่ายหุน้ปันผล และ จ านวน 103,028,450 หุน้ เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) รวมเป็นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ทั้งส้ิน 

จ านวน 515,142,248 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะ ดงัน้ี  

 

การเพิม่ทุน ประเภท
หุ้น 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

          แบบก าหนด 
         วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 515,142,248 0.25 128,785,562 

          แบบมอบอ านาจ 
         ทัว่ไป (General Mandate) 

- - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

2.1 รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงิน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น 
(บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ
และช าระค่าหุ้น 

1) ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล 

ไม่เกิน
412,113,798 

2:1 0 ก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บหุน้ปันผล
ในวนัท่ี  9 
กุมภาพนัธ์ 2561 
(Record Date) 

2) เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัของบริษทั คร้ัง
ท่ี 2 (UKEM-W2)  

ไม่เกิน 
103,028,450 

8 หุน้สามญัเดิม
ต่อ 1 หน่วย 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

จดัสรรโดยไม่คิด
มูลค่า 

(โดยก าหนด
ราคาใชสิ้ทธิท่ี 
0.50 บาท ต่อหุ้น
สามญัเพิ่มทุน
ใหม่ 1 หุน้) 

ก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้มีสิทธิท่ีจะ
ไดก้ารจดัสรร
ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในวนัท่ี  9 
กุมภาพนัธ์ 2561 
(Record Date) 

รวม 515,142,248    
 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษหุ้น 

2.2.1 กรณีท่ีค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวท าให้มีเศษ 

บริษทัจะท าการปัดเศษทิ้งทั้งจ  านวน  

2.2.2 ส าหรับการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นปันผลท่ีมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการ

จดัสรรหุ้นปันผลแลว้ บริษทัจะท าการจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.125 บาท 

แทนการจ่ายหุน้ปันผล 
 

2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืทีย่งัมิได้จัดสรร 

-ไม่มี- 
 

3 ก าหนดวนัประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น เพือ่ขออนุมัติการเพิม่ทุน และ จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 31 มกราคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้อง      

ป่ินเกล้า  1  ชั้ น 9  โรงแรมรอย ัล ซิ ต้ี  เลขท่ี  800 ถนนบรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลัด 
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กรุงเทพมหานคร 10700 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงใน

วนัท่ี 15 มกราคม 2561 (Record Date) 
 

4 การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และ เง่ือนไขการขออนุญาต 

(ถ้ามี) 

4.1  บริษทั จะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิและทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 

4.2  บริษทั จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน า 

 หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจากการจ่ายหุน้ปันผล  

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 

 หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงท่ีจะซ้ือหุ้นสาสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 

(UKEM-W2) 

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 

5 วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และ การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 

5.1 เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุน้ 

5.2 ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) ให้กบัผูถื้อ

หุ้นเดิม โดยบริษทัจะน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพน้ี ไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ

เสริมสภาพคล่องส าหรับการด าเนินธุรกิจทั้งจ  านวน 
 

6 ประโยชน์ทีบ่ริษัทพงึจะได้รับการการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ และ เป็นการเตรียมความพร้อม

ส าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

 

7 ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1       นโยบายเงินปันผล 

 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 

ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฏหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไว ้

7.2 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจะมีสิทธิรับเงินปันผล

จากการด าเนินงาน 

สิง่ที่แนบมา 3 หน้า 3/4 
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