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(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษทั ยูเนี่ยน ปิ โตรเคมีคอล จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 ธันวาคม 2560
บริ ษทั ยูเนี่ ยน ปิ โตรเคมี คอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่าง เวลา 10.00 น.-11.30 น. เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และ จัดสรร
หุ น้ 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
จานวน 193,101 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 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
จานวน 128,785,562 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 412,113,798 หุ ้น เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ น้ ปั นผล และ จานวน 103,028,450 หุ น้ เพื่อรองรับการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) รวมเป็ นการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ท้ งั สิ้ น
จานวน 515,142,248 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน
แบบกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
แบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)

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

-

-

รวม
(บาท)
128,785,562
-
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2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น
(หุ้น)
1) ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม
ไม่เกิน
เพื่อรองรับการจ่ายหุ ้น 412,113,798
ปันผล

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
2:1

2) เพื่อรองรับการใช้
ไม่เกิน
สิ ทธิของใบสาคัญ
103,028,450
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้
สามัญของบริ ษทั ครั้ง
ที่ 2 (UKEM-W2)

8 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ

รวม

ราคาขายต่ อหุ้น วัน เวลา จองซื้อ
(บาท)
และชาระค่ าหุ้น
0
กาหนดรายชื่ อผู ้
ถือหุน้ มีสิทธิที่จะ
ได้รับหุน้ ปั นผล
ในวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2561
(Record Date)
จัดสรรโดยไม่คิด กาหนดรายชื่ อผู ้
มูลค่า
ถือหุน้ มีสิทธิที่จะ
(โดยกาหนด ได้การจัดสรร
ราคาใช้สิทธิที่ ใบสาคัญแสดง
0.50 บาท ต่อหุ ้น สิ ทธิ ในวันที่ 9
สามัญเพิ่มทุน กุมภาพันธ์ 2561
ใหม่ 1 หุ น้ ) (Record Date)

515,142,248

2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษหุ้น
2.2.1 กรณี ที่ คานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวทาให้มีเศษ
บริ ษทั จะทาการปั ดเศษทิ้งทั้งจานวน
2.2.2 สาหรับการคานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผลที่มีเศษของหุ ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ ้นปั นผลแล้ว บริ ษทั จะทาการจ่ายเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.125 บาท
แทนการจ่ายหุ น้ ปั นผล
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี3 กาหนดวันประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น เพือ่ ขออนุมัติการเพิม่ ทุน และ จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ปิ่ นเกล้ า 1 ชั้ น 9 โรงแรมรอยัล ซิ ต้ ี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลั ด
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กรุ งเทพมหานคร 10700 โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี 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 จะดาเนิ นการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุ นจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ และทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2

บริ ษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนา
 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจ่ายหุ น้ ปั นผล
 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
 หุ ้นสามัญที่ เกิ ดจากการใช้สิ ทธิ ใ บส าคัญแสดงที่ จะซื้ อหุ ้นสาสามัญของบริ ษทั ครั้ ง ที่ 2
(UKEM-W2)
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5 วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และ การใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
5.1 เพื่อจัดสรรหุ น้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมเพื่อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผถู ้ ือหุ น้
5.2 ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นเดิม โดยบริ ษทั จะนาเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพนี้ ไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ
เสริ มสภาพคล่องสาหรับการดาเนินธุ รกิจทั้งจานวน
6 ประโยชน์ ทบี่ ริษัทพึงจะได้ รับการการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ เป็ นการเตรี ยมความพร้อม
สาหรับรองรับการขยายธุ รกิจในอนาคต
7 ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้
7.2 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จะมีสิทธิ รับเงินปั นผล
จากการดาเนินงาน
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