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UKEM020/2561 

วนัท่ี  05 พฤศจิกายน 2561 

เร่ือง แจง้กาํหนดการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (UKEM-W2) คร้ังท่ี 2 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทัฯ” ไดท้าํการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (UKEM-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวนทั้งส้ิน 103,011,586 หน่วย โดยมีกาํหนดการ
ใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 นั้น 

 บริษทัฯ ขอแจง้กาํหนดวนัใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (UKEM-W2) คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ดงัน้ี 

1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ  : 0.50 บาท ต่อ 1 หุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ คอืภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใช้สิทธิ  

วนัท่ี  23 , 26 – 29  พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น  

3. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจํานงขอใช้สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งยืน่เอกสารแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิ ดงัน้ี 

3.1 ใชสิ้ทธิโดยการใชส้าํคญัแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
3.1.1 ยื่นแบบแสดงความจาํนงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง ชัดเจน และ  

ครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถ
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รับใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิได ้ณ สถานท่ีท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ หรือ สามารถดาวน์โหลดจาก
เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี (www.unionpetrochemical.com) 

3.1.2 นําส่งใบสําคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนด้านหลงัหรือใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ     ตามแบบท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพยฯ์”) กาํหนดตามจาํนวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ใหแ้ก่
บริษทั 

3.2 ใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) 

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอให้ออกใบสาํคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์กาํหนด โดยยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพย ์
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดําเนินการแจ้งกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) เพื่อขอถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ซ้ือหุน้ ท่ีจะยืน่ต่อบริษทั  

อน่ึง เพ่ือความชดัเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะนาํให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิติดต่อสอบถาม
เก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาดาํเนินการตามขอ้น้ีไดจ้ากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ทาํหนา้ท่ีเป็น
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน 

3.3 หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุน้รองรับตามการใชสิ้ทธิ 

ก.) บุคคลสญัชาติไทย  

สาํเนาบตัรประชาชน ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรง
กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ
แจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือนามสกลุ เป็นตน้) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ข.) บุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทย   

สาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ค.) นิติบุคคลในประเทศ 

สําเนาหนังสือรับรองบริษทัฉบบัท่ีอพัเดทล่าสุดท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ก่อนวนั
กาํหนดการใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
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ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง 
ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ตาม ก.) หรือ ข.) 
แลว้แต่กรณี  

ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ 

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัและหนงัสือรับรองท่ีออกไม่เกิน 
6 เดือน ก่อนวนัใชสิ้ทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งและเอกสารหลกัฐาน
ของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4. วธีิการชําระเงิน 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งชาํระเงินให้แก่บริษทัตามจาํนวนท่ีระบุใน
แบบแสดงความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัภายในกาํหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงัน้ี 

ก.) ชาํระโดยโอนเงินสด เขา้บญัชีเงินฝากของบริษทั ช่ือ “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูเน่ียนปิโตร
เคมีคอล จํากัด (มหาชน) ” ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี 70-0205337-5 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขายอ่ย จกัรวรรดิ  และนาํส่งสาํเนาใบนาํฝากเงินใหแ้ก่บริษทัพร้อมกบัแบบแสดงความ
จาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  หรือ 

ข.) ชําระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัทาํการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิ  โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จํากดั (มหาชน)”  ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทั 
เรียกเกบ็เงินจาํนวนดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ี
มิไดเ้กิดจากบริษทั ใหถื้อว่าผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษทัตก
ลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังน้ี แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ัง
ถดัไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 

5. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ  

สํานักงานบริษทัฯ เลขท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮา้ส์  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 
10700 โทรศพัท ์02-881-8288 โทรสาร 02-881-9135 , Email : busara@unionpetrochemical.com 

6. เงื่อนไขอืน่ๆ 
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หากบริษทัฯ ไดรั้บหลกัฐานใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้น
ใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัฯ ตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ
กรอกลงในใบแจง้ความจาํนงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้นไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งหรือปิดอากรแสตมป์ไม่
ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งทาํการแกไ้ขเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขั้นตอนและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิภายในกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ มิฉะนั้นแลว้บริษทัฯ จะถือว่าการแจง้ความ
จาํนงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัฯ จะส่งเงินท่ีไดรั้บและใบสําคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 
วนัทาํการนบัจากวนักาํหนดสิทธิโดยไม่มีดอกเบ้ียให้ไม่ว่ากรณีใด อยา่งไรก็ดีใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวขา้งตน้ ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนักาํหนดใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและไดโ้ปรดแจง้ใหน้กัลงทุนไดท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี) 

       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

           ผูมี้อาํนาจลงนามสารสนเทศ 

 

 






