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UKEM014/2561 
วนัท่ี  22 พฤษภาคม 2561 

 
เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (UKEM-W2) คร้ังท่ี 1  (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามท่ีบริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) หรือ “บริษทัฯ” ไดท้  าการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (UKEM-W2) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนทั้งส้ิน 103,011,586 หน่วย โดยมี
ก าหนดการใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ีวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรง
กบัวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 นั้น 
 

 บริษทัฯ ขอแจง้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิและระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั (UKEM-W2) คร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ี 

 
1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ  : 0.50 บาท ต่อ 1 หุน้ 
 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ คือไม่น้อยกว่า 5  วนัก่อนวนัทีใ่ช้สิทธิ  
วนัท่ี  23 – 25, 28, 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น  

 
3. เอกสารและหลกัฐานในการแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งยื่นเอกสารแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ 
ดงัน้ี 
 
3.1 ใชสิ้ทธิโดยการใชส้ าคญัแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3.1.1 ยื่นแบบแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอกขอ้ความให้ถูกตอ้ง ชดัเจน 
และ  ครบถว้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิได้ ณ สถานท่ีท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ หรือ 
สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี (www.unionpetrochemical.com) 

http://www.millconsteel.com/
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3.1.2 น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงัหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ     ตามแบบท่ีบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพยฯ์”) ก าหนดตามจ านวนท่ีระบุอยู่ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือ
หุน้สามญั ใหแ้ก่บริษทั 

3.2 ใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอให้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ก าหนด โดยยื่นต่อบริษทั
หลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็น
หลกัฐานประกอบการซ้ือหุน้ ท่ีจะยืน่ต่อบริษทั  
 

อน่ึง เพื่อความชดัเจนในขั้นตอนรายละเอียด ขอแนะน าให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิติดต่อ
สอบถามเก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิการ รวมทั้งระยะเวลาด าเนินการตามขอ้น้ีไดจ้ากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน 
 

3.3 หลกัฐานประกอบการจองซ้ือหุน้รองรับตามการใชสิ้ทธิ 
ก.) บุคคลสัญชาติไทย  

ส าเนาบตัรประชาชน ท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือ/ช่ือสกุล 
ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่นทะเบียนสมรส 
ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือนามสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข.) บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย   
ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ค.) นิติบุคคลในประเทศ 
ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัฉบบัท่ีอพัเดทล่าสุดท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือน  ก่อน
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนา
หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง ของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น ตาม ก.) หรือ ข.) แลว้แต่กรณี  

ง.) นิติบุคคลต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัและหนงัสือรับรองท่ีออก
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัใช้สิทธิ ซ่ึงรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งและ
เอกสารหลกัฐานของผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม ก.) หรือ ข.) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

4. วธีิการช าระเงิน 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งช าระเงินให้แก่บริษทัตามจ านวนท่ีระบุ

ในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัภายในก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ  โดยวธีิหน่ึงวธีิใด ดงัน้ี 
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ก.) ช าระโดยโอนเงินสด เข้าบญัชีเงินฝากของบริษทั ช่ือ “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยู

เน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ” ประเภทบญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี 70-0205337-5 ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาย่อย จกัรวรรดิ  และน าส่งส าเนาใบน าฝากเงินให้แก่บริษทั
พร้อมกบัแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั  หรือ 

 
ข.) ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน

กรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิ  โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน บริษัท ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากัด (มหาชน)”  ทั้งน้ีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือบริษทั เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บเงิน
ไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทั ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิดงักล่าว และบริษทัตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในคร้ังน้ี แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดั
สิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังถดัไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ยให้ถือวา่
หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป 
 

5. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ  
ส านักงานบริษัทฯ เลขท่ี 728 อาคารยูเน่ียนเฮ้าส์  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 โทรศพัท ์02-881-8288 โทรสาร 02-881-9135 
 

6. เงื่อนไขอืน่ๆ 
6.1 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านั้น 
6.2 หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงความจ านง

การใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญันั้นไม่ครบถว้น หรือ ไม่ถูกตอ้ง หรือปิดอากรแสตมป์
ไม่ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ข
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ มิฉะนั้นแลว้บริษทัจะถือวา่การแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิในคร้ังน้ีส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ และบริษทัจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัจากวนัใชสิ้ทธิ โดยไม่มีดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใด 
 

ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถว้น บริษทัสงวนสิทธิท่ีจะ
ด าเนินการประการใดประการหน่ึงต่อน้ี ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 
6.2.1 ถือวา่การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ หรือ 
6.2.2 ถือวา่จ านวนหุน้สามญัท่ีจองซ้ือมีจ านวนเท่ากบัจ านวนท่ีพึงจะไดรั้บตามจ านวนเงินในการใช้

สิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บช าระไวจ้ริงตามราคาการใชสิ้ทธิในขณะนั้น 
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ในกรณีตามขอ้ 10.2.1 บริษทัจะคืนเงินท่ีไดรั้บไวแ้ละใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงบริษทัถือวา่ไม่มีการใช้
สิทธิดงักล่าวใหก้บัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั โดยไม่มีการค านวณดอกเบ้ีย ไม่วา่ในกรณี
ใด ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้ไดต่้อไปจนถึงวนัใช้สิทธิคร้ัง
สุดทา้ย หรือ ในกรณีตามขอ้  10.2.2 บริษทัจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้
มี) ในกรณีท่ีบริษทัถือวา่มีการใชสิ้ทธิเพียงบางส่วนคืนให้กบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน  14 วนั 
โดยจะไม่มีการค านวณดอกเบ้ียไม่วา่ในกรณีใดๆ อยา่งไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ียงัไม่มีการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวยงัมีผลใชต่้อไปจนถึงวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและไดโ้ปรดแจง้ใหน้กัลงทุนไดท้ราบโดยทัว่กนัดว้ย 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นางสาวปิยะนนัท ์ สุวรรณนภาศรี) 
       ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูมี้อ  านาจลงนามสารสนเทศ 


