
 

    

- สรุปขอ้สนเทศ - 

   

ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญั ของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั(มหาชน) คร ัง้ที่ 2 (“UKEM-W2”) 

 

 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ   103,011,586 หน่วย    

จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ทิธิ   103,011,586 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิทีม่ชีื่อในวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

ไดร้บัใบส าคญัแสดงสทิธฯิ (Record Date) ในวนัที ่9 กมุภาพนัธ ์2561 ในอตัราส่วน 8 หุน้

สามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(กรณีทีม่เีศษใหป้ดัทิ้ง) โดยใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย 

มสีทิธซิื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิรายใหญ่  ณ วนัที ่15 มนีาคม 2561 

ช่ือ     จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ    รอ้ยละของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

      ที่ยื่นจดทะเบยีนในคร ัง้น้ี 

1. กลุม่ครอบครวัสุวรรณนภาศรี 

1.1 นางกาญจนา สุวรรณนภาศร ี

1.2 นางสาวฉตัรประภา สุวรรณนภาศร ี

1.3 นายพรีเจต สุวรรณนภาศร ี

1.4 นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศร ี

1.5 นางสาวสุธดิา สุวรรณนภาศร ี

1.6 นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศร ี

1.7 นายพรีพล สุวรรณนภาศร ี
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 รวมกลุม่สวุรรณนภาศรี 56,475,387 54.824 

2. กลุม่ครอบครวัโพธิ์อบ   

2.1 นายลอืชา โพธิ์อบ 2,983,137 2.896 

2.2 นายวรศิ โพธิ์อบ 2,292,725 2.226 

รวมกลุม่โพธิ์อบ 5,275,862 5.122 

3. นายจรลั ระวแีสงสูรย ์ 1,862,500 1.808 

4.นางสาวจนัทรจ์ริา จลุธรีะ 1,398,137 1.357 

5. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 1,107,727 1.075 

6. นายสุสชิณท์กัษ ์อจัฉรยิะสมบตั ิ 862,500 0.837 

7. นายพรีวฒัน ์ธรรมาภมิณฑ ์ 625,000 0.607 

8. กลุม่พฒันพฑิูรย ์   

8.1 นายสุรพนัธ ์พฒันพฑิูรย ์ 425,000 0.413 

8.2 นางสาว ปญัจพร พฒันพฑิูรย ์ 75,000 0.073 

รวมกลุม่พฒันพฑูิรย ์ 500,000 0.485 



9. กลุม่กรชิก าจร   

9.1 นางนนทภรณ ์กรชิก าจร 418,750 0.407 

9.2 นางสาวภณัทริา กรชิก าจร 62,500 0.061 

รวมกลุม่กริชก าจร 481,250 0.467 

10. นายนนัทชยั กมัทรทพิย ์ 480,500 0.466 

                         รวม 10 อนัดบัแรก 69,068,863 67.050 

11.ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธอิืน่ 33,942,723 32.950 

                         รวมท ัง้สิ้น 103,011,586 100.00 

 

การใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 1. วนัก าหนดการใชส้ทิธิ : ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ

ไดปี้ละ สองคร ัง้ ในวนัท  าการสุดทา้ยของเดอืนพฤษภาคมและเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 

ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยสรุปดงันี้ 

คร ัง้ที่ วนัใชส้ทิธิ 

1 วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 

2 วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 

3 วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

4 วนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 

5 วนัที ่14 มนีาคม 2563 

   ท ัง้นี้ ก าหนดการใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยใหต้รงกบัวนัทีใ่บส  าคญัแสดงสทิธิมอีายุครบ 

2 ปีนบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที่ 14 มีนาคม 2563 (ในกรณีที่วนั

ก าหนดการใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยุดท าการ ใหเ้ลือ่นก าหนดการใชส้ทิธิดงักล่าว เป็นวนัท  า

การสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักลา่ว)  

 2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิใน

การซื้อหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัของบริษทั 

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช ้

สทิธิแต่ละคร ัง้ ส  าหรบัวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยก าหนดใหม้รีะยะเวลาแจง้ความจ านงในการ

ใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ยภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย 

 ท ัง้นี้ บริษทัจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธ ิ

ยกเวน้ในกรณีการใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ยจะมกีารปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนใบส าคญัแสดง

สทิธ ิ21 วนั ก่อนวนัใชส้ทิธคิร ัง้สุดทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึ้นเครื่องหมาย SP 

(หา้มท าการซื้อขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท  าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน (ในกรณีทีว่นัปิดสมดุ

ทะเบยีนพกัการโอนสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติรงกบัวนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัยใ์ห ้

เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนเป็นวนัท  าการก่อนหนา้) 



การแจง้ข่าวเกี่ยวกบัการใชส้ทิธ ิอตัราการใชส้ทิธิ ราคาทีจ่ะซื้อหุน้สามญั ระยะเวลาในการ

ใชส้ทิธ ิและระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิบริษทัจะแจง้รายละเอยีดดงักล่าว

อย่างนอ้ย 5 วนัท  าการก่อนระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิแต่ละคร ัง้ ในระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPortal) ส  าหรบัวนัใชส้ทิธิคร ัง้สุดทา้ย บริษทัจะ

ส่งรายละเอียดดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุด

ทะเบียนผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร ัง้สุดทา้ยทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน 

สถานที่ตดิตอ่ในการใชส้ทิธิ 

บรษิทั ยูเนี่ยน ปิโตรเคมคีอล จ ากดั(มหาชน) 

เลขที ่728 อาคาร ยูเนี่ยนเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ 

เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

โทรศพัท ์02-881-8288 โทรสาร 02-881-9135 

เวบ็ไซต ์: www.unionpetrochemical.com 

ท ัง้นี้  ในกรณีที่บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใชส้ิทธิ บริ ษทัจะแจง้

รายละเอียดใหก้บัผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด

หลกัทรพัยต่์อไป 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ 

บรษิทัจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญัตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิเมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์

หนึ่งดงัต่อไปนี้  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่รกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ใหน้อ้ยกว่าเดมิ 

(1) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบริษทั  อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ ซึ่งการเปลีย่นแปลง

ราคาการใชส้ทิธแิละอตัราใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทนีบัต ัง้แต่วนัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทั 

(2) เมือ่บรษิทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืบคุคลในวงจ ากดั ในราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้

สามญัทีอ่อกใหม่ค านวณไดต้ า่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใช ้

สทิธิจะมผีลบงัคบัทนัท ี ต ัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองซื้อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่อง 

หมาย XR)  ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ  และ/หรือ  วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิท ัง้สิ้นทีบ่ริษทัจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ่้าย 

หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ท ัง้หมด 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” หมายถงึ มูลค่าการซื้อขายหุน้สามญัของบริษทัท ัง้หมดหารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของ

บริษทัที่มกีารซื้อขายท ัง้หมดในตลาดหลกัทรพัยใ์นระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการ (วนัทีเ่ปิดท าการซื้อขายของตลาดหลดัทรพัย)์ ติดต่อกนั 

ก่อนทีใ่ชใ้นการค านวณ 

“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธิในการจองหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ (วนัแรกทีข่ ึ้นเครื่องหมาย 

XR) ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายให ้

แประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา  “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั” เนื่องจากหุน้สามญัไม่มกีารซื้อขายในช่วงเวลาดงักล่าว บริษทั

จะด าเนินการก าหนดราคายุตธิรรมเพือ่ใชใ้นการค านวณแทน 

http://www.unionpetrochemical.com/


อนึ่ง ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัพรอ้มกนัมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเ้งือ่นไขทีต่อ้งจองซื้อดว้ยกนัใหใ้ชร้าคาเสนอขาย

ทกุราคามาค านวณราคาสุทธต่ิอหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ แต่ในกรณีทีก่ารเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซื้อดว้ยกนั ใหน้ า

เฉพาะราคาเสนอขายทีต่  า่กว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

(3) เมื่อบริษทัเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม และ/หรือประชาชนท ัว่ไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากดัโดยที่

หลกัทรพัยน์ ัน้ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหลกัทรพัยใ์นการใชส้ทิธิแปลงสภาพ  หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั  หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลง

สภาพ หรอื ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญั) โดยทีร่าคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัสทิธิดงักล่าวต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญั

ไม่ไดร้บัสทิธกิารจองซื้อหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ใดๆขา้งตน้ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั (วนั

แรกทีข่ ึ้นเครื่องหมาย XW) ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธิทีจ่ะ

แปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั กรณีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ /หรือ กรณีที่เป็นการ

เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัแลว้แต่กรณี 

“ราคาสุทธิต่อหุน้สามญัทีอ่อกใหม่เพือ่รองรบัสทิธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทีบ่ริษทัจะไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยท์ีใ่หส้ทิธิทีจ่ะ

แปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจากการออกหลกัทรพัยน์ ัน้ รวมกบัเงินทีจ่ะไดร้บั

จากการแปลงสภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรือใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญันัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัท ัง้สิ้นทีต่อ้งออกใหม่เพือ่รองรบัการใชส้ทิธิ

น ัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิทั” ใหใ้ชแ้ละมคีวามหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (2) ขา้งตน้ 

“วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินการจองซื้อหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธิทีจ่ะแปลง

สภาพ หรอืเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรอืใหส้ทิธใินการซื้อหุน้สามญั ส  าหรบักรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืวนัแรกของการเสนอ

ขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหส้ทิธิทีจ่ะแปลงสภาพ หรือเปลีย่นเป็นหุน้สามญั หรือใหส้ทิธิในการซื้อหุน้สามญั ส  าหรบักรณีทีเ่ป็ นการเสนอ

ขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอื กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

(4) เมือ่บรษิทัจ่ายปนัผลท ัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใช ้

สทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มสีทิธริบัหุน้ปนัผล (วนัแรกทีข่ ึ้นเครื่องหมาย XD) 

(5) เมือ่บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคล

และเงนิส  ารองตามกฏหมาย  ส  าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ  ในระหว่างอายุของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยเริ่มต ัง้แต่รอบ

ระยะเวลาบญัชขีองปี 2561 ท ัง้นี้การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตี ัง้แต่วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่มสีทิธิ

รบัเงนิปนัผล  (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

 อตัรารอ้ยละของเงนิปนัผลที่จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ค านวณโดยน าเงนิปนัผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลา

บญัชีหารดว้ยก าไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบริษทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลและเงนิส  ารองตามกฏหมายของผลการด าเนินงานของรอบ

ระยะบญัชปีีเดยีวกนั โดยทีเ่งนิปนัผลทีจ่่ายออกจรงิดงักลา่ว  ใหร้วมถงึเงนิปนัผลทีจ่่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชดีงักลา่วดว้ย 

วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ื้อหุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสทิธใินเงนิปนัผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรพัยข์ึ้นเครื่องหมาย XD) 

(6) ในกรณีที่มเีหตุการณ์ใดๆ อนัท าใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเสยีสทิธิและผลประโยชนอ์นัพงึได ้โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้ไม่ได ้

ก าหนดอยู่ในขอ้ (1)–(5) บริษทัจะพจิารณาเพือ่ก าหนดการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและ/หรืออตัราการใชส้ทิธิใหม่ (หรือปรบัจ านวนหน่วย

ใบส าคญั แสดงสทิธิแทนอตรัาการใชส้ทิธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท  าใหส้ทิธิของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธิดอ้ยไปกว่าเดมิ ท ัง้นี้ ใหถ้อืว่าผลการ

พจิารณานัน้เป็นทีสุ่ด โดยบรษิทัจะแจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์หท้ราบโดยเร็วรวมท ัง้แจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15วนั นบัจากวนัทีม่เีหตใุห ้

ตอ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธหิรอืผลการพิจารณาเป็นทีสุ่ด พรอ้มท ัง้ปิดประกาศขอ้ก าหนดสทิธิทีไ่ดร้บัการแกไ้ข ณ ทีท่  าการส านกังาน

ใหญ่ของบรษิทั 



(7) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) เป็นอสิระต่อกนัส  าหรบัในกรณีทีเ่หตกุารณ์

ต่างๆ เกิดขึ้นพรอ้มกนั ใหค้ านวณการเปลีย่นแปลงเรียงล  าดบัดงันี้  คือขอ้ (1) -> (5) -> (4) -> (2) -> (3) -> (6) โดยในแต่ละล  าดบัคร ้งัที่

ค  านวณการเปลีย่นแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 3 ต าแหน่งและอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง 

บริษทัจะด าเนินการแจง้ผลการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (1) ถงึขอ้ (6) โดยบอกถงึรายละเอียด

วธิีการค านวณและเหตุผลที่ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้ือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย ์

(SETPortal) ทนัทหีรอืภายใน 9.00 น. ของวนัทีอ่ตัราและราคาใชส้ทิธมิผีลบงัคบัใช ้และแจง้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัจากวนัทีท่ีม่ ี

ผลบงัคบัใชต่้อการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธิ 

(8) บริษทัจะไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอตัราการใชส้ทิธิเวน้แต่จะมกีารปรบัสทิธิตามเงือ่นไขการปรบัสทิธิรวมท ัง้จะไม่ขยายอายุ

ของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

(9) บริษทัอาจท าการปรบัราคาการใชส้ทิธิควบคู่กบัการออกใบส าคญั แสดงสทิธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชสทิธิก็ไดท้ ัง้นี้หาก

บรษิทัตอ้งออกหุน้ รองรบัเพิม่เตมิ บรษิทัตอ้งยืน่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมตัใิหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสทิธนิ ัน้อย่างเพยีงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต.

ก่อนการปรบัสทิธจิงึจะถอืว่าบรษิทัไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

(10)  ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ทิธิใหม่มรีาคาต า่กว่า มูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของ

บรษิทั ก็ใหใ้ชม้ลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม่ 

ระยะเวลาหา้มจ าหน่ายหุน้ (ถา้ม)ี  - ไม่ม-ี 

อืน่ๆ ที่ส าคญั (ถา้ม)ี    - ไม่ม-ี 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี   - ไม่ม-ี 

จดัท าโดย     บริษทั ยูเน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั(มหาชน) 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

ลงลายมอืชื่อ__________________________________________ 

(นายวริชั สุวรรณนภาศร ี  นางสาวปิยะนนัท ์สุวรรณนภาศร ี  และนางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี) 

    กรรมการผูม้อี  านาจลงนาม 


