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รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป 
(UAC-W1) 
 
ผู้ออกและเสนอใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ยนูิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่อยู่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรังสติ 19 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กทม.  10900 

ประเภทและชนิดของใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ยนูเิวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ 
แอนด์ เคมคิลัส์ จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและเปลีย่นมือได้ (“UAC-W1”) 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขาย 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออก
และเสนอขาย 

ไมเ่กิน 92,200,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เตรียม
ไว้รองรับการใช้สทิธิของ UAC-
W1 

ไมเ่กิน 92,200,000 หุ้น (ที่มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึง่คดิเป็นไมเ่กินร้อยละ 
23.24 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน  396,749,478 หุ้น (ใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท) 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นส ารองเพือ่รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จะต้อง
ไมเ่กินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 
วิธีการเสนอขาย การเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ในครัง้นีจ้ะเสนอขายให้แก ่

1) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มช่ืีออยู ่ณ วนั Record Date 
2) ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่จะมีการ

ออกและเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น 
3) นกัลงทนุทัว่ไปท่ีจองซือ้หุ้นเพิม่ทนุของบริษัทฯ ที่จะมีการออกและเสนอ 

ขาย 
วิธีการจดัสรร การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จะมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 
บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ในจ านวนไมเ่กิน 
79,400,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏในวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ซึง่จะ
ก าหนดอีกครัง้หนึง่ ภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
2/2552 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 โดยไมค่ิดมลูคา่ ในอตัราสว่น  5 หุ้นเดิม
ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิง้) 
 
2) การจัดสรร UAC-W1 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้น
เพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่
ได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
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บริษัทฯจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ในจ านวนไมเ่กิน 
12,800,000 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิม่ทนุท่ีเสนอ
ขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปท่ีได้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ในอตัราสว่น 5 หุ้นเพิ่มทนุได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย (กรณี
มีเศษให้ปัดทิง้) 

อัตราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น (อาจเปลีย่นแปลงในภายหลงัตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาใช้สิทธิ 7.50 บาท ทัง้นี ้ในกรณีที่มกีารปรับราคาใช้สทิธิ ราคาใช้สทิธิของ UAC-W1 ตอ่หนว่ย
ภายหลงัการปรับราคาใช้สทิธิจะไมต่ ่ากวา่มลูคา่ทีต่ราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
(หลงัจากที่มกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ วนัท าการสดุท้ายของทกุไตรมาส (เดือนมีนาคม หรือเดือนมถินุายน หรือเดือนกนัยายน 
หรือเดือนธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สทิธิได้ในวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้ตอ่ๆ ไปได้ตลอด
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิแล้ว 
ใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป 
วนัสดุท้ายของการใช้สทิธิจะตรงกบัวนัที่ใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 มีอายคุรบ 3 ปี 
นบัแตว่นัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ายดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย
ดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

ภายในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

เงื่อนไขส าหรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่จะก าหนดภายหลงัจากได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ 

เมื่อมกีารปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขของการปรับสทิธิตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่เป็นเหตกุารณ์ตามที่
ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือประกาศอื่นใดทีเ่ก่ียวข้อง 

วันที่ออกและระยะเวลาการเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ และนกัลงทนุทัว่ไปให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการ
และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมาย เป็นผู้
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นีท้ัง้หมดเข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai)  
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai)  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมส่ามารถยกเลกิการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

นายทะเบียนของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จะมีสทิธิและสภาพ
หุ้นเทา่เทยีมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้าทกุประการ 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดมิ 

1) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผล
จากการรวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 

2) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั ในราคาตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ค านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

3) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิและ/หรือ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแปลง
สภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญั หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญั) โดยที่ราคาตอ่หุ้นของหุ้น
สามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

4) เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือ
หุ้น 

5) เมื่อบริษัทฯ จา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี
ใดๆ ส าหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯตลอดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ 

6) เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบัข้อ 1)-5) ที่จะท าให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที่
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนด
เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้
สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือกรรมการผู้จดัการมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
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เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดั
เพียงมีอ านาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในสญัญาเอกสารตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ ทีจ่ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิ UAC-W1  ซึง่รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 และหุ้นสามญัที่
ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง (ถ้าม)ี 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น ดเูอกสารแนบ 1 ของรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ฉบบันี ้
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เอกสารแนบ 1 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

 
เนื่องจากบริษัทฯจะออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและนกัลงทนุทัว่ไป พร้อมกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (UAC-W1) แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและนกัลงทนุทัว่ไป ดงันัน้ ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นจะเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น =  1 – [(QO + QRO + QWE)/ (QO + QRO + QWE +  QPO +QWN )]  
โดยที่  
QO = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่มีอยูเ่ดิม เทา่กบั 396,749,478 หุ้น (ณ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ณ วนัประชมุ  คณะกรรมการ

บริษัทท่ีมีมติอนมุตัใิห้ออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2555 
QRO = จ านวนหุ้นท่ีเพิม่ขึน้จากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯตามสดัสว่นการถือ

หุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ภายใต้สมมติฐานวา่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุทัง้หมดที่ออกและเสนอขาย ซึง่จะ
เทา่กบั 39,700,000 หุ้น (ณ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

QWE = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ที่มีการจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือ
หุ้น รวมถึงผู้ ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ เทา่กบั 87,340,000 หุ้น (ณ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

QPO = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่นกัลงทนุทัว่ไป ภายใต้สมมตฐิานวา่นกัลงทนุทัว่ไป
จองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุทัง้หมดที่ออกและเสนอขาย ซึง่จะเทา่กบั 24,300,000 หุ้น (ณ มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

QWN = จ านวนหุ้นท่ีเพิม่ขึน้จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 ที่จะออกและเสนอขายแก่นกัลงทนุทัว่ไปท่ีได้จองซือ้
หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ เทา่กบั 4,860,000 หุ้น (ณ มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

 
ดงันัน้  
 
Control Dilution = 1 – [(396,749,478 + 39,700,000 + 87,340,000) / (396,749,478 + 39,700,000 + 87,340,000 + 

24,300,000 + 4,860,000)] 
 =      5.27% 
 

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร = (EPSO – EPSN) / EPSO 
 
โดยที่  
EPSO = ก าไรสทุธิ / (QO + QRO + QWE) 

โดยก าไรสทุธิจะค านวณจากก าไรสทุธิใน 4 ไตรมาสลา่สดุของบริษัทฯ (ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 3/2554-2/2555 ซึง่เทา่กบั 91.70 
ล้านบาท และก าหนดสมมตฐิานให้ผู้ ถือหุ้นเดมิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 
ทัง้หมดที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

EPSO = 0.175 บาท/หุ้น 
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EPSN = ก าไรสทุธิ / (QO + QRO + QWE + QPO +QWN) 
 = 0.166 บาท/หุ้น 
 

Earnings Dilution = (0.175-0.166)/0.175 
                            = 5.27 % 
 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการค านวณด้านการลดลงของราคา = (PO – PN) / PO  
  
โดยที่  
PO = 5.11 บาทต่อหุ้น (ณ มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งเป็นราคาปิดถวัเฉลี่ยของหุ้นสามญัของบริษัทฯที่มีการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 14 
กนัยายน พ.ศ.2555 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิให้บริษัทฯออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิ UAC-W1 (วนัท่ี 5-13 กนัยายน พ.ศ.2555) 

PN = ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สทิธิของ  
                                                          UAC-W1x จ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีการจดัสรรไว้รองรับการใช้สทิธิของ  
                                                          UAC-W1)]/ (จ านวนหุ้น paid-up+จ านวนหุ้นทัง้หมดที่มกีารจดัสรรไว้ 
                                                          รองรับการใช้สทิธิของ UAC-W1) 
โดยที ่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย   =  5.11 บาทตอ่หุ้น 
จ านวนหุ้น Paid-up    = 396,749,478 หุ้น 
ราคาใช้สทิธิของ UAC-W1    = 7.50 บาท (ณ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นเทา่กบั 0.50 บาท) 
จ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีการจดัสรรไว้ 
รองรับการใช้สทิธิของ UAC-W1   = 92,200,000 หุ้น 
 
PN    = [(5.11 x 396,749,478) + (7.50 x 92,200,000)]/(396,749,478+92,200,000) 
                                                         = 5.56 บาท 
 
เนื่องจาก    PO  <  PN     ดงันัน้ ในการออกและเสนอขาย UAC-W1 จึงไมม่ี Price Dilution แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม ในการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นและแก่ผู้ลงทุน
ทัว่ไป โดย ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิ UAC-W1 ยงัไม่ได้มี
การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุแตอ่ยา่งใด  ในกรณีที่บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุดงักลา่วในราคาที่มีสว่นลด
จากราคาตลาด ก็อาจจะท าให้เกิด Price Dilution แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
 


