สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป
(UAC-W1)
ผู้ออกและเสนอใบสาคัญแสดง
สิทธิ
ที่อยู่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ประเภทและชนิดของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก
และเสนอขาย
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เตรียม
ไว้ รองรับการใช้ สทิ ธิของ UACW1

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการเสนอขาย

วิธีการจัดสรร

บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เลขที่ 1 อาคาร ทีพี แอนด์ ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กทม. 10900
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ยูนเิ วอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์
แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลีย่ นมือได้ (“UAC-W1”)
3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ไม่เกิน 92,200,000 หน่วย
ไม่เกิน 92,200,000 หุ้น (ที่มลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึง่ คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ
23.24 ของจานวนหุ้นทีช่ าระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 396,749,478 หุ้น (ใน
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท)
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสารองเพือ่ รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จะต้ อง
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในครัง้ นี ้จะเสนอขายให้ แก่
1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มชี ื่ออยู่ ณ วัน Record Date
2) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จะมีการ
ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3) นักลงทุนทัว่ ไปที่จองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ที่จะมีการออกและเสนอ
ขาย
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1) การจัดสรร UAC-W1 ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิม
บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจานวนไม่เกิน
79,400,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ซึง่ จะ
กาหนดอีกครัง้ หนึง่ ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
2/2552 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง)
2) การจัดสรร UAC-W1 ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ ใช้ สิทธิจองซือ้ หุ้น
เพิ่มทุนที่เสนอขายต่ อผู้ถอื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่
ได้ จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
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บริ ษัทฯจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในจานวนไม่เกิน
12,800,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนที่เสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปที่ได้ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเพิ่มทุนได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณี
มีเศษให้ ปัดทิ ้ง)
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลีย่ นแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้ สิทธิ
7.50 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มกี ารปรับราคาใช้ สทิ ธิ ราคาใช้ สทิ ธิของ UAC-W1 ต่อหน่วย
ภายหลังการปรับราคาใช้ สทิ ธิจะไม่ต่ากว่ามูลค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
(หลังจากที่มกี ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ )
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ
วันทาการสุดท้ ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม หรื อเดือนมิถนุ ายน หรื อเดือนกันยายน
หรื อเดือนธันวาคม) ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อไม่ถกู ใช้ สทิ ธิในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สทิ ธิได้ ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อๆ ไปได้ ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แล้ ว
ใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป
วันสุดท้ ายของการใช้ สทิ ธิจะตรงกับวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีอายุครบ 3 ปี
นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทฯ ให้ เลือ่ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ตลอดอายุของ
ใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เงื่อนไขสาหรับการใช้ สทิ ธิตาม
เป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญที่จะกาหนดภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่ เพื่อ เมื่อมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ตามที่
สิทธิ
ระบุในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อประกาศอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ อง
วันที่ออกและระยะเวลาการเสนอ บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้น
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
เดิมที่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และนักลงทุนทัว่ ไปให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การ
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย เป็ นผู้
พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะนาใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ทังหมดเข้
้
าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก บริ ษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
การใช้ สิทธิ
ขายในครัง้ นี ้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นตาม
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สิทธิ
สิทธิและผลประโยชน์ อ่ ืนๆ
หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จะมีสทิ ธิและสภาพ
หุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้ าทุกประการ
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1) เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ อันเป็ นผล
จากการรวมหุ้นหรื อการแบ่งแยกหุ้น
2) เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชน
ทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่
คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
3) เมื่อบริ ษัทฯ ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สทิ ธิแปลง
สภาพ/เปลีย่ นเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
4) เมื่อบริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
5) เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษัทฯ สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ใดๆ สาหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯตลอดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้ อ 1)-5) ที่จะทาให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การและ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย เป็ นผู้พิจารณากาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการปรับหรื อการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้
สิทธิและราคาใช้ สทิ ธิ
เงื่อนไขอื่นๆ
ให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การและ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการ
บริ ษัทและ/หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์
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ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด
เพียงมีอานาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
ดาเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ UAC-W1 ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และหุ้นสามัญที่
ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลอดจนการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
ดูเอกสารแนบ 1 ของรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ฉบับนี ้
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เอกสารแนบ 1
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น
เนื่องจากบริษัทฯจะออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและนักลงทุนทัว่ ไป พร้ อมกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (UAC-W1) แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและนักลงทุนทัว่ ไป ดังนัน้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะเป็ น
ดังต่อไปนี ้
1. ผลกระทบด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1 – [(QO + QRO + QWE)/ (QO + QRO + QWE + QPO +QWN )]
โดยที่
QO = จานวนหุ้นชาระแล้ วที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 396,749,478 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ณ วันประชุม คณะกรรมการ
บริ ษัทที่มีมติอนุมตั ใิ ห้ ออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2555
QRO = จานวนหุ้นที่เพิม่ ขึ ้นจากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ภายใต้ สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทังหมดที
้
่ออกและเสนอขาย ซึง่ จะ
เท่ากับ 39,700,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
QWE = จานวนหุ้นทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ 87,340,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
QPO = จานวนหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนทัว่ ไป ภายใต้ สมมติฐานว่านักลงทุนทัว่ ไป
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนทังหมดที
้
่ออกและเสนอขาย ซึง่ จะเท่ากับ 24,300,000 หุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
QWN = จานวนหุ้นที่เพิม่ ขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและเสนอขายแก่นกั ลงทุนทัว่ ไปที่ได้ จองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 4,860,000 หุ้น (ณ มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
ดังนัน้
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. ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earnings Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร = (EPSO – EPSN) / EPSO
โดยที่
EPSO = กาไรสุทธิ / (QO + QRO + QWE)
โดยกาไรสุทธิจะคานวณจากกาไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทฯ (ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3/2554-2/2555 ซึง่ เท่ากับ 91.70
ล้ านบาท และกาหนดสมมติฐานให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1
ทังหมดที
้
่ออกและเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
EPSO = 0.175 บาท/หุ้น
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EPSN = กาไรสุทธิ / (QO + QRO + QWE + QPO +QWN)
= 0.166 บาท/หุ้น
Earnings Dilution = (0.175-0.166)/0.175
= 5.27 %
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณด้ านการลดลงของราคา = (PO – PN) / PO
โดยที่
PO = 5.11 บาทต่อหุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ซึ่งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯที่มีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 14
กันยายน พ.ศ.2555 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 (วันที่ 5-13 กันยายน พ.ศ.2555)
PN = ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้ สทิ ธิของ
UAC-W1x จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีการจัดสรรไว้ รองรับการใช้ สทิ ธิของ
UAC-W1)]/ (จานวนหุ้น paid-up+จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มกี ารจัดสรรไว้
รองรับการใช้ สทิ ธิของ UAC-W1)
โดยที่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
= 5.11 บาทต่อหุ้น
จานวนหุ้น Paid-up
= 396,749,478 หุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิของ UAC-W1
= 7.50 บาท (ณ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท)
จานวนหุ้นทังหมดที
้
ม่ ีการจัดสรรไว้
รองรับการใช้ สทิ ธิของ 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 ดังนัน้ ในการออกและเสนอขาย UAC-W1 จึงไม่มี Price Dilution แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและแก่ผ้ ลู งทุน
ทัว่ ไป โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ยังไม่ได้ มี
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่บริ ษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาที่มีสว่ นลด
จากราคาตลาด ก็อาจจะทาให้ เกิด Price Dilution แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

