สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป
1) รายละเอียดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิม (Right Offering: RO)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ ท่ อี อกและเสนอขาย
จานวนที่เสนอขาย

บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ’)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่เกิน 39,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 10.01 ของหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวนทังสิ
้ ้น 396,749,478 หุ้น (หลังมีการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท) โดยในการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับการจัดสรรหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทีไ่ ด้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี ้ จะได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1ในอัตรา 5 หุ้นใหม่ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นเดิมทีจ่ ะได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี ้จะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ ณ วัน
Record Date ซึง่ บริษัทฯ จะกาหนดในภายหลัง หลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ
ในราคาไม่ตา่ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จะกาหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรื อกรรมการ
ผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย ในภายหลัง
ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯ จะนาหุ้นเพิ่มทุนที่มีผ้ จู องซื ้อในส่วนนี ้เข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai)
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวนไม่เกิน 39,700,000 หุ้น ที่จะมีการออกและเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมในส่วนนี ้ จะมีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ
ทุกประการ
อื่นๆ
ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนในส่วนนี ้ได้ เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้ องทาการจอง
ซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี ้พร้ อมกับการจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ตนมี
สิทธิจองซื ้อตามสัดส่วน และในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจองซื ้อในส่วนนี ้ บริ ษัทฯ จะนาหุ้นที่
เหลือซึง่ ไม่มีผ้ จู องซื ้อไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายแก่นกั ลงทุน
ทัว่ ไป (ดังมีรายละเอียดในข้ อ 2) ข้ างล่าง
2) รายละเอียดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ นักลงทุนทั่วไป (Public Offering: PO)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริ ษัท ยูนิเวอร์ แซล แอดซอร์ บเบ้ นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ’)
หลักทรัพย์ ท่ อี อกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนที่เสนอขาย
ไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 6.12 ของหุ้นที่
ออกและชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวนทังสิ
้ ้น 396,749,478 หุ้น (หลังมีการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท) และในส่วนของหุ้นที่

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
เหลือซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อตามข้ อ 1) ข้ างต้ น โดยนักลงทุนทัว่ ไปที่ได้ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ในส่วนนี ้ จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1ในอัตรา 5 หุ้นใหม่ ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะกาหนดช่วงเวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในส่วนนี ้อีกครัง้ หลังจาก
ที่บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2555 ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 19
ตุลาคม 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ รวมถึง
ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ในส่วนที่จะ
เสนอขายแก่นกั ลงทุนทัว่ ไป จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ
ในราคาไม่ตา่ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จะกาหนดโดยคณะกรรมการ และ/หรื อกรรมการ
ผู้จดั การ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรื อกรรมการผู้จดั การมอบหมาย ในภายหลัง
ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทฯจะนาหุ้นเพิ่มทุนที่มีผ้ จู องซื ้อในส่วนนี ้เข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai)
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯจานวนไม่เกิน 24,300,000 หุ้นที่จะมีการออกและเสนอขายต่อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปและในส่วนของหุ้นที่เหลือซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อตามข้ อ 1) จะมีสทิ ธิและ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ทุกประการ

