
 

 

 

 

เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่  1/2561 

บริษัท  ยู เ น่ียน  ปิโตรเคมีคอล  จาํกัด(มหาชน) 

วันพุธที่  31 มกราคม  2561 
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UKEM001/2561 
วนัท่ี  04  มกราคม 2561    

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีแนบมา 1. รายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 
  2. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ            
                               บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 
  3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F53-4) 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
  5. เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์และ วิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม  
  6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
  7. แผนท่ีตั้งของสถานท่ีประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ยเูน่ียนปิโตรเคมีคอล จ ากดั   (มหาชน )   หรือ (“บริษทั”) มีมติท่ีจะจดัใหมี้การประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ข้ึนในวนัท่ี  31 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ  หอ้งป่ินเกลา้ 1 ชั้น 9โรงแรม รอยลั ซิต้ี 
เลขท่ี 800 ถนนบรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลดั กรุงเทพฯ 10700 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1          พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปี ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
  (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ีส าเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 มีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีแนบมา 1 ของหนงัสือเชิญประชุม 

วาระที่ 2          พจิารณาอนุมตักิารจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมของบริษทั 

หลกัการและเหตุผล เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการรองรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัใน
อนาคต ทางบริษทัจึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามญัและเงินสดจากก าไรสะสม
ของบริษทัดงัต่อไปน้ี  

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจ านวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
ให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 
103,028,450 บาท  หรือ คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ราย

/ใดมีเศษของหุน้เดิม.... 
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ใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้น
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 12,363,414 บาท 
เพ่ือรองรับการจ่ายภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย  

คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมตาม 1) และ 2) ดงักล่าวขา้งตน้ ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท ซ่ึงภายหลงัการ
หกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในอตัราร้อยละ 10 ของ จ านวนปันผลทั้งหมดท่ีไดรั้บแลว้ จะยงัคงเหลือเงินสดปันผลจ่าย
ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.001 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับหุน้ปันผลและเงินสดปัน
ผลในวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 (Record Date) โดยมีก าหนดการจ่ายปันผลภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจ่ายปันผลระหวา่งกาลตามรายละเอียดขา้งตน้  

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท คร้ังที่ 2 
(UKEM-W2) ให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วน รวมจ านวนไม่เกนิ 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า (ศูนย์บาท) (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

หลกัการ และ เหตุผล เพ่ือเป็นการตอบแทนความเช่ือมั่นของผูถื้อหุ้นท่ีมีต่อบริษัท และ ให้บริษัทมี
ทางเลือกในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีมีความประสงคท่ี์จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2   (UKEM-W2)      ให้กบัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ คิดเป็นจ านวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย (ค านวณจากทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 27 
ธนัวาคม 2560) โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

ทั้งน้ี รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ของหนงัสือ
เชิญประชุม โดยบริษทัจะก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิน้ี ในวนัท่ี 
9 กมุภาพนัธ์ 2561 (Record Date)  

  หมายเหตุ: ในการน้ี หุ้นปันผลท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บ โดยก าหนดรายช่ือแบบ Record Date ในวนัท่ี 9 
กมุภาพนัธ์ 2561 จะไม่ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-
W2) เน่ืองจากไดก้ าหนดวนั Record Date ส าหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นวนัเดียวกนั 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-
W2) ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
รวมจ านวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (ศูนยบ์าท) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

/วาระท่ี 4... 
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วาระที่ 4         พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 193,101 บาท จากเดมิทุนจดทะเบียน 206,250,000 
บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 หลกัการ และ เหตุผล  ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ . 2535  )รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (
ก าหนดว่า บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออกหุน้ใหม่เพ่ิมข้ึนไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมด
ไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ท่ีเหลือตอ้ง
เป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  

ดงันั้น เพ่ือรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล และ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) บริษทั จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน
193,101 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ึจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (UKEM-W1) ท่ีไดห้มดอายุไปแลว้ จ านวน 
772,404 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซ่ึงจะท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลง จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท 
เป็น 206,056,899 บาท   โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 772,404 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

วาระที่ 5          พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

หลกัการ และ เหตุผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระ
ท่ี 4 บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน   

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน 206,056,899 บาท (สองร้อยหกลา้นหา้หม่ืนหกพนัแปด
ร้อยเกา้สิบเกา้บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 824,227,596 หุน้ (แปดร้อยยี่สิบส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืน
เจด็พนัหา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 824,227,596 หุน้ (แปดร้อยยี่สิบส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืน
เจด็พนัหา้ร้อยเกา้สิบหกหุน้) 

/หุน้บุริมสิทธิ... 
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 หุน้บุริมสิทธิ           -           หุน้  ( - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม

พชันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์  มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

วาระที่ 6          พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

หลกัการ และ เหตุผล  เพ่ือให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และ 
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) ตามท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 2 และ 3 ท่ีขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกเป็น จ านวน 
128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จ านวน 515,142,248 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพ่ิมทุน หรือ แบบ F53-4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 128,785,562  บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 
บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 515,142,248 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท  

วาระที่ 7         พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั 

หลกัการ และ เหตุผล  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระ
ท่ี 6 บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน   

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จ านวน 334,842,461 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีลา้นแปดแสนส่ี
หม่ืนสองพนัส่ีร้อยหกสิบเอด็บาท
ถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,339,369,844 หุน้ (หน่ึงพนัสามร้อยสามสิบเกา้ลา้นสาม
แสนหกหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยส่ีสิบส่ี
หุน้) 

/มูลคา่หุน้ละ... 
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 มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 1,339,369,844 หุน้ (หน่ึงพนัสามร้อยสามสิบเกา้ลา้นสาม
แสนหกหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยส่ีสิบส่ี
หุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ           -           หุน้   ( - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พชันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนาย
ทะเบียน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และ การออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษทั คร้ังที่ 2 (UKEM-W2) 

หลกัการ และ เหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั และ 
การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) ตามท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 2 และ 3 ท่ีข้างต้น บริษัทจะต้องท าการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 
515,142,248 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดงัต่อไปน้ี  

1. จ านวนไม่เกิน 412,113,798 หุน้ เพ่ือรองรับธุรกรรมการจ่ายหุน้ปันผล 
2. จ านวนไม่เกิน 103,028,450 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทัท่ีออกและเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน คร้ังท่ี 2 (UKEM-W2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 515,142,248 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูจ้ดัการมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ   รวมถึง การติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

วาระที่ 9  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามก าหนดวนั เวลา และ สถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยพร้อมเพรียงกนั 
หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ  ประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอก

/ขอ้ความและ... 
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ขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์  20  บาท  และแนบหลกัฐานส าเนาบตัรประชาชน 
และน าไปมอบต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการมอบหมายจากประธานท่ีประชุม  

 อน่ึง คณะกรรมการไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 และ 
ออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 15 มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
                          (นายพละ  สุขเวช) 

     ประธานกรรมการ 




