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สารสนเทศ
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุนใหมตอประชาชน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 ของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "UKEM") ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ไดมีมติเอกฉันท ดังนี้
(i)
อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ("บริษัทยอย" หรือ "UIC") จากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน
(ii)
อนุมัติใหนําหุนของ UIC เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลท.")
(iii)
อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของ UIC จากมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เปน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
(iv)
อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ UIC จาก 78,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและ
บุคคลทั่วไป และเสนอขายตอผูถือหุนของบริษัท
(v)
อนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ UIC จํานวน52,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 40
ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและเสนอ
ขายตอผูถือหุนของบริษัท
(vi)
อนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท พิจารณาอนุมัติแผนการนําบริษัทยอยเขา
จดทะเบียนใน ตลท. (Spin-off) โดยภาพรวมโดยบริษัทยอยจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ แผนการ Spin-off นี้ อยูภายใต
เงื่อนไขที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยอนุมัติรายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) จึงขอรายงานรายการ
ดังกลาวตอตลท.และทานผูถือหุนของบริษัทฯ และขอรับผิดชอบตอสารสนเทศวาไดจัดทําขึ้นโดยถูกตอง โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
หมายเหตุ.

ขอ (i) –(v) ภายใตเงื่อนไขที่จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย

1.

วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
จะเกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปของบริษัทยอย

2.

คูสัญญาที่เกี่ยวของ
ผูออกหลักทรัพย:
ผูซื้อหลักทรัพย:

3.

UIC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
ผูถือหุนของบริษัท และ ประชาชนและบุคคลทั่วไปและเสนอขายตอผูถือหุนของบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
UIC จะเสนอขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน โดยแบงเปนการเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปจํานวน
39,000,000 หุน และเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทจํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน และนําหลักทรัพยของ UIC เขาจด
ทะเบียนใน ตลท. ทําใหบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนใน UIC ลดลง อยางไรก็ตาม แผนการนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียนใน ตลท.
นี้ อยูภายใตเงื่อนไขที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยอนุมัติ
หลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้ งนี้ UIC จะมีทุนจดทะเบียน เทากั บ
130,000,000 บาท และมีทุนชําระแลว เทากับ 130,000,000 บาท บริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนใน UIC ลดลงรอยละ 40 โดย
จากการถือหุนจากรอยละ 99.99 เหลือรอยละ 59.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของ UIC ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแก
ประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้
แมวาบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนใน UIC ลดลงดังกลาวขางตน แต UIC ยังคงดํารงสถานะเปนบริษัทยอยอยู โดยฐานะ
ทางการเงินและผลการดําเนินงานของ UIC จะแสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยจะมีรายการหักสวนแบงกําไรใหแกผูถือ
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หุนสวนนอยของ UIC ซึ่งจะทําใหผลกําไรของงบการเงินรวมของบริษัทลดลง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลที่แสดงในงบ
การเงินประจําป 2552 พบวา ผลกําไรสุทธิของบริษัทจะลดลงในอัตรารอยละ 8.58 ของกําไรที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัท
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีขนาดรายการต่ํากวารอยละ 15 เมื่อคํานวณเกณฑมูลคาของสินทรัพย
และ กําไรสุทธิ โดยใชขอมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือวาไมเขาเกณฑการเปดเผยขอมูลตามประกาศ
ดังกลาว จึงไมตองแจงขอมูลใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลใหผูถือหุนของ
บริษัทใชประกอบการตัดสินใจในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงนําสงสารสนเทศดังกลาวขางตนใหทานเพื่อโปรดทราบ
และเผยแพรตอผูลงทุน บริษัท
4. รายละเอียดเบื้องตนของสินทรัพยที่จําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด
ผูออกหลักทรัพย:
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด
ประเภทของหลักทรัพย:
หุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนหุนสามัญ:
52,000,000 หุน
การจัดสรร:
1) จํานวน 39,000,000 หุน จะจัดสรรใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
2) จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน จะจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) และใหสิทธิในการจองซื้อเกินสิทธิสําหรับ
หุนในสวนที่เหลือจากการจัดสรรแกผูถือหุนของบริษัทฯ
มูลคาที่ตราไว:
1 บาท ตอหุน
วิธีการการเสนอขาย:
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
อัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุด มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรร วิธีการจัดสรร
ทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิ
สําหรับการจองซื้อเกินสิทธิในหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรร และวันปดสมุดทะเบียน
ในสวน Pre-emptive Right :
เพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะกําหนดภายหลัง จากที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สํานักงานกลต.") ไดอนุมัติให
UIC เสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยตามระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลท.") ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
ราคาเสนอขาย:
ยังมิไดกําหนดราคา ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่จัดสรร
ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ จะเปนราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาที่เสนอขาย:
ภายหลังจากสํานักงาน กลต. อนุมัติให UIC เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชน และ ตลท. อนุมัติคําขอใหรับหุนสามัญของ UIC เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขใหมีการกระจายการถือหุนรายยอยให
ครบถวน
รายละเอียดของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
- กอนการเพิ่มทุน:
78,000,000 บาท
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- หลังการเพิ่มทุน:
130,000,000 บาท
ทุนชําระแลว
- กอนการเพิ่มทุน:
78,000,000 บาท
- หลังการเพิ่มทุน:
130,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไว:
1 บาท ตอหุน
ผูถือหุนใหญ:
บริษัทฯ ถือหุนจํานวน 77,993,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ที่ออกและชําระแลวของ UIC
คณะกรรมการปจจุบัน ประกอบดวย
รายชื่อ
1. นายวิรัช
สุวรรณนภาศรี
2. นายพีรเจต
สุวรรณนภาศรี
3. นางสาวปยะนันท สุวรรณนภาศรี
* ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2552

ตําแหนงใน UIC
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหนงในบริษัทฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ UIC
(หนวย: บาท)
ป 2550
ป 2551
สินทรัพยรวม
171,703,482
149,627,498
หนี้สินรวม
74,558,493
45,198,039
ทุนจดทะเบียน
78,000,000
78,000,000
ทุนเรียกชําระแลว
78,000,000
78,000,000
สวนของผูถือหุน
97,144,989
104,429,459
รายไดรวม
169,961,644
199,977,074
คาใชจายรวม
154,042,137
189,045,952
ภาษีเงินได
5,021,444
3,646,652
กําไรสุทธิ
10,898,062
7,284,469
กําไรตอหุน* (บาท)
0.14
0.09
มูลคาตามบัญชีตอหุน* (บาท)
1.25
1.34
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน* (บาท)
0.14
0.09
กําไรตอหุนปรับลด* (บาท)
0.08
0.06
กําไร (ขาดทุน) สุทธิในสวนของ
มูลคาที่จําหนาย (40.00%)
- จากกําไร
4,359,225
2,913,788
- จากสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
38,857,996
41,771,784
* คํานวณจากหุนชําระแลว 78,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
5.
6.

การถือหุนในบริษัทฯ ( *)
6,600,000 หุน
6,600,000 หุน

ป 2552
190,497,688
77,394,429
78,000,000
78,000,000
113,103,259
206,865,082
191,345,563
4,895,719
10,623,799
0.14
1.45
0.14
0.08

4,249,520
45,241,304

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขึ้นกับราคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้

มูลคาของสินทรัพยที่จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 UIC มีสวนของผูถือหุนเทากับ 113.10 ลานบาท และมีมูลคาตามบัญชีตอหุน (คํานวณจาก 78
ลานหุน) เทากับ 1.45 บาท
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7.

ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากผลของการทํารายการ
ผลประโยชนตอ UIC
1. สามารถระดมทุนไดเองโดยตรง
2. มีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจในการเพิ่มสวนแบงการตลาดและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
3. เพิ่มมูลคาใหแกหุนสามัญของ UIC

ผลประโยชนตอบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจากการที่ UIC มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการขยายกิจการเพิ่มขึ้นจากการระดมทุน ทั้งนี้
ซึ่ ง จะส ง ผลให UIC มี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ของยอดขายและจะส ง ผลต อ เนื่ อ งถึ ง ผลกํ า ไรทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ มี โ อกาสที่ จ ะได รั บ
ประโยชนจากการขยายตัวของ UIC ในอนาคต ในฐานะผูถือหุนรายใหญ นอกจากนั้น การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจะ
เปนการเพิ่มมูลคาเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน UIC
8.

แผนการใชเงินที่ไดรับจากการเสนอขาย
UIC จะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้ เพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียน
9.

เงื่อนไขการเขาทํารายการ
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย พ.ศ. 2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่
เขาขายเปนการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีขนาดรายการต่ํากวารอยละ 15 เมื่อคํานวณเกณฑมูลคาของสินทรัพย
โดยใชขอมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือวาไมเขาเกณฑการเปดเผยขอมูลตามประกาศดังกลาว จึงไมตอง
แจ ง ข อ มู ล ให แ ก ต ลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย อย า งไรก็ ต าม เพื่ อ เป น การนํ า เสนอข อ มู ล ให ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ใช
ประกอบการตัดสินใจในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 บริษัทจึงนําสงสารสนเทศดังกลาวขางตนใหทานเพื่อ
โปรดทราบและเผยแพรตอผูลงทุน บริษัท
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปของ UIC และ การเขาจดทะเบียนใน ตลท. เปนการดําเนินการตาม
แนวคิดของบริษัทฯ ที่ตองการแบงแยกธุรกิจของบริษัทฯ ใหชัดเจน เพื่อผลประโยชนในการขยายงานของบริษัทฯ และ UIC ใน
อนาคต และ การเขาจดทะเบียนใน ตลท. ของ UIC จะชวยลดภาระการจัดหาเงินลงทุนของบริษัทฯ ในสวนของ UIC และเพิ่ม
ความหลากหลายในการจัดหาแหลงเงินทุนของ UIC

