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ขอมูลการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ตอประชาชนและบุคคลทั่วไป
และผูถือหุนสามัญของบริษัท ยูเนีย่ น ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)
ตามที่บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ("บริษัทยอย") ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ
ถือหุนเทากับ 77,993,000 หุน คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด มีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญ
ตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เปนจํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทคิดเปนรอยละ
40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยตอประชาชนและบุคคลทั่วไปอยู
ภายใตเงื่อนไขที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยอนุมัติ มีความปนมาสรุปไดดังนี้
(1) บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ในป 2542 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายสารเคมีชนิดพิเศษ และกึ่งพิเศษ ในหลายกลุม
อุตสาหกรรม ปจจุบัน บริษทั ฯ ถือหุนในบริษทั ยอย คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดในบริษัทยอย
(2) บริษัทยอยจะแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัทยอยจากมูลคาที่ตราไวหุนละ
1,000 บาท เปน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเตรียมความพรอมในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("
ตลท.")
(3) บริษัทยอยจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและผูถือหุนของบริษัทฯ
(4) บริษัทยอยจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป และเสนอขายตอผูถือหุนของบริษัท โดยบริษัทยอยจะมี
มติมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธาน
เจาหนาที่บริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไดทุกประการ ทั้งนี้ จะมีการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน
(Pre-emptive Right)

หลักทรัพยที่เสนอขาย:
จํานวนหุนที่จําหนาย:
อัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุด
ทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิ:

ราคาเสนอขายหุน:
กําหนดจองซื้อ และ/หรือ ชําระคาหุน:
รายละเอียดอื่นๆ:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ("บริษัทยอย") (ปจจุบันหุนของ
บริษัทยอยยังไมมีสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลท.)
ไมเกิน 13,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยที่จะ
เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและ
วั น ป ด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ กํ า หนดผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ ดั ง กล า ว โดยจะกํ า หนดภายหลั ง จากที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สํานักงาน กลต.") ได
อนุมัติใหบริษัทยอยเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปโดยตามระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลท.") ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน
เปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะกําหนดและแจง
ใหทราบในภายหลัง (มูลคาที่ตราไว 1 บาท)
ชวงเวลาใกลเคียงกับการเสนอขายหุน IPO ซึ่งจะกําหนดและแจงใหทราบในภายหลัง
ผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ มีสิทธิจองซื้อหุนบริษัทยอยไดไมเกินกวาสิทธิของตน ในกรณี
ที่ผูถือ หุนสามัญของบริษัท ฯ ใชสิท ธิในการจองซื้อ หุน บริษัท ยอยไมเต็ม จํ านวนตามที่
จัดสรรไว และเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
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ย อ ยหรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยของบริ ษั ท ย อ ยมี อํ า นาจจั ด สรรหุ น
ดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไม
ขัดแยงกับกฎหมายและ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และ ตลท.
และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย แก
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
(5) รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.
2547 และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการ
ไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีขนาดรายการต่ํากวารอยละ 15 เมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาของสินทรัพย โดยใชขอมูล
จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งถือวาไมเขาเกณฑการเปดเผยขอมูลตามประกาศดังกลาว จึงไมตองแจงขอมูลใหแก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการนําเสนอขอมูลใหผูถือหุนของบริษัทใชประกอบการตัดสินใจในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจึงนําสงสารสนเทศดังกลาวขางตนใหทานเพื่อโปรดทราบและเผยแพรตอผูลงทุน บริษัท
(6) ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนและบุคคลทั่วไปและการเขาจดทะเบียนใน ตลท. ของบริษัทยอยบริษัทฯ จะ
ยังคงมีสถานะบริษัทจดทะเบียน โดยยังคงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการดํารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. โดย
- ในรอบระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีผลประกอบการจากธุรกิจ ที่มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
- มีกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) ณ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 63.73 ลานบาท
- มีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 302.97 ลานบาท
ดังแสดงในตารางดังตอไปนี้
UKEM
งบการเงินรวม
(หนวย : ลานบาท)
2550 2551
2552
2550
2551
2552
รายไดจากการขาย
1,974.58 2,306.71 1,797.23
2,135.45 2,533.08 2,052.28
รายไดอื่น
8.79
3.54
4.71
4.86
3.84
3.90
กําไรจากการดําเนินงาน
38.56
62.59
52.17
57.11
77.11
70.47
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
30.81
39.56
39.61
37.14
47.34
49.55
สวนของผูถือหุน
261.74
283.15 302.97
288.80 317.99 347.74
(7) การดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ผานมาไมมีการพึ่งหาทางธุรกิจตอกัน ดังนั้น การเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนและ
บุคคลทั่วไปและการเขาจดทะเบียนใน ตลท. ของบริษัทยอย ไมมีลักษณะที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ จําหนายสินคาเคมีภัณฑ พื้นฐาน ในขณะที่บริษัทยอย ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาเคมีภัณฑ พิเศษ และ กึ่ง
พิเศษ ซึ่งเปนสินคาตางประเภทและคนละกลุม ซึ่งะบริษัทมียุทธศาสตรทางการตลาด และนโนยายที่แตกตาง
(8) สําหรับแผนการดําเนินงานในการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยตอประชาชนและบุคคลทั่วไป และผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยแกกรรมการและพนักงานของบริษัทยอยนั้นบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจะจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนของทั้งสองบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวขางตนและรายการที่เกี่ยวของ
ภายในเดือนมิถุนายน 2553 โดยคาดวาบริษัทยอยจะสามารถยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนตอสํานักงาน
กลต. และยื่นคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทยอยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ ตลท. ไดภายในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ บริษัทยอย
คาดวาจะสามารถนําหุนเขาจดทะเบียนใน ตลท. ไดภายในป 2553

