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      UKEM002/2553      
       วันที่  11 เมษายน 2553    

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจําปผูถอืหุนครั้งที่ 1/2553 

เรียน  ทานผูถือหุน 

ส่ิงที่แนบมา 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 
  2. รายงานประจําป 2552 งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีป 2552  
  3. ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชือ่แตงตั้ง 

4. สารสนเทศบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทที่ย่ืนขออนุญาตเสนอขายหุนใหมตอประชาชน 
5. ขอมูลการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด ตอประชาชนและบุคคลทั่วไป และ ใหแกผูถือหุน
สามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) 

  6. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก, แบบ ข. และ แบบ ค. 
  7. เงื่อนไข หลักเกณฑ และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  
  8. ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม 
  9. แผนทีต่ั้งของสถานที่ประชุมและแบบฟอรมการลงทะเบียน 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนปโตรเคมีคอล จํากัด   (มหาชน )   หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุน คร้ังที่ 1/2553 ข้ึนในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น ณ หองปนเกลาโรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซ่ึงตั้งอยูเลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวง
บางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 
  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถอืหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซ่ึง
ประชุมไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปที่ผานมา และ รายงานประจําปของคณะกรรมการ 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถอืหุนรับทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปที่ผานมา 
และ รายงานประจําปของคณะกรรมการ  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกําไรขาดทุน สําหรบัปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล  และ  บัญชีกําไรขาดทุน  สําหรับปบัญชีส้ินสุด  31 
ธันวาคม 2552 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานแลว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทงวด
ประจําป 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552) ดังตอไปนี้ 
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รายละเอียดการจายเงินปนผล ผลการดาํเนินงาน 
ป 2552 )ปที่เสนอ( 

ผลการดาํเนินงาน 
ป 2551 )ปทีผ่านมา( 

1. กําไรสุทธิ) บาท( 39,614,402.22  39,557,739.91 

2. กําไรสุทธิตอหุน) บาทตอหุน( 0.06 0.06 

3. จํานวนหุนที่จายเงินปนผล (หุน( 660,000,000 660,000,000 

4. เงินปนผลจายตอหุน) บาท:หุน( 0.035 0.030 

5. จํานวนเงินปนผลจายทั้งส้ิน) บาท( 23,100,000 19,800,000 

6. สัดสวนการจายเงินปนผล ตอ กาํไร       
สุทธิ (รอยละ) 

58.31% 50.05% 

         หมายเหตุ.- นโยบายการจายเงินปนผลของบริษทัไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ 

 ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวของบริษัท  ซ่ึงกําหนดให
บริษัทจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ  40  ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทําการจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือ
หุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท  ณ  วันที่    13 พฤษภาคม 2553 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนด
รายชื่อผูถือหุน) Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล  และ  กําหนดใหวันที่  14 พฤษภาคม 2553  เปนวันรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา  225  ของ  พรบ .หลักทรัพย  และ  ตลาดหลักทรัพย  โดยวิธีปดสมุดทะเบียน  และ  กําหนดจายเงินปนผลในวันที่  25 
พฤษภาคม 2553 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  
(รายนามและประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3) 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถอืหุนสมควรอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
ชื่อ-สกุล    ตําแหนง             สัดสวนการถอืหุน 
นายนพพร เทพสิทธา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ             - 0 - 
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ              - 0 - 
นายวรพจน อุชไุพบูลยวงศ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ              - 0 - 
ดร. เขียน วงศสุรีย   กรรมการ และ กรรมการบริหาร              - 0 - 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2553 และกําหนดคาสอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแตงตั้ง  นางสาว
ประภาศรี  ลีลาสุภา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4664 และ /หรือ  นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6977 แหง  บริษัท  สํานักงาน  เอเอ็มซี  จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  ประจําป  2553   และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตาม
รายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต
คนอื่นของบริษัท  สํานักงาน  เอเอ็มซี  จํากัด  เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได  ทั้งนี้  สํานักงานสอบบัญชี  และ  ผูสอบบัญชีตาม
รายนามดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสีย  กับบริษัท /บริษัทยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ  หรือ  ผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และ กําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป  2553  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ินไมเกิน 
503,000.- บาท  (หาแสนสามพันบาทถวน) ทั้งนี้  ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปตามปกติ  ให
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆ ไป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติอนุมัติแผนการนําบริษัท  ยูเนี่ยน  อินทราโก  จํากัด )  “บริษัทยอย”)  เขาจดทะเบียนใน  ตลาดหลักทรัพย  เอ็ม 
เอ  ไอ )  Spin-off) โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป  จํานวน  52,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้  
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(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 4) 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติแผนการนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
เอ็ม เอ ไอโดยบริษัทยอยจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียน  130,000,000 บาท  โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 52,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนและบคุคล
ทั่วไป  ทั้งนี้  บริษัทยอยจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้เพื่อ
นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  ทั้งนี้  แผนการ  Spin-off นี้  อยูภายใตเงื่อนไขที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย
อนุมัติ 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ยูเนี่ยน  อินทราโก  จํากัด )  “บริษัทยอย”   (ใหแกผูถือหุนสามัญของ
บริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด) มหาชน (ตามสัดสวนการถือหุน) Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 13,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 5) 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอยใหแกผูถือหุน
สามัญของบริษัท  ยูเนี่ยน  ปโตรเคมีคอล  จํากัด )  มหาชน   (ตามสัดสวนการถือหุน (Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 
13,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนดังกลาว จะตองมีรายชื่อปรากฎในสมดุทะเบยีนผูถอืหุน 
ณ  วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิ  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ  เปนผูกําหนดอัตราสวนการ
จัดสรรและวันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดผูไดรับสิทธิดังกลาว  โดยจะกําหนดภายหลังจากที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ("สํานักงาน  กลต   ( " .ไดอนุมัติใหบริษัทยอยเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและ
บุคคลทั่วไปแลว โดยผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ มีสิทธิจองซื้อหุน 

บริษัทยอยไดตามสิทธิของตน  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  ใชสิทธิในการจองซื้อหุนบริษัทยอยไมเต็ม
จํานวน 13,000,000 หุนตามที่ไดจัดสรรไวและเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัทของบรษิทั
ยอยมีอํานาจจัดสรรหุนสวนที่เหลือแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ที่แจงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ โดยจะจัดสรรใหตาม
สัดสวนที่ไดแจงความจํานงจองซื้อเกินสิทธิไว  (Pro-rata)  ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม  และไมขัดแยงกับกฎหมาย  และ /หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของ
สํานักงาน  กลต   .และ  ตลท   .และ /หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย  แก
ประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุดทั้งนี้  ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทยอย  ในสวนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ  นี้  จะเปนราคาเดียวกับที่เสนอขายใหแกประชาชนและ
บุคคลทั่วไป 

วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ  (ถามี) 
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามกําหนดวัน เวลา  และ  สถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน  หากผูถือ

หุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ  ประชุมครั้งนี้  โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อใน
หนังสือมอบฉันทะพรอมติดอากรแสตมป  20  บาท  และแนบหลักฐานสําเนาบัตรประชาชน  และนําไปมอบตอเจาหนาที่ที่ไดรับการมอบหมาย
จากประธานที่ประชุม  

อนึ่ง คณะกรรมการไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 และ ออกเสียง
ลงคะแนน ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 
2553 

           ขอแสดงความนับถอื 

             
                      (นายวิรัช สุวรรณนภาศรี) 

      กรรมการผูจดัการ 




