
บรษิัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัดบรษิัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด((มหาชนมหาชน))

การประชมสามัญผถือหนครั้งที่ การประชมสามัญผถือหนครั้งที่ 11//25532553การประชุมสามญผูถอหุนครงท การประชุมสามญผูถอหุนครงท 11//25532553

ั ี่ ั ี่     วนที วนที 2727  เมษายน เมษายน 25532553
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่่วาระที วาระที 11  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ

ผถือหน ครั้งที่ ผถือหน ครั้งที่ 11//25525522ผูถอหุน ครงท ผูถอหุน ครงท 11//25525522

้ ่้ ่““รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

11//2552 2552 ปรากฏตาม ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมา 11  ของหนงัสือเชิญประชุมของหนงัสือเชิญประชุม””
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ี่ี่ ั ํ ิ ิ ั ใั ํ ิ ิ ั ใวาระที วาระที 22    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบปที่ผานมา และ รายงานประจําปของรอบปที่ผานมา และ รายงานประจําปของรอบปทผานมา และ รายงานประจาปของรอบปทผานมา และ รายงานประจาปของ

คณะกรรมการคณะกรรมการ

“ รายงานประจําป 2552 ของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏ

ตาม สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชญิประชุม”
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  “ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผาน

      

  ภาพรวมผลการดาเนนงานของบรษทในรอบปทผาน

มา บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการขายเทากับ       
2,052.28 ลานบาทลดลง 480.80 ลานบาท จากราคา

ิ  ี่ ี่ป ั ั ้ํ ั ิขายสินคาเฉลียทีปรับตัวลดลงตามภาวะราคานํามันดิบ

ในตลาดโลก โดยเฉพาะในชวง 9 เดือนแรกที่มีอัตราการในตลาดโลก โดยเฉพาะในชวง 9 เดอนแรกทมอตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบราวรอยละ 5 แมวาจะเริ่ม

ฟนตัวในชวงไตรมาสสุดทายของป  อยางไรก็ตามบริษัท

ิ ั  ี ํ ไ ส ิ ั้ สิ้  49 55   และบรษทยอยมกาไรสุทธรวมทงสน 49.55 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 2.21 ลานบาท”
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“ทั้งนี้เนื่องจาก มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูงขึ้น ราวรอยละ ู

2.00 จากเดิมที่อยูที่รอยละ 9.51 ปรับเพิ่มสูงขึ้นเปน 

รอยละ 11.51 จากการบริหารจัดการตนทุนสินคาคง

ั ี่ ีป สิ ิ   ิ ั ี  ใ   ี้ ี่คลงทมประสทธภาพ และ บรษทมคาใชจายดอกเบยท

ลดลงราว 10 ลานบาท จากปริมาณการใชเงินทนลดลงราว 10 ลานบาท จากปรมาณการใชเงนทุน

หมุนเวียนที่ลดลง”ุ

55



 

 ี ี“ รายงานประจําป 2552 ของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตาม 

สิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสอืเชิญประชม”สงทแนบมา 2 ของหนงสอเชญประชุม”
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วาระที่ วาระที่ 33  พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกําไรขาดทนุ พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกําไรขาดทนุ 

้้สําหรับปบัญชีสิ้นสุด สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 31 ธันวาคม ธันวาคม 25522552

““รายละเอียดของงบการเงินป รายละเอียดของงบการเงินป 25522552  ปรากฏอยใน หนาที ่ปรากฏอยใน หนาที ่[*] [*] รายละเอยดของงบการเงนป รายละเอยดของงบการเงนป 25522552  ปรากฏอยูใน หนาท ปรากฏอยูใน หนาท [ ] [ ] 

  รายงานประจําป รายงานประจําป 25522552  ี่ไ  ั ส ใ  ั ี่ไ  ั ส ใ  ั ของ ของ รายงานประจาป รายงานประจาป 25522552  ตามทไดจดสงใหกบผูตามทไดจดสงใหกบผู

ื  ไป  ั ั สื ชิ ป ชื  ไป  ั ั สื ชิ ป ช ””ถอหนุไปพรอมกบหนงสอเชญประชุมถอหนุไปพรอมกบหนงสอเชญประชุม””
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งบดุล งบดุล ((หนวยหนวย::ลานบาทลานบาท))  

                                                                    งบการเงินรวม             เฉพาะกิจการงบการเงินรวม             เฉพาะกิจการ

25522552 25512551 25522552 25512551

สินทรัพยหมุนเวียนสินทรัพยหมุนเวียน 861861..7878 686686..5555 744744..6161 610610..6060

สินทรัพยไมหมุนเวียนสินทรัพยไมหมุนเวียน 199199..7777 209209..9696 190190..9898 204204..7979

รวมสนิทรัพยรวมสนิทรัพย 11,,061061..5555 896896..5151 935935..5959 815815..3939รวมสนทรพยรวมสนทรพย ,,

หนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียน 710710..3737 571571..1414 629629..4040 525525..7575

้้หนี้สินไมหมุนเวียนหนี้สินไมหมุนเวียน 33..4444 77..3838 33..2323 66..4949

รวมหนี้สินรวมหนี้สิน 713713..8181 578578..5252 632632..6363 532532..2424

สวนของผูถือหุนสวนของผูถือหุน 347347..7474 317317..9999 302302..9797 283283..1515

้้
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รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุนรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 11,,061061..5555 896896..5151 935935..5959 815815..3939



งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน ((หนวยหนวย::ลานบาทลานบาท) ) 

                                                                      งบการเงนิรวม          เฉพาะกิจการงบการเงนิรวม          เฉพาะกิจการ

25522552 25512551 25522552 25512551

รายไดรวมรายไดรวม 22,,056056..1818 22,,536536..9292 11,,801801..9494 22,,310310..2525

ตนทุนขายตนทุนขาย 11,,816816..0505 22,,299299..7070 11,,617617..5555 22,,119119..7878

คาใชจายในการขายและบริหารคาใชจายในการขายและบริหาร 165165 7575 156156 2727 127127 5050 124124 3535คาใชจายในการขายและบรหารคาใชจายในการขายและบรหาร 165165..7575 156156..2727 127127..5050 124124..3535

ดอกเบี้ยจายดอกเบี้ยจาย 88..7878 1818..5252 66..8080 1515..3333

ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 1616..0404 1515..0909 1010..4848 1111..2424

กําไรสทธ ิกําไรสทธ ิ 4949 5555 4747 3434 3939 6161 3939 5656กาไรสุทธ กาไรสุทธ 4949..5555 4747..3434 3939..6161 3939..5656

กําไรสุทธิตอหุนกําไรสุทธิตอหุน 00..075075 00..072072 00..060060 00..060060
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อัตราสวนทางการเงินที่สาํคัญอัตราสวนทางการเงินที่สาํคัญ

                                                                    งบการเงินรวม            เฉพาะกจิการงบการเงินรวม            เฉพาะกจิการ

      25522552       25512551       25522552       25512551

อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรขั้นตน ((%)%) 1111..5151 99..5151 1010..0000 88..4141

อัตรากําไรสุทธิอัตรากําไรสุทธิ((%)%) 22..4141 11..8787 22..2020 11..7171

อัตราผลตอบแทนผถือหนอัตราผลตอบแทนผถือหน((%)%) 1414 8989 1414 8989 1313 5252 1313 9797อตราผลตอบแทนผถูอหุนอตราผลตอบแทนผถูอหุน((%)%) 1414..8989 1414..8989 1313..5252 1313..9797

อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตราสวนหนี้สินตอทุน ((%)%) 00..8282 00..7676  00..7474  00..7171

มูลคาตามบัญชีตอหุนมูลคาตามบัญชีตอหุน 00..5353 00..4848 00..4646 00..4343
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วาระที่ วาระที่ 44    พิจารณาอนมัติจัดสรรกําไรสทธิประจําปเปนทนพิจารณาอนมัติจัดสรรกําไรสทธิประจําปเปนทนวาระท วาระท 44    พจารณาอนุมตจดสรรกาไรสุทธประจาปเปนทุนพจารณาอนุมตจดสรรกาไรสุทธประจาปเปนทุน

สํารองและ อนุมัติจายเงินปนผลประจําป สํารองและ อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 25512551ุุ

ีป่ ิ  ิ ป ํ ั ํ ิ“เสนอทปีระชุมพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงาน

ประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.035 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินุ ุ

ปนผลจายรวมทั้งสิ้น 23.10 ลานบาท (ยี่สบิสามลานหนึ่งแสนบาท) 

โ ิ ป ี่  ใ ั้ ี้ ิ ป  ํ ไ ิโดยเงินปนผลทีจายในครังนีคิดเปนรอยละ 58.31 ของกําไรสุทธิ

ของบรษิทัในป 2552 ซึง่สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของ

บรษิทั (Dividend Policy) ที่อัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสทุธิ”
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รายละเอียดการจายเงินปนผลรายละเอียดการจายเงินปนผล ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ป ป 25522552  ((ปที่เสนอปที่เสนอ))

ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ป ป 25512551  ((ปที่ผานมาปที่ผานมา))

11. . กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ ((เฉพาะกิจการเฉพาะกิจการ) () (บาทบาท)) 3939,,614614,,402402..2222 3939,,557557,,739739..9191

22. . กําไรสุทธิตอหุน กําไรสุทธิตอหุน ((บาทตอหุนบาทตอหุน)) 00..0606 00..0606

33. . จํานวนหุนที่จายเงินปนผล จํานวนหุนที่จายเงินปนผล ((หุนหุน)) 660660,,000000,,000000 660660,,000000,,000000

44..เงินปนผลจายตอหุน เงินปนผลจายตอหุน ((บาทตอหุนบาทตอหุน)) 00..035035 00..030030

55..จํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น จํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น ((บาทบาท)) 2323 100100 000000 1919 800800 00000055..จานวนเงนปนผลจายทงสน จานวนเงนปนผลจายทงสน ((บาทบาท)) 2323,,100100,,000000 1919,,800800,,000000

66 สั ส  ิ ป  ํ ไ ส ิ สั ส  ิ ป  ํ ไ ส ิ ((  ))
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66..สดสวนการจายเงนปนผลตอกาไรสุทธ สดสวนการจายเงนปนผลตอกาไรสุทธ ((รอยละรอยละ)) 5858..3131%% 5050..0505%%



ั้ ี้ ิ ั ํ  ิ ป ั  ใ  ั  ื  ี่ั้ ี้ ิ ั ํ  ิ ป ั  ใ  ั  ื  ี่““ทังนี บรษิทัจะทําการจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนทีทังนี บรษิทัจะทําการจายเงินปนผลดังกลาวใหกับผูถือหุนที

มีรายชือ่ปรากฏอยในสมดทะเบียนผถือหนของบรษิัท ใน มีรายชือ่ปรากฏอยในสมดทะเบียนผถือหนของบรษิัท ใน มรายชอปรากฏอยูในสมุดทะเบยนผูถอหุนของบรษท ใน มรายชอปรากฏอยูในสมุดทะเบยนผูถอหุนของบรษท ใน 

วันที่ วันที่ 13 13 พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดโดยวันดังกลาวคือวันกําหนด

รายชือ่ผูถอืหุน รายชือ่ผูถอืหุน (Record Date)(Record Date)  ที่มีสิทธิรบัเงินปนผล และ ที่มีสิทธิรบัเงินปนผล และ 

กําหนดใหวันที่ กําหนดใหวันที่ 1414 พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553  เปนวันรวบรวมรายชือ่เปนวันรวบรวมรายชือ่

  225225    ั ั   ั ั  ั ั   ั ั  ตามมาตรา ตามมาตรา 225225  ของ พรบของ พรบ..หลกทรพย และ ตลาดหลกทรพย หลกทรพย และ ตลาดหลกทรพย 

โดยวิธีปดสมดทะเบยีน โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลโดยวิธีปดสมดทะเบยีน โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลโดยวธปดสมุดทะเบยน โดยมกาหนดการจายเงนปนผลโดยวธปดสมุดทะเบยน โดยมกาหนดการจายเงนปนผล

ในวันที่ ในวันที่ 25 25 พฤษภาคม พฤษภาคม 25532553””
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วาระที่ วาระที่ 55    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออก

จากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด คาตอบแทนจากตําแหนงตามวาระ พรอมกําหนด คาตอบแทน

กรรมการกรรมการ
““ในปนี้มกีรรมการที่ครบกําหนดตามวาระจํานวน ในปนี้มกีรรมการที่ครบกําหนดตามวาระจํานวน 4 4 ทาน ไดแกทาน ไดแกในปนมกรรมการทครบกาหนดตามวาระจานวน ในปนมกรรมการทครบกาหนดตามวาระจานวน 4 4 ทาน ไดแกทาน ไดแก

ชื่อชื่อ--สกลุสกลุ ตําแหนงตําแหนง

1 1 นายนพพร เทพสิทธานายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

2 2 นายพลศักดิ์ ตันสิทธพิันธนายพลศักดิ์ ตันสิทธพิันธ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ2 2 นายพูลศกด ตนสทธพนธนายพูลศกด ตนสทธพนธ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสระ

3 3 นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศนายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

4 4 ดรดร..เขียน วงศสุรียเขียน วงศสุรีย กรรมการกรรมการ
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ซึ่งทั้ง ซึ่งทั้ง 44  ทานตามรายนามดังกลาวเปนผูที่ มี คุณสมบัติทานตามรายนามดังกลาวเปนผูที่ มี คุณสมบัติู ุู ุ
ครบถวน และ เปนผูที่เหมาะสมโดยมีความรู ความสามารถ ครบถวน และ เปนผูที่เหมาะสมโดยมีความรู ความสามารถ 
และ ประสบการณ อันเปนประโยชนตอการดําเนินธรกิจและ ประสบการณ อันเปนประโยชนตอการดําเนินธรกิจและ ประสบการณ อนเปนประโยชนตอการดาเนนธุรกจและ ประสบการณ อนเปนประโยชนตอการดาเนนธุรกจ
ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่

้ ้้ ้ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 44  ทานกลับเขาทานกลับเขา
ดํารงตําแหนงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และในการลงมติแตงตั้งดํารงตําแหนงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และในการลงมติแตงตั้งดารงตาแหนงตามเดมอกวาระหนง และในการลงมตแตงตงดารงตาแหนงตามเดมอกวาระหนง และในการลงมตแตงตง
กรรมการทั้ง กรรมการทั้ง 44  ทานกลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมจะกระทําทานกลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมจะกระทํา

ปป ั้ ี้ป ั ิโ ั ปั้ ี้ป ั ิโ ั ปการลงคะแนนเปนการลงคะแนนเปนรายบุคคลรายบุคคล  ทังนีประวัติโดยสังเขปของทังนีประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง กรรมการทั้ง 44  ทานมีรายละเอียดปรากฏตาม ทานมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมา 33  ฏฏ
ของหนังสือเชิญประชุมของหนังสือเชิญประชุม””
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วาระที่ วาระที่ 66 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชสีําหรับพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชสีําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชี รอบระยะเวลาบญัชี 25525533  และกําหนดคาสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
““ขอเสนอที่ประชมพิจารณาแตงตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสภา ผสอบขอเสนอที่ประชมพิจารณาแตงตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสภา ผสอบขอเสนอทประชุมพจารณาแตงตง นางสาวประภาศร ลลาสุภา ผูสอบขอเสนอทประชุมพจารณาแตงตง นางสาวประภาศร ลลาสุภา ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที่ บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 46644664 และและ//หรือ นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์หรือ นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ ์ ผูสอบผูสอบ

ั ี ั ี่ั ี ั ี่  ิ ั ํ ั ็ ี ํ ั ป ิ ั ํ ั ็ ี ํ ั ปบัญชีรับอนุญาตเลขที บัญชีรับอนุญาตเลขที 6977 6977 แหง บริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เปนแหง บริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 2553 ทั้งนี้ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามทั้งนี้ในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนาม

่่ขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เปนผูขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี จํากัด เปนผู

มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สํานักงาน เอเอ็มซี ู ุู ุ

จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาจํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา

แลวเห็นวา สํานักงานสอบบัญชี และ ผสอบบญัชีตามรายนามดังกลาวแลวเห็นวา สํานักงานสอบบัญชี และ ผสอบบญัชีตามรายนามดังกลาวน น น ญ ู ญ นน น น ญ ู ญ น

ขางตนเปนผูที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก ไมมีความสัมพันธ และ ไมมีสวนขางตนเปนผูที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก ไมมีความสัมพันธ และ ไมมีสวน

ไดเสีย กับ บริษัทไดเสีย กับ บริษัท //  บริษัทยอยบริษัทยอย //  ผบริหารผบริหาร //  ผถือหนรายใหญ หรือ ผที่ผถือหนรายใหญ หรือ ผที่
1616

ไดเสย กบ บรษทไดเสย กบ บรษท //  บรษทยอยบรษทยอย //  ผูบรหารผูบรหาร //  ผูถอหุนรายใหญ หรอ ผูทผูถอหุนรายใหญ หรอ ผูท

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด



และ กําหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัป และ กําหนดคาสอบบญัชสีาํหรบัป 25525533  ของบรษิัท เปนจํานวนของบรษิัท เปนจํานวน

เงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน เงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 503503,,000000..-- บาท บาท ((หาแสนสามพันบาทหาแสนสามพันบาท) ) 

ซึ่งเปนอัตราเดยีวกันกับปที่ผานมา และในกรณีที่มีงานอื่นๆซึ่งเปนอัตราเดยีวกันกับปที่ผานมา และในกรณีที่มีงานอื่นๆซงเปนอตราเดยวกนกบปทผานมา และในกรณทมงานอนๆซงเปนอตราเดยวกนกบปทผานมา และในกรณทมงานอนๆ

นอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจําปตามปกติ ใหคณะ นอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจําปตามปกติ ใหคณะ 

กรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปนกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาใชจายพิเศษเปน

กรณีๆ ไปกรณีๆ ไปกรณๆ ไปกรณๆ ไป
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่่ ่่วาระที่ วาระที่ 77 พิจารณาอนุมัติอนมุัติแผนการนาํบริษัท ยูเนีย่น พิจารณาอนุมัติอนมุัติแผนการนาํบริษัท ยูเนีย่น 

อินทราโก จํากัดอินทราโก จํากัด (“(“บริษัทยอยบริษัทยอย”) ”) เขาจดทะเบียนใน ตลาดเขาจดทะเบียนใน ตลาดอนทราโก จากดอนทราโก จากด (( บรษทยอยบรษทยอย ) ) เขาจดทะเบยนใน ตลาดเขาจดทะเบยนใน ตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Spin(Spin--off) off) โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มโดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มุ ญุ ญ

ทนุของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป จํานวน ทนุของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบุคคลทั่วไป จํานวน 

  ี่ ไ    ี่ ไ   ิ ป ิ ป 5252,,000000,,000 000 หุน มูลคาทีตราไวหุนละ หุน มูลคาทีตราไวหุนละ 11..00 00 บาท คิดเปนรอยละบาท คิดเปนรอยละ

40 40 ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้  40 40 ของทุนจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอขายครงนของทุนจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอขายครงน  
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บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด หรือ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก จํากัด หรือ ““UICUIC” ” ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทยอยที่ซึ่งปจจุบันเปนบริษัทยอยที่

บริษัทบริษัท (UKEM)(UKEM)  ถือหุนอยูรอยละ ถือหุนอยูรอยละ 9999..9999  มีความประสงคที่จะนาํหุนสามัญเพิ่มมีความประสงคที่จะนาํหุนสามัญเพิ่ม

ทุนของตนเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก หรือ ทุนของตนเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก หรือ Initial Initial 

Public Offering Public Offering ((IPO) IPO) และ นําหนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ และ นําหนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ gg (( )) ุุ

ไอ ไอ ((spinspin--off) off) ทั้งนี้แผนการ ทั้งนี้แผนการ spinspin--offoff  ดังกลาวจะชวยสงเสริมให ดังกลาวจะชวยสงเสริมให UIC UIC มีโอกาสมีโอกาส

ในการเติบโตซึ่งจะเปนการเพิ่มมลคาเงินลงทนใหแกบรษิัทแมดังนั้น บริษัทในการเติบโตซึ่งจะเปนการเพิ่มมลคาเงินลงทนใหแกบรษิัทแมดังนั้น บริษัทในการเตบโตซงจะเปนการเพมมูลคาเงนลงทุนใหแกบรษทแมดงนน บรษทในการเตบโตซงจะเปนการเพมมูลคาเงนลงทุนใหแกบรษทแมดงนน บรษท

จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนาํจึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนาํ

UIC UIC  ี ใ ั ั  ็   ไ ี ใ ั ั  ็   ไ (S i(S i ff) ff) โ สโ สUIC UIC เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (Spin(Spin--off) off) โดยเสนอขายโดยเสนอขาย

หุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบคุคลทั่วไป จํานวน หุนสามัญเพิม่ทุนของบริษัทยอยใหแกประชาชนและบคุคลทั่วไป จํานวน 

 ี ่ ไ   ี่ ไ     5252,,000000,,000 000 หุน มูลคาทตีราไวหุนละ หุน มูลคาทตีราไวหุนละ 11..00 00 บาท คิดเปนรอยละบาท คิดเปนรอยละ 40 40 ของทุนจดของทุนจด

ทะเบยีนทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียดทะเบยีนทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียด

ที่จําเปน และ เกีย่วของกับการ ที่จําเปน และ เกีย่วของกับการ spinspin--off off ใน ครั้งนี้ใหกับผูถือหุนเพือ่ประกอบ ใน ครั้งนี้ใหกับผูถือหุนเพือ่ประกอบ 

การพิจารณาตัดสนิใจ ดังมีรายละเอียดปรากฎตาม การพิจารณาตัดสนิใจ ดังมีรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมา 44  ของของ
1919

การพจารณาตดสนใจ ดงมรายละเอยดปรากฎตาม การพจารณาตดสนใจ ดงมรายละเอยดปรากฎตาม สงทแนบมา สงทแนบมา 44  ของของ

หนังสือเชิญประชุมหนังสือเชิญประชุม



ปจจุบัน ปจจุบัน UIC UIC มีทุนจดทะเบียน มีทุนจดทะเบียน 7878,,000000,,000 000 บาท บาท ((เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปด

ลานบาทลานบาท) ) และจะทําการเพิ่มทนจดทะเบยีนอีกจํานวน และจะทําการเพิ่มทนจดทะเบยีนอีกจํานวน 5252 000000 000000  ลานบาทลานบาท) ) และจะทาการเพมทุนจดทะเบยนอกจานวน และจะทาการเพมทุนจดทะเบยนอกจานวน 5252,,000000,,000000  

บาท บาท ((หาสบิสองลานบาทหาสบิสองลานบาท) ) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนุ ุุ ุ

5252,,000000,,000 000 หุน หุน ((หาสบิสองลานหุนหาสบิสองลานหุน) ) มูลคาที่ตราไวหุนละ มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 1 บาท บาท 

ื่  ป ั่ ไป ป ั้ื่  ป ั่ ไป ป ั้เพือเสนอขายตอประชาชน และ บคุคลทัวไปเปนครังแรก เพือเสนอขายตอประชาชน และ บคุคลทัวไปเปนครังแรก (IPO) (IPO) 

ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถอืหนใน ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งจะทําใหสัดสวนการถอืหนใน UIC UIC ตามทไดกลาวมาแลวขางตน ซงจะทาใหสดสวนการถอหุนใน ตามทไดกลาวมาแลวขางตน ซงจะทาใหสดสวนการถอหุนใน UIC UIC 

ของบรษิทัเปลีย่แปลงดังนี้ของบรษิทัเปลีย่แปลงดังนี้

กอน กอน IPOIPO หลัง หลัง IPOIPO

9999 9999%% 6060 0000%%9999..9999%% 6060..0000%%

การทีบ่รษิทัยอยจะตองเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในการทีบ่รษิทัยอยจะตองเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไปใน
2020
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การทาํ การทาํ IPO IPO ทําใหสดัสวนการถือหุนของในทําใหสดัสวนการถือหุนของใน UIC UIC ของบรษิทัลดลง ของบรษิทัลดลง 



และเกิด และเกิด Dilution Effects Dilution Effects จะเปนผลใหผูถือหุนของบริษัทแมไดรับจะเปนผลใหผูถือหุนของบริษัทแมไดรับ

ี้ไป  ั ั้ ื่  ิ ิ  ื  ิ ั ี ้ไป  ั ั้ ื่  ิ ิ  ื  ิ ั ผลกระทบนีไปดวย ดังนันเพือคุมครองสทิธิผูถือหุนของบริษัทแม ผลกระทบนีไปดวย ดังนันเพือคุมครองสทิธิผูถือหุนของบริษัทแม 

((UKEM) UKEM) บรษิัทจึงไดใหสทิธิผถือหนของบริษัทแมในการจองซื้อหนบรษิัทจึงไดใหสทิธิผถือหนของบริษัทแมในการจองซื้อหน((UKEM) UKEM) บรษทจงไดใหสทธผูถอหุนของบรษทแมในการจองซอหุนบรษทจงไดใหสทธผูถอหุนของบรษทแมในการจองซอหุน

เพิ่มทุนของบรษิัทยอยกอนซึ่งจะไดเสนอทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนของบรษิัทยอยกอนซึ่งจะไดเสนอทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติ

ในวาระตอไปในวาระตอไป

้ ้้ ้ทั้งนี้ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ ทั้งนี้ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ UICUIC  ตอประชาชนตอประชาชน

ั่ ไปั่ ไป (IPO)(IPO)  ใ ั้ ี้  ใ  ื่ ไ ี่  ไ  ัใ ั้ ี้  ใ  ื่ ไ ี่  ไ  ัและบคุคลทวไปและบคุคลทวไป (IPO)(IPO)  ในครงนอยูภายใตเงอนไขทจะตองไดรบการในครงนอยูภายใตเงอนไขทจะตองไดรบการ

อนมัติจากที่ประชมผถือหนของบรษิัทยอย และ จะตองไดรับการอนมัติจากที่ประชมผถือหนของบรษิัทยอย และ จะตองไดรับการอนุมตจากทประชุมผูถอหุนของบรษทยอย และ จะตองไดรบการอนุมตจากทประชุมผูถอหุนของบรษทยอย และ จะตองไดรบการ

อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย และ ตลาดอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย และ ตลาด

2121หลักทรัพย หลักทรัพย ((““สาํนักงาน กลตสาํนักงาน กลต””) ) 



วาระที่ วาระที่ 88 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุของพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุของ

บริษัท ยเนี่ยน อินทราโก จํากัดบริษัท ยเนี่ยน อินทราโก จํากัด (“(“บริษัทยอยบริษัทยอย”) ”) ใหแกผถือหนใหแกผถือหนบรษท ยูเนยน อนทราโก จากดบรษท ยูเนยน อนทราโก จากด (“(“บรษทยอยบรษทยอย”) ”) ใหแกผูถอหุนใหแกผูถอหุน

สามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัดสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล จํากัด ((มหาชนมหาชน) ) ตามตามญ ูญ ู (( ))

สัดสวนการถือหุนสัดสวนการถือหุน (Pre(Pre--emptive Right) emptive Right) จํานวนไมเกิน จํานวนไมเกิน 

่่ 1313,,000000,,000 000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 11..00 00 บาท คิดเปนรอยละ บาท คิดเปนรอยละ 

10 10 ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้10 10 ของทุนจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอขายครงนของทุนจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอขายครงน

2222



ตามที่บรษิัทยอยจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทนุตามที่บรษิัทยอยจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทนุ

ํํ   ี่ ไ    ี่ ไ   ิ ปิ ปจํานวน จํานวน 5252,,000000,,000 000 หุน มูลคาทีตราไวหุนละ หุน มูลคาทีตราไวหุนละ 1 1 บาท คิดเปนบาท คิดเปน

รอยละ รอยละ 40 40 ของทนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลังการเสนอของทนจดทะเบียนทัง้หมดภายหลังการเสนอรอยละ รอยละ 40 40 ของทนุจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอของทนุจดทะเบยนทงหมดภายหลงการเสนอ

ขายครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนการคมครองสิทธิผถือหนของบริษัทขายครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเปนการคมครองสิทธิผถือหนของบริษัทุ ู ุุ ู ุ

แม แม ((บมจบมจ. . ยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอลยูเนี่ยน ปโตรเคมีคอล) ) จะมีการจดัสรรหุนสามัญจะมีการจดัสรรหุนสามัญ

เพิ่มทนุของบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ตามเพิ่มทนุของบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท ตาม

ั  ื ั  ื  ไ  ิไ  ิสัดสวนการถือหุน สัดสวนการถือหุน ((PrePre--emptive Right) emptive Right) จํานวนไมเกิน จํานวนไมเกิน 

1313 000000 000 000 หน มลคาที่ตราไวหนละ หน มลคาที่ตราไวหนละ 1 1 บาท คิดเปนรอยละ บาท คิดเปนรอยละ 1313,,000000,,000 000 หนุ มูลคาทตราไวหนุละ หนุ มูลคาทตราไวหนุละ 1 1 บาท คดเปนรอยละ บาท คดเปนรอยละ 

10 10 ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ของทนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
2323
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โดยมีรายละเอียดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้



      รายละเอียดการจัดสรรหุนสามญัเพิม่ทุนของบริษัทยอยใหแกผูรายละเอียดการจัดสรรหุนสามญัเพิม่ทุนของบริษัทยอยใหแกผู
ถอืหนสามญัของบริษัทตามสัดสวนการถอืหน ถอืหนสามญัของบริษัทตามสัดสวนการถอืหน (Pre(Pre emptive emptive ถอหุนสามญของบรษทตามสดสวนการถอหุน ถอหุนสามญของบรษทตามสดสวนการถอหุน (Pre(Pre--emptive emptive 
Right)Right)

หลกัทรัพยที่เสนอขายหลกัทรัพยที่เสนอขาย:: หนสามัญเพิม่ทนของบริษัท ยเนี่ยน อินทราโก จาํกัด       หนสามัญเพิม่ทนของบริษัท ยเนี่ยน อินทราโก จาํกัด       หลกทรพยทเสนอขายหลกทรพยทเสนอขาย:: หุนสามญเพมทุนของบรษท ยูเนยน อนทราโก จากด       หุนสามญเพมทุนของบรษท ยูเนยน อนทราโก จากด       
((““บรษิัทยอยบรษิัทยอย")")

((ป ั  ิ ั  ั ไ  สี ป ั ั ป ั  ิ ั  ั ไ  สี ป ั ั ((ปจจบุนหุนของบรษทยอยยงไมมสถานะเปนหลกทรพยจดปจจบุนหุนของบรษทยอยยงไมมสถานะเปนหลกทรพยจด
ทะเบยีนในตลททะเบยีนในตลท.).)

จํานวนหุนที่จําหนายจํานวนหุนที่จําหนาย:: ไมเกนิ ไมเกนิ 1313,,000000,,000 000 หุน คิดเปนรอยละ หุน คิดเปนรอยละ 10 10 ของจํานวนหุนของจํานวนหุนุุ ุุ ุุ
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทยอยที่จะเสนอขายใหแกประชาชนสามญัเพิ่มทนุของบริษัทยอยที่จะเสนอขายใหแกประชาชน
และบคุคลทั่วไปเปนครั้งแรกและบคุคลทั่วไปเปนครั้งแรก
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อัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดสมุด มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท เปนผู

ทะเบียนเพื่อกําหนดผไดรับสิทธิทะเบียนเพื่อกําหนดผไดรับสิทธิ:: กําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดกําหนดอัตราสวนการจัดสรรและวันปดทะเบยนเพอกาหนดผูไดรบสทธทะเบยนเพอกาหนดผูไดรบสทธ:: กาหนดอตราสวนการจดสรรและวนปดกาหนดอตราสวนการจดสรรและวนปด

                      สมุดทะเบียนเพือ่กําหนดผูไดรับสิทธิสมุดทะเบียนเพือ่กําหนดผูไดรับสิทธิ

                      ดังกลาว โดยจะกําหนดภายหลังจากที่ดังกลาว โดยจะกําหนดภายหลังจากที่

                      สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ("("สํานักงาน กลตสํานักงาน กลต ") ") และตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพย (( สานกงาน กลตสานกงาน กลต. ) . ) 

                      ไดอนุมัติใหบริษัทยอยเสนอขายหุนเพิ่มไดอนุมัติใหบริษัทยอยเสนอขายหุนเพิ่ม

                      ทนตอประชาชนและบคคลทั่วไปโดยตามทนตอประชาชนและบคคลทั่วไปโดยตาม                      ทุนตอประชาชนและบุคคลทวไปโดยตามทุนตอประชาชนและบุคคลทวไปโดยตาม

                      ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

                      ไทย ไทย ("("ตลทตลท.") .") ตองแจงลวงหนาไมนอยตองแจงลวงหนาไมนอย(( ))

                      กวา กวา 14 14 วันวัน

ราคาเสนอขายหนราคาเสนอขายหน:: เปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายใหแกเปนราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายใหแกราคาเสนอขายหุนราคาเสนอขายหุน:: เปนราคาเดยวกบราคาทเสนอขายใหแกเปนราคาเดยวกบราคาทเสนอขายใหแก

                      ประชาชนและบุคคลทั่วไปประชาชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งจะกําหนดซึ่งจะกําหนด

                      และแจงใหทราบในภายหลงั และแจงใหทราบในภายหลงั ((มลคาที่ตรามลคาที่ตรา
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                      ไว ไว 1 1 บาทบาท))



กําหนดจองซื้อ และกําหนดจองซื้อ และ//หรือ ชําระคาหุนหรือ ชําระคาหุน:: ชวงเวลาใกลเคียงกับการเสนอขายหุน ชวงเวลาใกลเคียงกับการเสนอขายหุน 

IPO IPO ซึ่งจะกําหนดและแจงใหทราบในซึ่งจะกําหนดและแจงใหทราบใน

                        ภายหลังภายหลัง

รายละเอียดอื่นๆรายละเอียดอื่นๆ::ๆๆ

ผูถือหุนสามัญของบริษัท มีสิทธิจองซื้อหุนบริษัทยอยไดไมเกินกวาสิทธิของตนในกรณีที่ผูถือผูถือหุนสามัญของบริษัท มีสิทธิจองซื้อหุนบริษัทยอยไดไมเกินกวาสิทธิของตนในกรณีที่ผูถือ

หนสามัญของบริษัท ใชสิทธิในการจองซื้อหนบริษัทยอยไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไวและหนสามัญของบริษัท ใชสิทธิในการจองซื้อหนบริษัทยอยไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรรไวและหุนสามญของบรษท ใชสทธในการจองซอหุนบรษทยอยไมเตมจานวนตามทจดสรรไวและหุนสามญของบรษท ใชสทธในการจองซอหุนบรษทยอยไมเตมจานวนตามทจดสรรไวและ

เศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยหรือผูจดัเศษของหุนที่เกิดจากการปดเศษทศนิยมใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยหรือผูจดั

จําหนายและรับประกันการจาํหนายของบริษัทยอยมีอํานาจจัดสรรหนดังกลาวเพือ่เสนอขายจําหนายและรับประกันการจาํหนายของบริษัทยอยมีอํานาจจัดสรรหนดังกลาวเพือ่เสนอขายจาหนายและรบประกนการจาหนายของบรษทยอยมอานาจจดสรรหุนดงกลาวเพอเสนอขายจาหนายและรบประกนการจาหนายของบรษทยอยมอานาจจดสรรหุนดงกลาวเพอเสนอขาย

ตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไปตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดที่จําเปนตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไปตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นใดที่จําเปน

เกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสมและไมขัดแยงกับกฎหมายและเกี่ยวกับการเสนอขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสมและไมขัดแยงกับกฎหมายและ//หรือกฎหรือกฎุ ฎุ ฎ ฎฎ

หรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลตหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. . และ ตลทและ ตลท. . และและ//หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

เพือ่ใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย แกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งเพือ่ใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย แกประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งุ ญ ุ ุุ ญ ุ ุ

แรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุดแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
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วาระที่ วาระที่ 99 เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆวาระท วาระท 99 เรองอนๆเรองอนๆ

““ในวาระนี้จะไมมีการพิจารณาเรื่องใด แตจะเปดในวาระนี้จะไมมีการพิจารณาเรื่องใด แตจะเปดในวาระนจะไมมการพจารณาเรองใด แตจะเปดในวาระนจะไมมการพจารณาเรองใด แตจะเปด

โอกาสใหผถือหนไดซักถาม เสนอแนะ หรือ โอกาสใหผถือหนไดซักถาม เสนอแนะ หรือ โอกาสใหผูถอหุนไดซกถาม เสนอแนะ หรอ โอกาสใหผูถอหุนไดซกถาม เสนอแนะ หรอ 

แสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น””แสดงความคดเหนแสดงความคดเหน
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ิ ั  ื  ิ ั  ื  ““บริษัทขอขอบคณุผูถือหุนทุกทานบริษัทขอขอบคณุผูถือหุนทุกทาน

ที่ไดสละเวลาอันมีคาที่ไดสละเวลาอันมีคาทไดสละเวลาอนมคาทไดสละเวลาอนมคา

เขารวมประชมในครั้งนี้ เขารวมประชมในครั้งนี้ ุุ

ขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ””
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