


   ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้
ผู้อ่ืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบ
ฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ 
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี ้

 - จ านวนหุ้นที่ ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู่ 

 - ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

- ครัง้ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีส่วน
ได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อ 38.การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการ
ใดๆ ในที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้นจะต้องไ ด้ รับความ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่น
ตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ 



วิธีปฏบิตัใินการประชุม มีดังนี ้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นที่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี ้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมาย
จะก าหนดไว้ 

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาลงมติในแต่ละวาระและจะ
สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือ
ขึน้และส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็น
มติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทัง้กรณี
บัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงที่ เห็นด้วยทัง้หมดตามที่เสนอ ทัง้นี ้ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซน็ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก ากับด้วย   

 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



4. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนัน้ได้ออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนใน
หนังสือมอบฉันทะนัน้เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมตทิี่ประชุม 

5. กรณีที่ ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์
ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติ
แทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 

6. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนดผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านัน้ 

7. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจ าเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะ
แล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตร
ลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



 

8. ส าหรับมตขิองที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นี ้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่  2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระที่ 3 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเร่ืองใดให้ที่ประชุม
พจิารณา 

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรือเท่ากับ 187.74 ล้านหุ้น 

 

 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม 



  วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557  ซึง่ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุและได้สง่ให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และได้เผยแพร่
รายงานการประชมุทางเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชมุได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้องและ
สมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2557 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2557  

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

http://www.uac.co.th/


วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตใิห้บริษัทย่อยซือ้และรับโอนกิจการ 
ทัง้หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด 



รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 
เก่ียวกับการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก 

บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด 

12 มีนาคม 2558 



9 

 การเข้าท ารายการ : UAC จัดตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ในนาม UAC-APC ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่งถือหุ้นโดย 
UAC ร้อยละ 99.99 เพื่อซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด (EBT) ของ APC ทัง้นี ้ภายหลังการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว APC 
จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และช าระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทต่อไป 
 

 ความเป็นมา/ วัตถุประสงค์ : การขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมัลช่ันและลา
เท็กซ์โพลิเมอร์ จะช่วยให้ UAC มีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ APC และ
ประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจด้านเคมีภณัฑ์ของ UAC ในอนาคต 
 

 สินทรัพย์ในการเข้าท ารายการ : สินทรัพย์ หนีสิ้น สัญญาอ่ืนๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของ APC รวมถงึสิทธิประโยชน์ทัง้หมดที่มีในสินทรัพย์ดงักล่าว  
 

 มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน : UAC – APC จะช าระค่าตอบแทนการได้มาในกิจการของ APC มูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
730 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คทัง้จ านวน ณ วันโอนกิจการ 
 

 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเข้าท ารายการ : มาจากเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของ UAC – APC ประมาณ 450 ล้านบาท* 
และส่วนที่เหลือมาจากเงนิทนุหมุนเวียนของ UAC 
 

 ประเภทและขนาดรายการ : รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 95.17 ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ 
 

 

สรุปการเข้าท ารายการ 
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ลักษณะและตารางเวลาในการเข้าท ารายการ 

APC * UAC – APC  

โอนกจิการทัง้หมด 

ช าระเงนิสดไม่เกนิ 
730 ล้านบาท 

สถาบันการเงนิ 

ให้กู้  
280 ล้านบาท 

เงนิกู้ 450 ล้านบาท 

99.99% 

หมายเหต ุ* APC จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และช าระบญัชีภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดให้กบั UAC – APC แล้วเสร็จ 

นายบรรจง ภทัรเธียรไชย (35.50%) 
กลุ่มนายสุโชต ิสวัสดรัิกษ์ (35.50%) 

ผู้ถอืหุ้นอ่ืน (29.00%) 

BoD ของ UAC อนุมัต ิ
 การซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมด (EBT) จาก APC 
 การจัดตัง้ UAC–APC  

 

วันประชุม EGM ของ UAC 

16 ม.ค. 58 

21 ม.ค. 58 

จัดตัง้ UAC–APC และลงนามใน
สัญญาโอนกจิการทัง้หมด  

12 มี.ค. 58 

27 มี.ค. 58 

วันประชุมผู้ถือหุ้นของ APC 

30 เม.ย 58 

วันโอนกจิการ 

ภายใน 30 มิ.ย 58 

APC จดทะเบียนเลิก
กจิการ และช าระบัญชี

เพื่อเลิกบริษัท 

ทนุ 50 ล้านบาท 
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สรุปข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้มา 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด (“APC”) จัดตัง้ขึน้เม่ือ

วันที่ 1 มีนาคม 2538 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์อีมัลช่ันและลา
เทก็ซ์โพลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีก าลัง
การผลิตสูงสุดเท่ากับ 27,750 ตัน/ปี ซึ่งโรงงานผลิต

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

 ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 5 มกราคม 2558  APC มี
ทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 30 ล้านบาท 

2554 2555 2556 9M 57 
รายได้จากการขาย (ลบ.) 434.55  404.68  393.45  334.72  
EBITDA (ลบ.) 66.56  87.67  81.99  66.30  
ก าไรสุทธิ (ลบ.) 52.61  73.66  67.93  55.89  
EBITDA Margin (%) 15.32% 21.66% 20.84% 19.81% 
Net Margin (%) 12.04% 17.97% 17.11% 16.58% 
อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 96.93% 70.87% 141.33% N/A 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุ 
(เท่า)  0.32  0.34  0.20  0.33  

สรุปผลการด าเนินงาน 

คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

โรงงาน อ าเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา 

สีทากระเบือ้ง
หลังคา 

แผ่นใยสังเคราะห์ 
(Nonwoven) 

สีทาบ้าน 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคมีภัณฑ์ 
ประเภทลาเทก็ซ์อีมัลช่ันและลาเทก็ซ์โพลิเมอร์ของ APC เป็นส่วนประกอบ 
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ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ข้อดีในการเข้าท ารายการ 

 เป็นการลงทุนในกิจการที่ มีศักยภาพและมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 

 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการด าเนิน
ธุรกิจด้านเคมีภณัฑ์ของ UAC 

 สร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ของ UAC 

 สามารถเ ร่ิมธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ปรับ
โครงสร้างรายได้ของ UAC ให้มีความสมดุล 

 

 

ข้อด้อยและความเส่ียงในการเข้าท ารายการ 

 เพิ่มภาระกู้ยืมเงนิและดอกเบีย้กับสถาบันการเงนิ 

 มีผลกระทบจากการบันทึกค่าความนิยมในงบ
การเงนิของ UAC  

 เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

 ความเส่ียงกรณีผลการด าเนินงานของ UAC – APC 
ภายหลังการรับโอนกิจการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

 

วิธีการค านวณหาราคาหุ้น 
มูลค่าประเมิน 

โดย IFA 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเข้า
ท ารายการ  
(ล้านบาท) 

ความ
เหมาะสมของ
วิธีประเมิน 

มูลค่าประเมินโดย IFA 
สูงกว่า (ต ่ากว่า) 

มูลค่าท ารายการ (ร้อยละ) 
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี   237.83 

730.00 

ไม่เหมาะสม (67.42) 
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี  303.37 ไม่เหมาะสม (58.44) 
3. วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนมูลค่าตลาด 

  วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 623.93 – 729.89 ไม่เหมาะสม (0.02) – (14.53) 

  วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิ 850.40 – 1,092.12 ไม่เหมาะสม 16.49 – 49.61 

4. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงนิสด 700.32 – 748.55  เหมาะสม (4.07) – 2.54 

สรุปการประเมินมูลค่ากิจการของ APC 
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สรุปความเหน็ของ IFA การซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดของ APC  

IFA เห็นว่า การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ APC มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการ
เน่ืองจาก 

o เป็นการลงทุนในกิจการที่ มีศักยภาพและความพร้อมทัง้ด้านสินทรัพย์ บุคลากร และฐานลูกค้า และผลการ
ด าเนินงานของ APC มีเสถียรภาพด้านรายได้และมีผลก าไรอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ไม่มีหนีสิ้นจากการกู้ยืม 

o เป็นการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ  

o เป็นการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ด้วยตนเอง  

o กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ APC ที่ รับโอนมา และ/หรือประสานความร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจด้านเคมีภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 

o ราคาในการเข้าซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดของ APC จ านวนไม่เกิน 730 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม 

o เงื่อนไขการเข้าท ารายการตามสัญญาโอนกิจการ เป็นเงื่อนไขและ/หรือข้อก าหนดที่เหมาะสม 



วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตใิห้บริษัทย่อยซือ้และรับโอนกิจการ 
ทัง้หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากัด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท
ย่อยซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล 
จ ากัด โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการขยายธุรกิจ ตลาดและฐานลูกค้า ต่อยอด
ธุรกิจน าเข้าจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัท รวมทัง้บริษัทจะมีสินทรัพย์รวม รายได้ และ
ก าไรที่เพิ่มขึน้จากการรวมงบการเงนิของบริษัทย่อยที่เข้าซือ้กิจการดังกล่าว รวมทัง้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยราคา
ซื อ้ขายกิจการรวมทั ้งการก าหนดเงื่ อนไขต่างๆ ในการเข้าท ารายการมีความ
สมเหตุสมผล  

การลงมต ิ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
              และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือเท่ากับ 184.74 
ล้านหุ้น 



THANK YOU 


