ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้
ผู้อ่ ืนเข้ าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ไ ด้
การมอบฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่ า
ด้ วยบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ
สถานที่ ป ระชุ ม ก่ อนผู้ รั บ มอบฉั น ทะเข้ า ประชุ ม และ
อย่ างน้ อยให้ มีรายการดังต่ อไปนี ้
- จานวนหุ้นที่ผ้ ูมอบฉันทะนัน้ ถืออยู่
- ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ครั ง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 36. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ในกรณีท่ ีประธานกรรมการไม่ อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่ อาจปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ถ้ ามี ร องประธาน
กรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่ มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ ไม่ สามารถ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 37.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึ่งเสียงต่ อหนึ่งหุ้น ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นมีส่วน
ได้ เ สี ย เป็ นพิ เ ศษในเรื่ องใด ผู้ ถื อ หุ้ น จะไม่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั น้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อ 38.การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มัติกิจการ
ใดๆ ในที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นจะต้ องได้ รั บความ
เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน เว้ นแต่ จะ
กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอ่ ืน
ตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
วิธีปฏิบตั ใิ นการประชุม มีดังนี ้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่ อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับ
ความเห็ น ชอบด้ วยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน เว้ นแต่ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอ่ ืนตามที่กฎหมาย
จะกาหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ ท่ ปี ระชุมพิจารณาลงมติในแต่ ละวาระและจะ
สอบถามว่ ามีผ้ ูถือหุ้นท่ านใดออกเสียงไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หากมีขอให้ ยกมือ
ขึน้ และส่ งบัตรลงคะแนนให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้ เป็ น
มติท่ ีประชุม และจะถือว่ าผู้ถือหุ้นที่ไม่ ได้ ยกมือ หรื อไม่ ส่งบัตรลงคะแนน รวมทัง้ กรณี
บัตรเสีย ให้ ถือว่ าเป็ นการเทคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยทัง้ หมดตามที่เสนอ ทัง้ นี ้ ในบัตร
ลงคะแนนจะต้ องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะกากับด้ วย

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
4. กรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นได้ มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ ออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ ละวาระในหนั งสือมอบฉันทะแล้ ว ให้ ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนใน
หนังสือมอบฉันทะนัน้ เป็ นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็ นมติท่ ปี ระชุม
5. กรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นได้ มอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ ระบุความประสงค์
ในการออกคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติ
แทนผู้มอบฉันทะได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้ วิธีเดียวกับ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
6. ในกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมสายเกินกว่ าเวลาที่กาหนดผู้ถือหุ้น
หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ย นและเข้ าร่ วมประชุ ม ได้ แต่ จ ะมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนได้ ในวาระที่เหลือเท่ านัน้
7. ในกรณีท่ ีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะจาเป็ นต้ องออกจากที่ประชุ มก่ อนที่การประชุ มจะ
แล้ วเสร็ จ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ ล่วงหน้ าได้ โดยฝากบัตร
ลงคะแนนไว้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุม
สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ ละวาระของการประชุมครั ง้ นี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ นในวาระที่ 2 ต้ องผ่ านมติอนุ มัติด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่ วนวาระที่ 3 แล้ วแต่ กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่ องใดให้ ท่ ปี ระชุม
พิจารณา
9. หากมีผ้ ูถือหุ้นจะขอให้ ท่ ปี ระชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นนั น้ จะต้ องมีห้ ุนนั บรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้
ทัง้ หมด หรือเท่ ากับ 187.74 ล้ านหุ้น
8.

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

บริ ษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึง่ ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมและได้ สง่ ให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และได้ เผยแพร่
รายงานการประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th) แล้ ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและ
สมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
การลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษัทย่ อยซือ้ และรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับการซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดจาก
บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด
12 มีนาคม 2558

สรุ ปการเข้ าทารายการ


การเข้ าทารายการ : UAC จัดตัง้ บริ ษัทย่ อยแห่ งใหม่ ในนาม UAC-APC ด้ วยทุนจดทะเบียน 50 ล้ านบาท ซึ่งถือหุ้นโดย
UAC ร้ อยละ 99.99 เพื่อซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมด (EBT) ของ APC ทัง้ นี ้ ภายหลังการโอนกิจการทัง้ หมดแล้ ว APC
จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชาระบัญชีเพื่อเลิกบริษัทต่ อไป



ความเป็ นมา/ วัตถุประสงค์ : การขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเคมีภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์ อีมัลชั่นและลา
เท็กซ์ โพลิเมอร์ จะช่ วยให้ UAC มีแหล่ งรายได้ จากธุรกิจใหม่ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ของ APC และ
ประสานความร่ วมมือทางธุรกิจระหว่ างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจด้ านเคมีภณ
ั ฑ์ ของ UAC ในอนาคต



สินทรั พย์ ในการเข้ าทารายการ : สินทรั พย์ หนีส้ ิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้ าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ ทงั ้ หมดที่มีในสินทรัพย์ ดงั กล่ าว



มูลค่ ารวมของสิ่งตอบแทน : UAC – APC จะชาระค่ าตอบแทนการได้ มาในกิจการของ APC มูลค่ ารวมทัง้ สิน้ ไม่ เกิน
730 ล้ านบาท โดยจ่ ายเป็ นแคชเชียร์ เช็คทัง้ จานวน ณ วันโอนกิจการ



แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการเข้ าทารายการ : มาจากเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของ UAC – APC ประมาณ 450 ล้ านบาท*
และส่ วนที่เหลือมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ UAC
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ประเภทและขนาดรายการ : รายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดรายการเท่ ากับร้ อยละ 95.17 คานวณตามเกณฑ์ กาไรสุทธิ

ลักษณะและตารางเวลาในการเข้ าทารายการ
นายบรรจง ภัทรเธียรไชย (35.50%)
กลุ่มนายสุโชติ สวัสดิรักษ์ (35.50%)
ผู้ถอื หุ้นอื่น (29.00%)

สถาบันการเงิน
ให้ ก้ ู
280 ล้ านบาท
เงินกู้ 450 ล้ านบาท

ทุน 50 ล้ านบาท
99.99%

UAC – APC

ชาระเงินสดไม่ เกิน
730 ล้ านบาท

APC *

โอนกิจการทัง้ หมด

หมายเหตุ * APC จะจดทะเบียนเลิกกิจการ และชาระบัญชีภายหลังการโอนกิจการทังหมดให้
้
กบั UAC – APC แล้ วเสร็จ

จัดตัง้ UAC–APC และลงนามใน
สัญญาโอนกิจการทัง้ หมด

วันประชุม EGM ของ UAC

วันโอนกิจการ

21 ม.ค. 58

12 มี.ค. 58

30 เม.ย 58

16 ม.ค. 58
BoD ของ UAC อนุมัติ
 การซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมด (EBT) จาก APC
 การจัดตัง้ UAC–APC
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27 มี.ค. 58
วันประชุมผู้ถือหุ้นของ APC

ภายใน 30 มิ.ย 58

APC จดทะเบียนเลิก
กิจการ และชาระบัญชี
เพื่อเลิกบริษัท

สรุ ปข้ อมูลสินทรั พย์ ท่ ไี ด้ มา
สรุ ปผลการดาเนินงาน
 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริ ษัท แอ็ดวานซ์ โพลิ
เมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (“APC”) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม 2538 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ ายเคมี ภัณฑ์ ประเภทลาเท็กซ์ อีมัลชั่ นและลา
เท็กซ์ โพลิเมอร์ ท่ ใี ช้ ในอุตสาหกรรมต่ างๆ โดยมีกาลัง
การผลิตสูงสุดเท่ ากับ 27,750 ตัน/ปี ซึ่งโรงงานผลิต
ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 5 มกราคม 2558 APC มี
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว 30 ล้ านบาท

รายได้ จากการขาย (ลบ.)
EBITDA (ลบ.)
กาไรสุทธิ (ลบ.)
EBITDA Margin (%)
Net Margin (%)
อัตราการจ่ ายเงินปั นผล (%)
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน
(เท่ า)

2554
434.55
66.56
52.61
15.32%
12.04%
96.93%

2555
404.68
87.67
73.66
21.66%
17.97%
70.87%

0.32

0.34

2556 9M 57
393.45 334.72
81.99 66.30
67.93 55.89
20.84% 19.81%
17.11% 16.58%
141.33%
N/A
0.20

โรงงาน อาเภอสีคิว้ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ เคมีภัณฑ์
ประเภทลาเท็กซ์ อีมัลชั่นและลาเท็กซ์ โพลิเมอร์ ของ APC เป็ นส่ วนประกอบ
คลังสินค้ า นิคมอุตสาหกรรมบางปู
สีทาบ้ าน
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แผ่ นใยสังเคราะห์
(Nonwoven)

สีทากระเบือ้ ง
หลังคา

0.33

ความสมเหตุสมผลของรายการ
ข้ อดีในการเข้ าทารายการ
 เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและมีโอกาส
ได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน
 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดาเนิ น
ธุรกิจด้ านเคมีภณ
ั ฑ์ ของ UAC
 สร้ างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่ งรายได้ ของ UAC
 สามารถเริ่ มธุ ร กิ จ ใหม่ ได้ อย่ างรวดเร็ ว ปรั บ
โครงสร้ างรายได้ ของ UAC ให้ มีความสมดุล

วิธีการคานวณหาราคาหุ้น
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ข้ อด้ อยและความเสี่ยงในการเข้ าทารายการ
 เพิ่มภาระกู้ยืมเงินและดอกเบีย้ กับสถาบันการเงิน
 มี ผ ลกระทบจากการบั น ทึ ก ค่ าความนิ ย มในงบ
การเงินของ UAC
 เป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่
 ความเสี่ยงกรณีผลการดาเนินงานของ UAC – APC
ภายหลังการรั บโอนกิจการไม่ เป็ นไปตามที่คาดการณ์

สรุ ปการประเมินมูลค่ ากิจการของ APC
มูลค่ าประเมิน
มูลค่ าเข้ า
ความ
มูลค่ าประเมินโดย IFA
โดย IFA
ทารายการ เหมาะสมของ
สูงกว่ า (ต่ากว่ า)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท) วิธีประเมิน มูลค่ าทารายการ (ร้ อยละ)
237.83
ไม่ เหมาะสม
(67.42)
303.37
ไม่ เหมาะสม
(58.44)

1. วิธีมูลค่ าตามบัญชี
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่ าตามบัญชี
3. วิธีเปรียบเทียบอัตราส่ วนมูลค่ าตลาด
 วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อมูลค่ าตามบัญชี 623.93 – 729.89
850.40 – 1,092.12
 วิธีอัตราส่ วนราคาต่ อกาไรสุทธิ
4. วิธีมูลค่ าปั จจุบันสุทธิของกระแสเงินสด 700.32 – 748.55

730.00

ไม่ เหมาะสม
ไม่ เหมาะสม
เหมาะสม

(0.02) – (14.53)
16.49 – 49.61
(4.07) – 2.54

สรุ ปความเห็นของ IFA การซือ้ และรับโอนกิจการทัง้ หมดของ APC
IFA เห็นว่ า การซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ APC มีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้ าทารายการ
เนื่องจาก
o เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและความพร้ อมทัง้ ด้ านสินทรั พย์ บุคลากร และฐานลูกค้ า และผลการ
ดาเนินงานของ APC มีเสถียรภาพด้ านรายได้ และมีผลกาไรอย่ างต่ อเนื่อง ขณะที่ไม่ มีหนีส้ ินจากการกู้ยืม
o เป็ นการสร้ างธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่ งรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
o เป็ นการก้ าวสู่การเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ด้วยตนเอง
o กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ ของ APC ที่รับโอนมา และ/หรื อประสานความร่ วมมือทาง
ธุรกิจระหว่ างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุรกิจด้ านเคมีภณ
ั ฑ์ ของกลุ่มบริษัทฯ ในด้ านต่ างๆ

o ราคาในการเข้ าซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดของ APC จานวนไม่ เกิน 730 ล้ านบาท อยู่ในช่ วงราคาที่เหมาะสม
o เงื่อนไขการเข้ าทารายการตามสัญญาโอนกิจการ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้ อกาหนดที่เหมาะสม
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษัทย่ อยซือ้ และรับโอนกิจการ
ทัง้ หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ท่ ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัท
ย่ อยซือ้ และรั บ โอนกิจ การทัง้ หมดจากบริ ษั ท แอ็ดวานซ์ โพลิเ มอร์ แอนด์ เคมิคอล
จากัด โดยบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ ในการขยายธุ รกิจ ตลาดและฐานลูกค้ า ต่ อยอด
ธุรกิจนาเข้ าจาหน่ ายเคมีภัณฑ์ ของบริ ษัท รวมทัง้ บริ ษัทจะมีสินทรั พย์ รวม รายได้ และ
กาไรที่เพิ่มขึน้ จากการรวมงบการเงินของบริ ษัทย่ อยที่เข้ าซือ้ กิจการดังกล่ าว รวมทัง้ จะ
ก่ อให้ เกิดประโยชน์ และเสริ มสร้ างศักยภาพทางธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว โดยราคา
ซื อ้ ขายกิ จ การรวมทั ้ง การก าหนดเงื่ อ นไขต่ างๆ ในการเข้ าท ารายการมี ค วาม
สมเหตุสมผล
การลงมติ ให้ ถือคะแนนไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
หากมีผ้ ูถือหุ้นจะขอให้ ท่ ีประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นนัน้ จะต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ า
หนึ่ งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด หรื อเท่ ากับ 184.74
ล้ านหุ้น

THANK YOU

