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รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอย
วิภาวดีรังสิ ต 19 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา
ประธานกรรมการบริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) เป็ นประธานที่ประชุม
นางสาวณิ รดา พรหมราช ได้กล่าวต้อนรับและแนะนากรรมการบริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ต่อที่ประชุมดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ
3. นายชัชพล ประสพโชค
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุ มโนภาส
5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
6. นายปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์
7. นางสาวจีระพันธ์ จินดา

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทีป่ รึกษากฎหมาย
1. นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บริ ษทั วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส จากัด

ทีป่ รึกษาทางการเงิน
1. นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก
2. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่ าม

บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด

ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ
1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์

บริ ษทั เจดี พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั เจดี พาร์ทเนอร์ส จากัด

จากนั้นนางสาวณิ รดา พรหมราช ได้เชิ ญที่ปรึ กษากฎหมายเป็ นผูช้ ้ ี แจงระเบียบและข้อกาหนดการประชุ มที่ปรึ กษา
กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้
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1. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ น้
2. การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ในที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ นในข้อบังคับนี้
หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสี ยง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงมติ ในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผถู ้ ื อหุ ้น
ท่านใดออกเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หากมี ขอให้ยกมือขึ้นและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ
บัต รคะแนนเพื่ อ นับ คะแนนเสี ย งที่ ใ ช้เป็ นมติ ที่ ป ระชุ ม และจะถื อ ว่า ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่ ไ ม่ ไ ด้ย กมื อ หรื อไม่ ส่ ง บัต ร
ลงคะแนน รวมทั้ง กรณี บ ตั รเสี ย ให้ถือว่าเป็ นการเทคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วยทั้ง หมดตามที่ เสนอ ทั้งนี้ ในบัตร
ลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะกากับด้วย
4. กรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนและผูถ้ ื อหุ ้นนั้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสี ยงลงคะแนนในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นคะแนนเสี ยงที่ใช้
นับเป็ นมติที่ประชุม
5. กรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะมาประชุ มแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสี ยงไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนผูม้ อบฉันทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้วธิ ี เดียวกับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุ มสายเกินกว่าเวลาที่กาหนด ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
สามารถลงทะเบียนและเข้าร่ วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจาเป็ นต้องออกจากที่ประชุ มก่อนที่การประชุ มจะแล้วเสร็ จ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสี ยงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
8. สาหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ส่ วนวาระที่ 3 แล้วแต่กรณี ว่าผูถ้ ื อหุ ้นจะ
เสนอเรื่ องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผถู ้ ือหุ น้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นจะต้องมี
หุ น้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อเท่ากับ 187.74 ล้านหุน้
หลังจากนั้นนางสาวณิ รดา พรหมราช ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
เมื่อจบการประชุ ม ขอให้ผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านนาส่ งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุ ม
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจัดเก็บไว้เป็ นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรี ยนเชิญ นายไพบูลย์ เสรี วิ
วัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดการประชุม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ประธานได้ก ล่ า วต้อ นรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้ นและผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้า สู่ ก ารประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2558 โดยได้
มอบหมายให้ นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมาย เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สาหรับการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั Quid Lab จากัด
เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสี ยง โดยนายพะเนียง พงษธา (ผูถ้ ือหุ ้น) รับ
เป็ นอาสาสมัครในการร่ วมนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั้งนี้
สาหรับการประชุมครั้งนี้ มีผถู้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองจานวน 89 ราย จานวนหุ ้นรวม 399,061,111 หุ ้น และผูร้ ับ
มอบฉันทะซึ่ งได้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นจานวน 75 ราย จานวนหุ ้นรวม 33,473,837 หุ ้น รวมผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ทั้งหมดเป็ นจานวน 164 ราย รวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 432,534,948 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 78.04 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด 554,222,076 หุ ้น ซึ่ งครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดองค์
ประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไ ม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด
จากนั้น ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงเพิ่ม เติ ม ให้ที่ประชุ มทราบว่า ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ จะดาเนิ นการประชุ มตาม
ระเบียบวาระที่ 1 - 3 ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มที่ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม
ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นถามเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ สาหรับประเด็นอื่นๆให้ผถู ้ ื อหุ ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้าย
ของการประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาแก่ผถู ้ ื อหุ ้นท่านอื่น และในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่ องใด
ผูท้ าหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ เป็ นผูต้ อบคาถาม
แทน และขอให้ผถู้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นาส่ งไมโครโฟนให้ผถู ้ ื อหุ ้น โดย
ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ดว้ ย
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายจึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุ มที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นตามหนังสื อเชิ ญ
ประชุม เป็ นลาดับ
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ซึ่ งได้มีการจัดทารายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้เผยแพร่ รายงาน
การประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษทั (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่ งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุ ม

บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชัน้ 19 ซอยวิภาวดีรงั สิต 19 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
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ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผูถ้ ือหุ ้นไม่มีขอ้ ซักถามและ
ให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยจะต้องมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 โดยมีมติเป็ นเอกฉั นท์ ด้วยคะแนนเสี ยงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
432,603,422
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (169 ราย)*
432,603,422
* มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 164 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล
จากัด
ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูช้ ้ ี แจงความเป็ นมาของการซื้ อและรับโอน
กิจการทั้งหมดจากบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (“APC”) ต่อที่ประชุม
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า UAC เริ่ มต้นจากการทาธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับด้าน
พลังงาน โรงกลัน่ น้ ามัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น จากนั้นก็เริ่ มมีการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือก
และพลังงานทดแทนเนื่ องจากมีศกั ยภาพเพียงพอในการดาเนิ นการ ต่อมา UAC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยาย
ธุ รกิจด้านเคมีภณั ฑ์ เพื่อลดความไม่แน่นอนในการพึ่งพิงผูจ้ ดั จาหน่ายเพียงบางราย ประกอบกับภายในสิ้ นปี 2558 จะ
มีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) จึงเป็ นโอกาสที่ UAC จะขยายธุ รกิจสู่ ประเทศเพื่อบ้าน เพื่อสร้างรายได้
และผลกาไรที่ยงั่ ยืน โดยมองหาธุ รกิจที่มีศกั ยภาพและเป็ นสิ นค้าพื้นฐานที่มีความต้องการสู งในประเทศกาลังพัฒนา
ซึ่ ง APC เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตและจาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมลั ชัน่ และลาเท็กซ์โพลิเมอร์ โดยสิ นค้าดังกล่าว
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เป็ นวัตถุดิบและส่ วนประกอบสาคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างและสาธารณู ปโภค ได้แก่ สี กระดาษ สิ่ งทอ หมึกพิมพ์
กาว วัสดุอุดรอยรั่ว กระเบื้องมุงหลังคา เป็ นต้น
นอกจากนี้ นายกิ ตติ ฯ ยังมีประสบการณ์ ในธุ รกิ จเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทนี้ มากว่า 17 ปี ก่อนที่ จะก่อตั้ง UAC ขึ้ น จึงมี
ความรู้ ความชานาญในการบริ หารจัดการธุ รกิ จดังกล่าวอย่างดี เยี่ยม จึงเห็ นว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ต่อ UAC ทั้ง ในด้านการสร้ า งสมดุ ลทางธุ รกิ จระหว่าง Trading และการลงทุนโครงการด้านพลังงาน
รวมถึงการสร้างความมัน่ คงในการดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป
สาหรับธุ รกิจของ APC นั้นมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ค่อนข้างสู ง เนื่ องจาก APC มีกาลังการผลิ ตสู งสุ ดเท่ากับ 27,750
ตัน/ปี ขณะที่ปัจจุบนั ผลิ ตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของกาลังการผลิ ตสู งสุ ด เมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดใน
ประเทศที่ประมาณ 300,000 ตัน/ปี จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั บริ ษทั ได้
จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเกี่ยวกับ
การซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริ ษทั แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (“APC”) ต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยงฯ ได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุ มเกี่ยวกับการเข้าทารายการดังกล่าว โดย UAC จัดตั้งบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ยูเอซี
แอ็ดวานซ์ โพลิ เมอร์ แอนด์ เคมิ คลั ส์ จากัด (UAPC) ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 50 ล้านบาท เพื่อซื้ อและรับโอนกิ จการ
ทั้งหมด (EBT) ของ APC โดยชาระเป็ นแคชเชี ยร์ เช็คจานวน 730 ล้านบาท ณ วันโอนกิ จการ โดยแหล่งที่มาของ
เงินทุนนั้นมาจากเงินกูย้ ืมสถาบันการเงินของ UAPC จานวน 450 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของ UAC จานวน
280 ล้า นบาท โดยการท ารายการดัง กล่ า วมี ข นาดรายการเท่ า กับ ร้ อ ยละ 95.17 ค านวณตามเกณฑ์ ก าไรสุ ท ธิ
นอกจากนี้ ยัง ได้ช้ ี แจงถึ ง ลัก ษณะและตารางเวลาในการเข้า ท ารายการ สรุ ป ข้อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ด้ม า ความ
สมเหตุสมผลของรายการ และ สรุ ปความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระต่อการซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ
APC (รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทารายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ) โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC มูลค่า
730 ล้านบาทนั้น มีความเหมาะสมและผูถ้ ือหุ น้ ควรอนุมตั ิการเข้าทารายการ เนื่องจาก
 เป็ นการลงทุนในกิจการที่มีศกั ยภาพและความพร้ อมทั้งด้านสิ นทรัพย์ บุคลากร และฐานลูกค้า และผลการ
ดาเนินงานของ APC มีเสถียรภาพด้านรายได้และมีผลกาไรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไม่มีหนี้สินจากการกูย้ มื
 เป็ นการสร้างธุ รกิจใหม่เพื่อเพิม่ แหล่งรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
 เป็ นการก้าวสู่ การเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภณั ฑ์ดว้ ยตนเอง
 กลุ่มบริ ษทั สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ของ APC ที่รับโอนมา และ/หรื อ ประสานความร่ วมมือทาง
ธุ รกิจระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินธุ รกิจด้านเคมีภณั ฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ในด้านต่างๆ
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 ราคาในการเข้า ซื้ อ แลรั บ โอนกิ จ การทั้ง หมดของ APC จ านวนไม่ เ กิ น 730 ล้า นบาท อยู่ใ นช่ วงราคาที่
เหมาะสม
 เงื่อนไขการเข้าทารายการตามสัญญาโอนกิจการ เป็ นเงื่อนไขและ/หรื อข้อกาหนดที่เหมาะสม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุ มได้สอบถามและให้ขอ้ คิดเห็ นเพิ่มเติม โดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ ซักถาม
และให้ขอ้ คิดเห็นเพิ่มเติม สรุ ปได้ดงั นี้
นายพะเนี ยง พงษธา ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามถึงเป้ าหมายของส่ วนแบ่งตลาดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตหากมีการเพิ่ม
กาลังการผลิต
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจงว่า จากศักยภาพการผลิตของ APC และความต้องการของตลาดในประเทศ เห็นว่ามีโอกาส
ที่จะสามารถเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดเป็ นร้อยละ 10
นายเกี ยรติ สุ มงคลธนกุล ผูร้ ับมอบฉันทะ ได้สอบถามเหตุผลในการใช้วิธีการซื้ อและรับโอนกิ จการทั้งหมด (EBT)
แทนการเข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดจาก APC และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการทารายการดังกล่าว รวมถึ งขอทราบ
แหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเข้าทารายการดังกล่าว
ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริ ฐ ภัทรดิลก ที่ปรึ กษาทางการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
นายประเสริ ฐฯ ได้ช้ ีแจงว่า การทา EBT นั้นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูซ้ ้ื อและผูข้ าย โดยผูซ้ ้ื อจะรับโอนกิจการ สามารถเข้า
บริ หารธุ รกิ จและเริ่ มรับรู ้ รายได้ในทันที ขณะที่ผูข้ ายหลังจากได้รับเงินสด จะจ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นและปิ ด
กิจการเพื่อทาการชาระบัญชีต่อไป
สาหรับเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเข้าทารายการจานวน 280 ล้านบาทนั้น เป็ นเงินกูจ้ าก UAC ซึ่ งมีแหล่งที่มาจาก
รายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจและเงินปั นผลจากบริ ษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด (BBF) โดย UPAC จะชาระคืนเงินกู้
ให้กบั UAC จากรายได้ในการดาเนินกิจการ
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย ที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติมว่าการทารายการ EBT จะได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท
สาหรับค่าธรรมเนี ยมในการโอนสิ ทธิ BOI หรื อ ลิ ขสิ ทธิ์ ในสู ตรการผลิ ตมีอตั ราการคิดค่าธรรมเนี ยมที่ค่อนข้างต่ า
อย่างไรก็ดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น APC จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า APC ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคาครบถ้วนแล้วหรื อไม่ และ UAPC จะต้องมีการ
ลงทุนเครื่ องจักรเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เป็ นผูช้ ้ ีแจงต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยงฯ ได้ช้ ี แจงว่า จากการศึกษาข้อมูลของ APC พบว่าได้มีการตัดค่าเสื่ อมราคาเกือบครบถ้วนแล้ว มีเพียง
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการบารุ งรักษาเครื่ องจักรประมาณปี ละ 3 ล้านบาท ซึ่งเกิดค่าเสื่ อมราคาที่ไม่สูงมากนัก อย่างไร
ก็ดี สมมติฐานในการประเมินมูลค่ากิจการของ APC อยู่บนพื้นฐานของการดาเนิ นธุ รกิ จจากกาลังการผลิ ตเดิม ไม่มี
การเพิ่มเติมการลงทุนแต่อย่างใด แต่ถา้ หากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้ าหมาย
ส่ วนแบ่งตลาดที่คาดไว้ ค่าเสื่ อมราคาก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการลงทุน
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า APC ยังคงมีสิทธิประโยชน์ตาม BOI ฉบับที่ 3 เหลืออีก 1 ฉบับ ซึ่ งจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงิ นได้เป็ นระยะเวลา 8 ปี ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ UAPC ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
BOI ดังกล่าว
ประธานได้ม อบหมายให้ นางสาวจี ระพัน ธ์ จิ น ดา กรรมการอิ ส ระ ได้ช้ ี แจงที่ ป ระชุ ม ถึ ง สภาพการใช้ง านของ
เครื่ องจักรในโรงงานของ APC หลังจากการเข้าเยีย่ มชมโรงงานของ APC ที่อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสี มา
นางสาวจีระพันธ์ฯ ชี้แจงว่า จากการเข้าเยีย่ มชมโรงงาน พบว่า เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตยังอยูใ่ นสภาพที่ดี เนื่ องจาก
มีการบารุ งรักษามาอย่างต่อเนื่ อง และหากมีเครื่ องจักรที่เกิ ดความชารุ ดเสี ยหาย ที่โรงงานยังมีเครื่ องจักรสารองเพื่อ
รองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ประธานได้กล่าวเสริ มว่าในการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงการเติบโตในอนาคตควบคู่
กันไปด้วย ดังนั้น การเข้าทารายการดังกล่าว UAC ได้พิจารณาแผนการดาเนิ น ธุ รกิ จในระยะยาว ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์และผลตอบแทนที่มากขึ้นจากที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อย่างแน่นอน
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามว่าสิ ทธิ ประโยชน์ของ BOI ฉบับที่ 3 จะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2558 บริ ษทั
จะมีแนวทางในการดาเนินการต่ออายุ BOI ฉบับดังกล่าวอย่างไร
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า APC ได้ทาการยื่นต่ออายุ BOI ฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการดาเนิ นการปกติ
สาหรับกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ภายในกาหนดเวลา
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นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากมีการขยายกาลังการผลิตขึ้นอีกร้อยละ 50 บริ ษทั มีนโยบายใน
การทาการตลาดเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไร
นายกิตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า ด้วยกาลังการผลิตเดิม APC มีทีมขายและการตลาดจานวน 2 อัตรา ขณะที่ UAC มีทีม
ขายและการตลาดจานวน 10 อัตรา ซึ่ งสามารถเพิ่มศักยภาพในการขายและการตลาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ AEC ที่
กาลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2558 จะเป็ นฐานลูกค้าใหญ่ที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ จึงมีโอกาสที่ UAPC จะเติบโตได้สูงมาก
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามเพิม่ เติมว่า ผลิตภัณฑ์ของ APC นั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ตน้ น้ าหรื อไม่
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ีแจงว่า ผลิตภัณฑ์ของ APC เป็ น Intermediate product ซึ่งจะนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบหรื อส่ วนผสม
ในการผลิตสิ นค้าต่างๆ เช่น การผลิตสี เทปกาว เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้น
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศมีจานวนเท่าไร และ
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ในประเทศคือใคร
นายกิ ตติ ชี วะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า ความต้องการในประเทศมีอยูป่ ระมาณ 300,000 ตัน/ปี ซึ่ งกาลังการผลิ ตของ APC มี
ส่ วนแบ่งตลาดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 3 สาหรับผูผ้ ลิตรายใหญ่ ได้แก่ Dow Chemical Thailand Limited ซึ่ งไม่มีการ
ขายตรงไปยังลูกค้า แต่จะมีการแต่งตั้งตัวแทนในการจาหน่าย ดังนั้น จึงเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับ UAPC ในการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อยได้ ผูผ้ ลิตรายลาดับที่สองคือบริ ษทั จากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ดี UAPC จะต้อง
มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเ่ พื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของสิ นค้า และลดต้นทุนการผลิต
นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสู ตรการผลิตของบริ ษทั ว่าจะต้องมีการขอใช้ License หรื อ
เป็ นสู ตรที่คิดค้นขึ้นเอง
นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ช้ ี แจงว่า สู ตรการผลิตของ APC มีท้ งั สู ตรที่คิดค้นขึ้นเอง และสู ตรที่ซ้ื อมาจากผูผ้ ลิตรายอื่น โดย
เป็ นการซื้ อขาด ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีก
นายโสรัตย์ อุนหะวรากร ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามว่า โครงการ PPP, โครงการผลิ ตเชื้ อเพลิ งอัดแท่ง และโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการดังกล่าวหรื อไม่
ประธานได้ช้ ีแจงว่า โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการของ UAC และไม่มีความเกี่ยวข้องกับ APC แต่อย่างใด
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เนื่ องจากไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีขอ้ ซักถามและให้ขอ้ คิ ดเห็ นเพิ่มเติ มที่ เกี่ ยวข้องกับการเข้าทารายการ
ดังกล่าว ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ย่อยซื้ อและรับโอนกิ จการทั้งหมดจากบริ ษทั
แอ็ดวานซ์ โพลิ เมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด โดยจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติที่ประชุ ม อนุ มัติให้ บริ ษัทย่ อยซื้ อและรั บโอนกิจการทั้งหมดจากบริ ษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล
จากัด โดยมีมติ เป็ นเอกฉั นท์ ด้ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของผู้ถื อหุ้ นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
มติที่ลงคะแนนเสี ยง
จานวนเสี ยงที่ลงคะแนน(1 หุ ้น=1 เสี ยง)
1. เห็นด้วย
432,652,234
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสี ยง
รวมจานวนผูอ้ อกเสี ยง (177 ราย)*
432,652,234
* มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิม่ อีก 8 ราย จากเดิม 169 ราย

คิดเป็ นร้อยละ
100.00
100.00

วาระที่ 3 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า หากผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องอื่นใดนอกจากที่
กาหนดไว้หนังสื อเชิ ญประชุ มนั้น จะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้
ทั้งหมดหรื อเท่ากับ 184.74 ล้านหุน้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรี ววิ ฒั นา)

ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)
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