
  
รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย ์เสรีวิวฒันา 
ประธานกรรมการบริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม  

 
นางสาวณิรดา พรหมราช ไดก้ล่าวตอ้นรับและแนะน ากรรมการบริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
   
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา  ประธานกรรมการบริษทั 
2. นายกิตติ ชีวะเกตุ  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายชชัพล ประสพโชค  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายปริทรรศน์ พนัธุบรรยงก ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
7. นางสาวจีระพนัธ์ จินดา  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  บริษทั วายแูอนดพ์าร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 

ทีป่รึกษาทางการเงิน 
1. นายประเสริฐ ภทัรดิลก  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
2. นางนิสาภรณ์ ฤกษอ์ร่าม  บริษทั แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 

 
ทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ 

1. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. นางดวงใจ หล่อเลิศวทิย ์  บริษทั เจดี พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
จากนั้นนางสาวณิรดา พรหมราช ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายเป็นผูช้ี้แจงระเบียบและขอ้ก าหนดการประชุมท่ีปรึกษา
กฎหมายช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 

 

UAC GLOBAL Public Company Limited 
1,  TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19,  Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand  Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700   
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บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่1 อาคารทพีีแอนดท์ ี ช ัน้ 19 ซอยวภิาวดรีงัสติ 19  ถนนวภิาวดรีงัสติ  แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์: (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700  Website : www.uac.co.th 
 

 

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ี 
หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผูถื้อหุ้น
ท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือข้ึนและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเก็บ
บตัรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงท่ีใช้เป็นมติท่ีประชุม และจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน รวมทั้งกรณีบตัรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเทคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยทั้งหมดตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ในบตัร
ลงคะแนนจะตอ้งมีลายเซ็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก ากบัดว้ย   

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนและผูถื้อหุ้นนั้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ใหถื้อเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นคะแนนเสียงท่ีใช้
นบัเป็นมติท่ีประชุม 

5. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิไดร้ะบุความประสงค์ในการออกคะแนน
เสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ธีิเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

6. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมสายเกินกวา่เวลาท่ีก าหนด   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
สามารถลงทะเบียนและเขา้ร่วมประชุมได ้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีเหลือเท่านั้น 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจ าเป็นตอ้งออกจากท่ีประชุมก่อนท่ีการประชุมจะแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงไวล่้วงหนา้ได ้โดยฝากบตัรลงคะแนนไวก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

8. ส าหรับมติของท่ีประชุมในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 2 ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ส่วนวาระท่ี 3 แลว้แต่กรณีว่าผูถื้อหุ้นจะ
เสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

9. หากมีผูถื้อหุน้จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นนั้นจะตอ้งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือเท่ากบั 187.74 ลา้นหุน้ 

 
หลงัจากนั้นนางสาวณิรดา พรหมราช ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
เม่ือจบการประชุม ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านน าส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุม
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพื่อจดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป  จากนั้นไดเ้รียนเชิญ นายไพบูลย ์เสรีวิ
วฒันา ประธานกรรมการบริษทัและประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม  
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ประธานได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 โดยได้
มอบหมายให ้นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นผูด้  าเนินการประชุมต่อไป 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั Quid Lab จ  ากดั 
เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน โดยขออาสาสมคัร 1 ท่านในการนบัคะแนนเสียง โดยนายพะเนียง พงษธา (ผูถื้อหุ้น) รับ
เป็นอาสาสมคัรในการร่วมนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 
 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 89 ราย จ านวนหุ้นรวม 399,061,111 หุ้น และผูรั้บ
มอบฉันทะซ่ึงไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นจ านวน 75 ราย จ านวนหุ้นรวม 33,473,837 หุ้น รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 164 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 432,534,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.04 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมด 554,222,076 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีก าหนดองค์
ประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 
 
จากนั้น ท่ีปรึกษากฎหมายได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี จะด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ี  1 - 3 ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมท่ีส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซกัถาม 
ขอให้ผูถื้อหุ้นถามเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้นๆ ส าหรับประเด็นอ่ืนๆให้ผูถื้อหุ้นถามใน “วาระอ่ืนๆ” ในช่วงทา้ย
ของการประชุม ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผูถื้อหุ้นท่านอ่ืน  และในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด 
ผูท้  าหน้าท่ีประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ เป็นผูต้อบค าถาม
แทน และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะซักถามยกมือข้ึน เพื่อเจา้หน้าท่ีจะไดน้ าส่งไมโครโฟนให้ผูถื้อหุ้น โดย
ขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล เพื่อใชใ้นการจดบนัทึกการประชุมในคร้ังน้ีดว้ย 
 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายจึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญ
ประชุม เป็นล าดบั   

 
วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่4 เมษายน 2557 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557  
ซ่ึงไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมและไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเวบ็ไซด์ของบริษทั (www.uac.co.th) แลว้ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุม

http://www.uac.co.th/
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ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งและสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ผูถื้อหุ้นไม่มีขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมดงักล่าว  จึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 โดยจะตอ้งมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 164 ราย 
 
วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยซ้ือและรับโอนกจิการทั้งหมดจากบริษัท แอด็วานซ์ โพลเิมอร์ แอนด์ เคมิคอล  

 จ ากดั 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงความเป็นมาของการซ้ือและรับโอน
กิจการทั้งหมดจากบริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั (“APC”) ต่อท่ีประชุม 

 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงว่า  UAC เร่ิมตน้จากการท าธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายสินคา้เคมีภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
พลงังาน โรงกลัน่น ้ามนั โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้   จากนั้นก็เร่ิมมีการลงทุนในโครงการดา้นพลงังานทางเลือก
และพลงังานทดแทนเน่ืองจากมีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินการ   ต่อมา UAC ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการขยาย
ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์เพื่อลดความไม่แน่นอนในการพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายเพียงบางราย ประกอบกบัภายในส้ินปี 2558 จะ
มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นโอกาสท่ี UAC จะขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อบา้น เพื่อสร้างรายได้
และผลก าไรท่ีย ัง่ยืน โดยมองหาธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและเป็นสินคา้พื้นฐานท่ีมีความตอ้งการสูงในประเทศก าลงัพฒันา  
ซ่ึง APC เป็นบริษทัท่ีผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ประเภทลาเท็กซ์อีมลัชัน่และลาเท็กซ์โพลิเมอร์  โดยสินคา้ดงักล่าว

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 432,603,422 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (169 ราย)* 432,603,422 100.00 
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เป็นวตัถุดิบและส่วนประกอบส าคญัในอุตสาหกรรมก่อสร้างและสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ สี กระดาษ ส่ิงทอ หมึกพิมพ ์
กาว วสัดุอุดรอยร่ัว กระเบ้ืองมุงหลงัคา เป็นตน้  
 
นอกจากน้ี นายกิตติฯ ยงัมีประสบการณ์ในธุรกิจเคมีภณัฑ์ประเภทน้ีมากว่า 17 ปี ก่อนท่ีจะก่อตั้ง UAC ข้ึน จึงมี
ความรู้ ความช านาญในการบริหารจดัการธุรกิจดงักล่าวอย่างดีเยี่ยม  จึงเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อ UAC ทั้งในด้านการสร้างสมดุลทางธุรกิจระหว่าง Trading และการลงทุนโครงการด้านพลงังาน  
รวมถึงการสร้างความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
ส าหรับธุรกิจของ APC นั้นมีโอกาสท่ีจะขยายตวัไดค้่อนขา้งสูง เน่ืองจาก APC มีก าลงัการผลิตสูงสุดเท่ากบั 27,750 
ตนั/ปี ขณะท่ีปัจจุบนัผลิตอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 40 ของก าลงัการผลิตสูงสุด  เม่ือเทียบกบัความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศท่ีประมาณ 300,000 ตนั/ปี  จึงมีโอกาสท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษทัได ้
 
จากนั้น ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเก่ียวกบั
การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษทั แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคอล จ ากดั (“APC”) ต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวจิรยงฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าว โดย UAC จดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ยเูอซี 
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ  ากดั (UAPC) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อซ้ือและรับโอนกิจการ
ทั้งหมด (EBT) ของ APC โดยช าระเป็นแคชเชียร์เช็คจ านวน 730 ลา้นบาท ณ วนัโอนกิจการ  โดยแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนนั้นมาจากเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินของ UAPC จ านวน 450 ลา้นบาท และเงินทุนหมุนเวียนของ UAC จ านวน 
280 ล้านบาท  โดยการท ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 95.17 ค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ   
นอกจากน้ี ยงัได้ช้ีแจงถึงลักษณะและตารางเวลาในการเข้าท ารายการ  สรุปข้อมูลสินทรัพย์ท่ีได้มา ความ
สมเหตุสมผลของรายการ และ สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ 
APC (รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทั) โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC มูลค่า 
730 ลา้นบาทนั้น มีความเหมาะสมและผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการเขา้ท ารายการ เน่ืองจาก 

 เป็นการลงทุนในกิจการท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมทั้งดา้นสินทรัพย ์บุคลากร และฐานลูกคา้ และผลการ
ด าเนินงานของ APC มีเสถียรภาพดา้นรายไดแ้ละมีผลก าไรอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีไม่มีหน้ีสินจากการกูย้มื 

 เป็นการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งรายไดข้องกลุ่มบริษทั 
 เป็นการกา้วสู่การเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คมีภณัฑด์ว้ยตนเอง 
 กลุ่มบริษทัสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพยข์อง APC ท่ีรับโอนมา และ/หรือ ประสานความร่วมมือทาง

ธุรกิจระหวา่งกนั เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจดา้นเคมีภณัฑข์องกลุ่มบริษทัในดา้นต่างๆ 
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 ราคาในการเข้าซ้ือแลรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC จ  านวนไม่เกิน 730 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาท่ี
เหมาะสม 

 เง่ือนไขการเขา้ท ารายการตามสัญญาโอนกิจการ เป็นเง่ือนไขและ/หรือขอ้ก าหนดท่ีเหมาะสม 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมไดส้อบถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมีขอ้ซกัถาม
และใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม สรุปไดด้งัน้ี 
 
นายพะเนียง พงษธา ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึงเป้าหมายของส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตหากมีการเพิ่ม
ก าลงัการผลิต 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ จากศกัยภาพการผลิตของ APC และความตอ้งการของตลาดในประเทศ เห็นวา่มีโอกาส
ท่ีจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 10  
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดส้อบถามเหตุผลในการใช้วิธีการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) 
แทนการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดจาก APC และค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการท ารายการดงักล่าว  รวมถึงขอทราบ
แหล่งท่ีมาของเงินทุนหมุนเวยีนท่ีจะใชใ้นการเขา้ท ารายการดงักล่าว 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายประเสริฐ ภทัรดิลก ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 
นายประเสริฐฯ ไดช้ี้แจงวา่ การท า EBT นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผูซ้ื้อและผูข้าย โดยผูซ้ื้อจะรับโอนกิจการ สามารถเขา้
บริหารธุรกิจและเร่ิมรับรู้รายได้ในทนัที ขณะท่ีผูข้ายหลงัจากได้รับเงินสด จะจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นและปิด
กิจการเพื่อท าการช าระบญัชีต่อไป 
 
ส าหรับเงินทุนหมุนเวยีนท่ีจะใชใ้นการเขา้ท ารายการจ านวน 280 ลา้นบาทนั้น เป็นเงินกูจ้าก UAC ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาจาก
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจและเงินปันผลจากบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั (BBF)  โดย UPAC จะช าระคืนเงินกู้
ใหก้บั UAC จากรายไดใ้นการด าเนินกิจการ 
 
นายสมยศ สุธีรพรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่าการท ารายการ EBT จะได้รับยกเวน้ภาษีทุกประเภท 
ส าหรับค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ BOI หรือ ลิขสิทธ์ิในสูตรการผลิตมีอตัราการคิดค่าธรรมเนียมท่ีค่อนขา้งต ่า  
อยา่งไรก็ดี ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน APC จะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมด 
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นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามวา่ APC ไดต้ดัค่าเส่ือมราคาครบถว้นแลว้หรือไม่ และ UAPC จะตอ้งมีการ
ลงทุนเคร่ืองจกัรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผูช้ี้แจงต่อท่ีประชุม 
 
นางสาวจิรยงฯ ไดช้ี้แจงวา่ จากการศึกษาขอ้มูลของ APC พบวา่ไดมี้การตดัค่าเส่ือมราคาเกือบครบถว้นแลว้ มีเพียง
การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประมาณปีละ 3 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดค่าเส่ือมราคาท่ีไม่สูงมากนกั  อยา่งไร
ก็ดี สมมติฐานในการประเมินมูลค่ากิจการของ APC อยู่บนพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจจากก าลงัการผลิตเดิม ไม่มี
การเพิ่มเติมการลงทุนแต่อยา่งใด  แต่ถา้หากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ส่วนแบ่งตลาดท่ีคาดไว ้ค่าเส่ือมราคาก็จะตอ้งเพิ่มข้ึนตามมูลค่าการลงทุน 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมวา่ APC ยงัคงมีสิทธิประโยชน์ตาม BOI ฉบบัท่ี 3 เหลืออีก 1 ฉบบั ซ่ึงจะไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดเ้ป็นระยะเวลา 8 ปี  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ UAPC ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อไดรั้บสิทธิประโยชน์ 
BOI ดงักล่าว 
 
ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจีระพนัธ์ จินดา กรรมการอิสระ ได้ช้ีแจงท่ีประชุมถึงสภาพการใช้งานของ
เคร่ืองจกัรในโรงงานของ APC หลงัจากการเขา้เยีย่มชมโรงงานของ APC ท่ีอ  าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา 
 
นางสาวจีระพนัธ์ฯ ช้ีแจงวา่ จากการเขา้เยีย่มชมโรงงาน พบวา่ เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตยงัอยูใ่นสภาพท่ีดี เน่ืองจาก
มีการบ ารุงรักษามาอย่างต่อเน่ือง  และหากมีเคร่ืองจกัรท่ีเกิดความช ารุดเสียหาย ท่ีโรงงานยงัมีเคร่ืองจกัรส ารองเพื่อ
รองรับการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย  
 
ประธานไดก้ล่าวเสริมวา่ในการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ จะตอ้งพิจารณาถึงการเติบโตในอนาคตควบคู่
กนัไปดว้ย  ดงันั้น การเขา้ท ารายการดงักล่าว UAC ได้พิจารณาแผนการด าเนินธุรกิจในระยะยาว ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์และผลตอบแทนท่ีมากข้ึนจากท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัอยา่งแน่นอน 
 
นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามวา่สิทธิประโยชน์ของ BOI ฉบบัท่ี 3 จะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทั
จะมีแนวทางในการด าเนินการต่ออาย ุBOI ฉบบัดงักล่าวอยา่งไร 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ APC ไดท้  าการยื่นต่ออายุ BOI ฉบบัดงักล่าวแลว้  ซ่ึงเป็นขั้นตอนการด าเนินการปกติ
ส าหรับกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขไดภ้ายในก าหนดเวลา 
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นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ หากมีการขยายก าลงัการผลิตข้ึนอีกร้อยละ 50 บริษทัมีนโยบายใน
การท าการตลาดเพื่อรองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งไร 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ ดว้ยก าลงัการผลิตเดิม APC มีทีมขายและการตลาดจ านวน 2 อตัรา  ขณะท่ี UAC มีทีม
ขายและการตลาดจ านวน 10 อตัรา ซ่ึงสามารถเพิ่มศกัยภาพในการขายและการตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ี AEC ท่ี
ก าลงัจะเกิดข้ึนปลายปี 2558 จะเป็นฐานลูกคา้ใหญ่ท่ีสามารถเพิ่มยอดขายได ้จึงมีโอกาสท่ี UAPC จะเติบโตไดสู้งมาก  
 
นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ ผลิตภณัฑข์อง APC นั้นเป็นผลิตภณัฑต์น้น ้าหรือไม่ 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ ผลิตภณัฑข์อง APC เป็น Intermediate product ซ่ึงจะน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบหรือส่วนผสม
ในการผลิตสินคา้ต่างๆ เช่น การผลิตสี เทปกาว เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ 
 
นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการของผลิตภณัฑ์ในประเทศมีจ านวนเท่าไร และ
ผูผ้ลิตรายใหญ่ในประเทศคือใคร 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงว่า ความตอ้งการในประเทศมีอยูป่ระมาณ 300,000 ตนั/ปี  ซ่ึงก าลงัการผลิตของ APC มี
ส่วนแบ่งตลาดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 3  ส าหรับผูผ้ลิตรายใหญ่ ไดแ้ก่ Dow Chemical Thailand Limited ซ่ึงไม่มีการ
ขายตรงไปยงัลูกคา้ แต่จะมีการแต่งตั้งตวัแทนในการจ าหน่าย  ดงันั้น จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับ UAPC ในการเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ยได ้ ผูผ้ลิตรายล าดบัท่ีสองคือบริษทัจากประเทศเกาหลี  อยา่งไรก็ดี UAPC จะตอ้ง
มีการลงทุนดา้นเทคโนโลยีเ่พื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินคา้ และลดตน้ทุนการผลิต   
 
นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสูตรการผลิตของบริษทัวา่จะตอ้งมีการขอใช ้ License หรือ
เป็นสูตรท่ีคิดคน้ข้ึนเอง 
 
นายกิตติ ชีวะเกตุ ไดช้ี้แจงวา่ สูตรการผลิตของ APC มีทั้งสูตรท่ีคิดคน้ข้ึนเอง และสูตรท่ีซ้ือมาจากผูผ้ลิตรายอ่ืน โดย
เป็นการซ้ือขาด ไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีก 
 
นายโสรัตย ์อุนหะวรากร ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามว่า โครงการ PPP, โครงการผลิตเช้ือเพลิงอดัแท่ง และโครงการ
พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีความเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการดงักล่าวหรือไม่ 
 
ประธานไดช้ี้แจงวา่ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการของ UAC และไม่มีความเก่ียวขอ้งกบั APC แต่อยา่งใด 
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เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีขอ้ซักถามและให้ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าว  ท่ีปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัให้บริษทัยอ่ยซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษทั 
แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั โดยจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติให้บริษัทย่อยซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล  
จ ากัด  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

* มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 169 ราย 
 

วาระที ่3  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดนอกจากท่ี
ก าหนดไวห้นงัสือเชิญประชุมนั้น จะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือเท่ากบั 184.74 ลา้นหุน้  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
      

     ลงช่ือ        ประธานท่ีประชุม 
           (นายไพบูลย ์เสรีววิฒันา) 
 
 
     ลงช่ือ                                                             ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
      (นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยรู) 

มติท่ีลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงท่ีลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
1.  เห็นดว้ย 432,652,234 100.00 
2.  ไม่เห็นดว้ย - - 
3.  งดออกเสียง - - 
รวมจ านวนผูอ้อกเสียง (177 ราย)* 432,652,234 100.00 


