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วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
  บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2557 (ส าหรับวาระท่ี 1) 

2. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ (ส าหรับวาระท่ี 2) 

3. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เก่ียวกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของ
บริษัท (ส าหรับวาระท่ี 2) 

4. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องการประชมุผู้ ถือหุ้น  

5. วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชมุ 

6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 

8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องประชมุ ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
10900 เพ่ือพิจารณาวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2557 ซึง่ได้มีการจดัท า
รายงานการประชมุและได้สง่จดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 
14 วนั รวมทัง้น าสง่กระทรวงพาณิชย์ตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนีย้งัได้เผยแพร่รายงาน
การประชุมทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในส าเนารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2557 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอ
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1  TP & T Tower, 19

th
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ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 4 
เมษายน 2557 

 คะแนนเสียงเพื่อลงมต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตใิห้บริษัทย่อยซือ้และรับโอนกจิการทัง้หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์  
เคมิคอล จ ากัด 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้บริษัทย่อยของบริษัทท่ีจะจดัตัง้ขึน้
ใหม่และถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 (“บริษัทย่อย”) ซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business 
Transfer - EBT) จากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั (“APC”) มีราคาซือ้ขายรวมทัง้สิน้
ไมเ่กิน 730 ล้านบาท โดย APC จะขายและโอนกิจการทัง้หมด รวมทัง้สินทรัพย์ หนีส้ิน สญัญาอื่นๆ ลกูจ้าง 
ใบอนญุาต และสิทธิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทัง้หมดท่ีมีใน
สินทรัพย์ดงักล่าวให้บริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยจะช าระค่าตอบแทนตามราคาซือ้ขายดงักล่าวให้แก่ APC 
เป็นเงินสดทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัการโอนกิจการทัง้หมดแล้ว APC จะเลิกกิจการและช าระบญัชีเพ่ือเลิก
กิจการตอ่ไป 

 

การซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมดจาก APC ของบริษัทย่อยดงักล่าว เข้าข่ายเป็นการซือ้หรือได้มาซึ่ง
กิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติม (“ประกาศเร่ืองการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.17 ตาม
เกณฑ์ก าไรสุทธิ  ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สินทรัพย์ ตามสิ่ง
ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2   และจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมตัิการเข้าท ารายการ
ดงักล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมตัิในคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้  

 
ทัง้นี ้บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท (IFA) เพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ความเห็นเก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงักล่าวของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ เก่ียวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทย่อยซือ้และรับโอน
กิจการทัง้หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จ ากดั  โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการ
ขยายธุรกิจ ตลาดและฐานลูกค้า ต่อยอดธุรกิจน าเข้าจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัท  รวมทัง้บริษัทจะมี
สินทรัพย์รวม รายได้ และก าไรท่ีเพ่ิมขึน้จากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยท่ีเข้าซือ้กิจการดังกล่าว 
รวมทัง้จะก่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยราคาซือ้ขาย
กจิการรวมทัง้การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าท ารายการมีความสมเหตุสมผล  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทก าหนดวันบันทึกรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 

1/2558 ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2558 และให้รวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 

อนึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.uac.co.th) 
ด้วยแล้ว และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถ
จดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้ท่ี ir@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข (66 2) 936 1700 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงทะเบียนตัง้แตเ่วลา 13.00 น.   ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุสามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเอง หรือมอบฉนัทะให้
บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท  ดังมีรายช่ือและรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7 
(หนงัสือมอบฉนัทะ) เข้าประชมุและออกเสียงแทนท่านในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือช่ือใน
หลกัฐานตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558) และ
สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7  (หนงัสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และน ามาแสดงแก่เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเร่ิม
การประชมุ 

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

        (นายไพบลูย์ เสรีวิวฒันา) 

                     ประธานกรรมการ 

http://www.uac.co.th/
mailto:ir@uac.co.th

