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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
บริ ษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2557 (สาหรับวาระที่ 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ (สาหรับวาระที่ 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของ
บริ ษัท (สาหรับวาระที่ 2)
4. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องการประชุมผู้ถือหุ้น
5. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานประกอบการเข้ าร่ วมประชุม
6. แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนาให้ ใช้ แบบ ข.)
8. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00
น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึง่ ได้ มีการจัดทา
รายงานการประชุมและได้ สง่ จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วัน รวมทังน
้ าส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้ยังได้ เผยแพร่ รายงาน
การประชุมทางเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2557 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องและสมควรเสนอ
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ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2557
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ บริษัทย่ อยซือ้ และรั บโอนกิจการทัง้ หมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์
เคมิคอล จากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยของบริ ษัทที่จะจัดตังขึ
้ ้น
ใหม่และถือหุ้นโดยบริ ษัทร้ อยละ 99.99 (“บริ ษัทย่อย”) ซื ้อและรั บโอนกิจการทังหมด
้
(Entire Business
Transfer - EBT) จากบริ ษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด (“APC”) มีราคาซื ้อขายรวมทังสิ
้ ้น
ไม่เกิน 730 ล้ านบาท โดย APC จะขายและโอนกิจการทังหมด
้
รวมทังสิ
้ นทรัพย์ หนี ้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้ าง
ใบอนุญาต และสิทธิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทงหมดที
ั้
่มีใน
สินทรั พย์ดงั กล่าวให้ บริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทย่อยจะชาระค่าตอบแทนตามราคาซื ้อขายดังกล่าวให้ แก่ APC
เป็ นเงินสดทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการทังหมดแล้
้
ว APC จะเลิกกิจการและชาระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการต่อไป
การซื ้อและรั บโอนกิจการทัง้ หมดจาก APC ของบริ ษัท ย่อยดังกล่าว เข้ าข่ายเป็ นการซื ้อหรื อได้ มาซึ่ง
กิจการของบริ ษัทอื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการ
แก้ ไ ขเพิ่มเติม ) และถือ เป็ นการได้ มาซึ่งสิน ทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ใ นการทารายการที่มีน ัย สาคัญ ที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่า ยไปซึ่ง
สินทรั พย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการ
ปฏิบ ัติก ารของบริ ษัท จดทะเบีย นในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิน ทรั พ ย์ พ.ศ. 2547 และที่ไ ด้ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม (“ประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 95.17 ตาม
เกณฑ์ กาไรสุท ธิ ดังนัน้ บริ ษัท จึงมีห น้ าที่ เปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ย วกับ การเข้ าทารายการดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ตามสิ่ง
ที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 และจะต้ อ งนาเสนอให้ ที่ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น ของบริ ษัท อนุม ตั ิก ารเข้ า ทารายการ
ดังกล่าว โดยจะต้ องได้ รับอนุมตั ิในคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระของบริ ษัท (IFA) เพื่อ
ทาหน้ าที่ให้ ความเห็น เกี่ย วกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสิน ทรั พ ย์ ดงั กล่าวของบริ ษัท เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึ กษาทางการ
เงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึ่งสินทรั พย์ ของบริ ษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยซื ้อและรั บโอน
กิจการทังหมดจากบริ
้
ษัท แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จากัด โดยบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์ในการ
ขยายธุรกิ จ ตลาดและฐานลูกค้ า ต่อยอดธุรกิ จนาเข้ าจาหน่ายเคมีภัณฑ์ ข องบริ ษัท รวมทัง้ บริ ษัทจะมี
สินทรั พย์ รวม รายได้ และกาไรที่ เพิ่ มขึน้ จากการรวมงบการเงิ นของบริ ษัทย่อยที่ เข้ าซือ้ กิ จการดังกล่าว
รวมทังจะก่
้ อให้ เกิดประโยชน์ และเสริ มสร้ างศักยภาพทางธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว โดยราคาซือ้ ขาย
กิจการรวมทัง้ การกาหนดเงื่อนไขต่ างๆ ในการเข้ าทารายการมีความสมเหตุสมผล
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดวันบันทึกรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
1/2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
อนึง่ บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารการประชุมไว้ บนเว็บไซด์ของบริ ษัท (www.uac.co.th)
ด้ วยแล้ ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอครัง้ นี ้ สามารถ
จัดส่งคาถามล่วงหน้ าได้ ที่ ir@uac.co.th หรื อโทรสารหมายเลข (66 2) 936 1700
จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ูถื อหุ้น
ลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมสามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ดังมีรายชื่ อและรายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
(หนังสือมอบฉันทะ) เข้ าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไป
ด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่ งขึน้ จึงขอให้ ท่ านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รั บมอบฉันทะ โปรดกรอกข้ อความ พร้ อมลงลายมือชื่ อใน
หลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 (แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558) และ
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม และนามาแสดงแก่เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่ ม
การประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบูลย์ เสรี วิวฒ
ั นา)
ประธานกรรมการ
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