
 

 

 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
ของ 

บริษทั ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2560 เริม่ประชุมเวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมูบ ีชัน้ 8 โรงแรมลกีารเ์ดนส ์พลาซ่า  
เลขที ่29 ถนนประชาธปัิตย ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 ในการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)    
มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเริ่มต้นเป็นจ านวนรวม 861 คน นับจ านวนหุ้นได ้
898,132,760 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั นางร่มธรรม ชาลปต ิผูป้ระสานงานการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้รหิาร
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงัรายนามต่อไปนี้ 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล กรรมการและกรรมการบรหิาร 
4. นายล ีพอล สเุมธ  กรรมการและกรรมการบรหิาร 
5. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการและกรรมการบรหิาร 
6. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายหลี ่ซื่อเฉียง  กรรมการ 
8. นายภทัราวธุ พาณชิยก์ุล กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
9. นายเฉลมิภพ แก่นจนั กรรมการและกรรมการบรหิาร 
10. นายเกรยีง ยรรยงดลิก กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
11. นายสมชัชา โพธิถ์าวร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้
1. นายเนียว อา แชบ  กรรมการอสิระ เน่ืองจากปัญหาทางสขุภาพ 

 จากนัน้ ไดแ้นะน าบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้  

1. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล ประธานกติตมิศกัดิข์องบรษิทั  
2. นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากดั  
3. นายเตชะทตั อุดมศริ ิทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั  
4. นายพชัร เนตรสวุรรณ ทีป่รกึษาการเงนิอสิระจาก บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั  
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เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และนายวศิน อุชุวาสิน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากส านักงาน วศิน 
ทนายความ ท าหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิทั รวมถงึเป็นพยานในการนบัคะแนน พรอ้มกบันางพชัรนิทร ์อนุวงศว์ฒันชยั เลขานุการบรษิทั 

 จากนัน้ ได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดการประชุม นายไวยวุฒ ิไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุ้น และไดก้ล่าวเปิดการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2560  
จากนัน้ไดม้อบหมายใหน้ายประกอบ วศิษิฐก์จิการ รองประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม 

ก่อนเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม นายประกอบไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการชีแ้จงใหท้ีป่ระชุม
ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี้ การ
ลงคะแนนเสยีงจะเป็นแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง (1 share 1 vote) ผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทัง้หมด 3 ระเบยีบวาระ
การประชุม จ านวน 3 ใบ นายประกอบจะชีแ้จงรายละเอยีดแต่ละระเบยีบวาระ เมื่อชีแ้จงเสรจ็จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้
ไดซ้กัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวาระนัน้ๆ และตอบขอ้ซกัถามดงักล่าวก่อนทีจ่ะท าการลงมติ โดยขอใหผู้ถ้อื
หุน้ทีต่้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความเหน็ทุกครัง้ เมื่อไดล้งมติ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้ผูถ้อืหุ้นลงลายมอืชื่อที่มุมล่างด้านขวามอืของบตัรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบยีบ
วาระ เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็บตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรลงคะแนนที ่“ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” โดยนายประกอบ
จะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” โปรดยกมอืขึน้  และท่านใด “งดออกเสยีง” โปรดยกมอืขึน้  ถา้มที่านใดยกมอืขึน้จะ
มเีจา้หน้าทีเ่ดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนเพื่อน ามาประมวลผล  สว่นท่านทีไ่ม่ยกมอื ถอืว่า “เหน็ดว้ย”  บตัรลงคะแนนทีเ่หน็
ดว้ยจะถูกเกบ็ตอนทา้ยของการประชุม ในการรวมผลคะแนน บรษิัทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยใน
ระเบยีบวาระนัน้ๆ  

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข หรอืแบบ ค มอบใหก้รรมการหรอืกรรมการตรวจสอบออก
เสยีง และก าหนดใหก้รรมการหรอืกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ บรษิทัไดล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะไวล่้วงหน้าแลว้ 

วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนน จะด าเนินการเช่นเดยีวกนันี้ทุกๆ ระเบยีบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถามขอ้สงสยัในการออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม 

อน่ึง ก่อนเริม่การประชุมวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้ทยอยมาประชุมเพิม่อกี จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวม 864 คน นบัจ านวนหุน้ได้ 898,152,760 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.17 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม นายประกอบจงึเริม่การประชุมตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

นายประกอบเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 
โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 1 ในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนัน้เปิด
โอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึพจิารณา และมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2559 ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 898,152,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
     

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก ดงันัน้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น     
ครัง้ที ่1/2560 จงึมผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเป็นจ านวนรวม 865 คน นบัจ านวนหุ้น
ได ้898,154,760 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.17 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 

2. พิจารณาและอนุมัติการท ารายการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (Demerger) ซ่ึ ง
ประกอบด้วย (ก) การเข้าท ารายการซ้ือหุ้นบริษัท สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั ซ่ึงเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซ่ึงสินทรพัย์ของบริษัทฯ และ (ข) การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นและเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมต่างๆ รวมถึงการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นในบริษทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซีย จ ากดั 
ตามสญัญา Call Option ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ และ (ค) การ
ระงบัข้อพิพาทต่างๆ  

นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์VP Business Development & Investor Relations
เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 นางสาวธนวรรณ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เมื่อวนัที ่18 มกราคม 2560 บรษิทัฯ ไดล้งนามในขอ้ตกลงส าหรบัการ
แยกกจิการ ซึง่รวมถงึบรษิทัรว่มและกจิการร่วมคา้ทุกบรษิทัทีบ่รษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนกบั Semperit Technische 
Produkte Gesellschaft m.b.H. ซึง่จะเรยีกโดยย่อว่า Semperit ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดงัมรีายละเอยีดของ
แผนการแยกกจิการ ต่อไปนี้ 

(ก) การเข้าท ารายการซ้ือหุ้นบริษทั สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั ซ่ึงจะเรียกโดยยอ่วา่ SSC ซ่ึงเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ ตกลงเขา้ซือ้หุน้ของ SSC ซึง่ปัจจบุนัเป็นกจิการรว่มคา้ของบรษิทัฯ จ านวน 10,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 50.0 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SSC จาก Semperit ในราคา 180,100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอื
เทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 6,573.7 ลา้นบาท  รวมกบัการที ่SSC จะช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ Semperit จากการที ่



 

- 4 - 

Semperit ตกลงระงบัขอ้พพิาททีม่ต่ีอ SSC อกีจ านวน 15,000,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทย
ประมาณ 547.5 ลา้นบาท ท าใหม้ลูค่ารวมของการไดม้าซึง่สนิทรพัยเ์ป็น 195,100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอื
เทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ  7,121.2 ลา้นบาท 

 รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท          
จดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 โดยมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 69.2 ตาม
วธิีการค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธิ  ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SSC สิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายน 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SSC สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถือ และสะทอ้นมูลค่าตามบญัชขีอง SSC 
ดงันัน้ จงึจดัเป็นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 50 หรอืสูงกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 100 ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิในการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าว รวมถึงแต่งตัง้ที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระในการท าความเหน็ต่อรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ดงักล่าว โดยในการนี้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ให ้
บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อใหค้วามเหน็แก่ผูถ้อืหุน้ต่อรายการไดม้าซึง่
สนิทรพัยด์งักล่าว ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในเอกสารเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 อตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะใชใ้นการแปลงค่าทีน่ าเสนอนี้เท่ากบั 36.50 ต่อหนึ่งเหรยีญสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นอตัราที่
ใชอ้า้งองิในการค านวณภาษต่ีางๆ ตามสญัญากรอบของขอ้ตกลงต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการไดม้าและจ าหน่ายไปนี้ 

(ข) การเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้นและเงินลงทุนในบริษทัรว่มต่างๆ รวมถึงการจ าหน่ายไปซ่ึงหุ้น
ในบริษทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์ เอเซีย จ ากดั หรอืเรียกโดยยอ่ว่า SAC ตามสญัญา Call Option ซ่ึงเข้าข่ายเป็น
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ ตกลงเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. หรอื SSH จ านวนรอ้ยละ 50.0 ของทุนทัง้หมดของ SSH 
ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ Semperit ก าหนด ในราคา 8.0 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทย
ประมาณ 292.0 ลา้นบาท 

 รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 3.8 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SSH สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SSH สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูคา่ตามบญัชขีอง SSH 
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(2) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. หรอื SRP จ านวนรอ้ยละ 
10.0 ของทุนทัง้หมดของ SRP ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ Semperit ก าหนด ในราคา 4.0 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 146.0 ลา้นบาท 

 รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึ่งมขีนาดของรายการสงูสุดเท่ากบัรอ้ยละ 3.4 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑ์ก าไรสุทธ ิซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ สิน้สุด ณ วนัที่ 30 
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินที่ใช้ในการบริหารของ SRP สิ้นสุด ณ วันที่  30 กันยายน 2559 ซึ่ง
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SRP สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูค่าตามบญัชขีอง SRP 

(3) จ าหน่ายหุน้ของ Sempermed USA, Inc. หรอื SUSA โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ทางตรงใน SUSA จ านวน 1,000 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SUSA ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ Semperit ก าหนด 
ในมลูค่า 6.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 237.3 ลา้นบาท และจ าหน่ายหุน้ทีถ่อืโดย
ทางออ้มผ่าน SSC จ านวน 2,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SUSA ในมลูค่า 13.0 
ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 474.5 ลา้นบาท  

 รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 7.0 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SUSA สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SUSA สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูคา่ตามบญัชขีอง SUSA 

(4) จ าหน่ายหุน้ของ Sempermed Singapore Pte Ltd. หรอื SESI จ านวน 4,000,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
50.0 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SESI ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ Semperit ก าหนด ในมลูค่า 1.0 ลา้น
เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 36.5 ลา้นบาท  

 รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 0.2 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑม์ลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธ ิ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ 
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SESI สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2559 ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SESI สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2559 ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูค่าตาม
บญัชขีอง SESI 

(5) จ าหน่ายเงนิลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. หรอื SSF ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ทางออ้ม
ผ่าน SSC จ านวนรอ้ยละ 100.0 ของทุนทัง้หมดของ SSF ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ Semperit ก าหนด ในราคา 
3.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 116.8 ลา้นบาท 

 รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 0.5 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
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กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SSF สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SSF สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูคา่ตามบญัชขีอง SSF 

(6) จ าหน่ายหุน้ของ SAC ทีบ่รษิทัฯ และ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์ จ ากดั ถอือยู่ใน SAC จ านวนทัง้สิน้ 
1,615,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.5 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SAC ใหแ้ก่ Semperit หรอืบุคคลซึง่ 
Semperit ก าหนด ตามสญัญา Call Option โดยบรษิทัฯ และรบัเบอรแ์ลนด ์รวมตลอดจนผูถ้อืหุน้รายอื่น ๆ ของ SAC 
ยกเวน้ Semperit จะเขา้ท าสญัญา Call Option กบั Semperit โดยตกลงใหส้ทิธ ิCall Option แก่ Semperit หรอืบุคคล
ซึง่ Semperit ก าหนด ในการซือ้หุน้ของบรษิทัฯ และรบัเบอรแ์ลนด ์ รวมตลอดจนหุน้ของผูถ้อืหุน้รายอื่น ๆ ของ SAC 
ยกเวน้ Semperit ทัง้หมดใน SAC โดย Semperit สามารถใชส้ทิธ ิCall Option เพื่อซือ้หุน้ SAC จ านวนรวมกนัทัง้สิน้ 
1,900,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SAC ไดใ้นชว่งเวลาระหว่างวนัที ่ 30 
มถุินายน 2562 จนถงึวนัที ่30 มถุินายน 2564 ในราคารวมทัง้สิน้ 60,000,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอืเทยีบเท่าเงนิ
ไทยบาทประมาณ 2,190.0 ลา้นบาท อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ และรบัเบอรแ์ลนด ์ ถอืหุน้อยูใ่น SAC รวมกนัจ านวนทัง้สิน้ 
1,615,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.5 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ SAC ดงันัน้ ค่าตอบแทนจากการ
จ าหน่ายหุน้ SAC ซึง่บรษิทัฯ และรบัเบอรแ์ลนดจ์ะไดร้บัหาก Semperit ใชส้ทิธติามสญัญา Call Option และการซือ้
ขายหุน้ SAC ตามสญัญา Call Option เสรจ็สมบรูณ์ คดิเป็นเงนิรวมกนั 51,000,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา หรอื
เทยีบเท่าเงนิบาทไทยประมาณ 1,861.5 ลา้นบาท 

 รายการดงักล่าวเขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยซ์ึง่มขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 31.7 
ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ ซึง่ค านวณจากงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SAC สิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิารของ SAC สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูคา่ตามบญัชขีอง SAC 

 เมื่อน าขนาดรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ัง้หมดดงักล่าวมาค านวณรวมกนัจะท าใหร้ายการจ าหน่ายไปซึง่
สนิทรพัยท์ัง้หมดมขีนาดของรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 46.5 ตามวธิกีารค านวณตามเกณฑก์ าไรสทุธ ิ ซึง่ค านวณจาก
งบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิทัฯ สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 และรายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการบรหิาร 
ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ารายงานทางการเงนิทีใ่ชใ้นการ
บรหิารของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งสิน้สดุ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2559 ดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชสีากลที่
เกีย่วขอ้ง มคีวามน่าเชื่อถอื และสะทอ้นมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว จดัเป็นรายการประเภทที ่2 ซึง่มี
ขนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 15 หรอืสงูกว่า แต่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ดงันัน้ ไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ ทีต่อ้งไดร้บัอนุมตักิารเขา้ท ารายการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด อย่างไรกต็าม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตักิารตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวไปพรอ้มกบัการขออนุมตักิารเขา้
ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์ กล่าวคอื การไดม้าซึง่หุน้ของ SSC ตามขอ้ (ก) ทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ในการนี้ บรษิทัฯ ได้
แต่งตัง้บรษิทั แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเพื่อใหค้วามเหน็แก่ผูถ้อืหุน้ต่อรายการ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยด์งักล่าว ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 ในเอกสารเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 
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(ค) การระงบัขอ้พิพาทต่าง ๆ 

 ภายใตข้อ้ตกลงส าหรบัการแยกกจิการนัน้ บรษิทัฯ และ Semperit ตกลงใหย้ตุขิอ้พพิาททีม่รีะหว่างกนั
ทัง้หมด ไม่ว่าขอ้พพิาทดงักลา่วจะอยูใ่นชัน้กระบวนพจิารณาคดขีองศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรอืกระบวน
พจิารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ  

จากนัน้ นายประกอบเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัใดๆ ทีป่ระชุมจงึมมีตอินุมตักิารท ารายการแยกบรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 
(Demerger) ซึ่งประกอบดว้ย (ก) การเขา้ท ารายการซือ้หุ้นบรษิัท สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการ
ไดม้าซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ (ข) การเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึง่หุน้และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมต่าง ๆ รวมถงึ
การจ าหน่ายไปซึง่หุน้ในบรษิทั เซมเพอรเ์ฟลก็ซ ์เอเซยี จ ากดั ตามสญัญา Call Option ซึง่เขา้ขา่ยเป็นรายการจ าหน่าย
ไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และ (ค) การระงบัขอ้พพิาทต่างๆ โดยทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้
ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 898,154,760 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
     
หมายเหตุ: ไม่ปรากฏว่ามผีูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระนี้ 
 

 

3. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 

ปิดประชุมเวลา 10.40 น. 

 

    
          (นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล) 
             ประธานการประชมุ 


