รายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
ของ
บริ ษทั ศรีตรังแอโกรอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เริม่ ประชุมเวลา 10.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชัน้ 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
มีผู้ถือหุ้น มาเข้าร่ว มประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะเริ่ม ต้น เป็ น จ านวนรวม 861 คน นับ จ านวนหุ้น ได้
898,132,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.17 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั นางร่มธรรม ชาลปติ ผูป้ ระสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.

นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล
นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายไชยยศ สินเจริญกุล
นายลี พอล สุเมธ
นายกิตชิ ยั สินเจริญกุล
นายวีรสิทธิ ์ สินเจริญกุล
นายหลี่ ซื่อเฉียง
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล
นายเฉลิมภพ แก่นจัน
นายเกรียง ยรรยงดิลก
นายสมัชชา โพธิถาวร
์

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
1. นายเนียว อา แชบ
กรรมการอิสระ

เนื่องจากปั ญหาทางสุขภาพ

จากนัน้ ได้แนะนาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายสมหวัง สินเจริญกุล ประธานกิตติมศักดิของบริ
ษทั
์
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด
นายเตชะทัต อุดมศิริ ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษทั สานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
นายพัชร เนตรสุวรรณ ทีป่ รึกษาการเงินอิสระจาก บริษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด

เพื่อ ตอบข้อ ซัก ถามจากผู้ถือ หุ้น และนายวศิน อุ ชุ ว าสิน ซึ่งเป็ น ที่ป รึก ษากฎหมายจากสานั ก งาน วศิน
ทนายความ ทาหน้ าที่เป็ น inspector เพื่อดูแลให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษทั รวมถึงเป็ นพยานในการนับคะแนน พร้อมกับนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วฒ
ั นชัย เลขานุการบริษทั
จากนัน้ ได้เรียนเชิญ นายไวยวุฒิ สินเจริญ กุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุม นายไวยวุฒิ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุ้น และได้กล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560
จากนัน้ ได้มอบหมายให้นายประกอบ วิศษิ ฐ์กจิ การ รองประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายประกอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทาการชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุม
ทราบถึงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การ
ลงคะแนนเสียงจะเป็ นแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทัง้ หมด 3 ระเบียบวาระ
การประชุม จานวน 3 ใบ นายประกอบจะชีแ้ จงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชีแ้ จงเสร็จจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุน้
ได้ซกั ถามในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับระเบียบวาระนัน้ ๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนทีจ่ ะทาการลงมติ โดยขอให้ผถู้ อื
หุน้ ทีต่ ้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุ ลให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ เมื่อได้ลงมติ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผถู้ อื หุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบ
วาระ เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยนายประกอบ
จะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึน้ และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึน้ ถ้ามีท่านใดยกมือขึน้ จะ
มีเจ้าหน้าทีเ่ ดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนามาประมวลผล ส่วนท่านทีไ่ ม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” บัตรลงคะแนนทีเ่ ห็น
ด้วยจะถูกเก็บตอนท้ายของการประชุม ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนัน้ ๆ
กรณีผถู้ อื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบออก
เสียง และกาหนดให้กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะ บริษทั ได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดาเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมี
ข้อซักถาม
อนึ่ง ก่อนเริม่ การประชุมวาระที่ 1 มีผถู้ อื หุน้ ทยอยมาประชุมเพิม่ อีก จึงมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม 864 คน นับจานวนหุน้ ได้ 898,152,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.17 ของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม นายประกอบจึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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1. พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
นายประกอบเสนอรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ให้ท่ปี ระชุมพิจารณา จากนัน้ เปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงพิจารณา และมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

898,152,760 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

ก่อนเริ่ม การประชุ มในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้น ทยอยมาประชุม เพิ่ม อีก ดังนัน้ ในการประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 จึงมีผถู้ อื หุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจานวนรวม 865 คน นับจานวนหุ้น
ได้ 898,154,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.17 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
2. พิ จารณ าและอนุ ม ั ติ การท ารายการแยกบริ ษั ท ร่ ว มและกิ จการร่ ว มค้ า (Demerger) ซึ่ ง
ประกอบด้วย (ก) การเข้าท ารายการซื้ อ หุ้น บริ ษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด ซึ่ งเข้าข่ายเป็ น
รายการได้ ม าซึ่ งสิ นทรัพ ย์ของบริ ษัท ฯ และ (ข) การเข้ าท ารายการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ้น และเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่วมต่างๆ รวมถึงการจาหน่ ายไปซึ่ งหุ้นในบริ ษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซี ย จากัด
ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ และ (ค) การ
ระงับข้อพิ พาทต่างๆ
นายประกอบมอบหมายให้นางสาวธนวรรณ เสงีย่ มศักดิ ์ VP Business Development & Investor Relations
เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นางสาวธนวรรณ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้ลงนามในข้อตกลงสาหรับการ
แยกกิจการ ซึง่ รวมถึงบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้าทุกบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Semperit Technische
Produkte Gesellschaft m.b.H. ซึง่ จะเรียกโดยย่อว่า Semperit ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดังมีรายละเอียดของ
แผนการแยกกิจการ ต่อไปนี้
(ก)
การเข้าทารายการซื้อหุ้นบริษทั สยามเซมเพอร์เมด จากัด ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า SSC ซึ่งเข้าข่ายเป็ น
รายการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตกลงเข้าซือ้ หุน้ ของ SSC ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นกิจการร่วมค้าของบริษทั ฯ จานวน 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 50.0 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SSC จาก Semperit ในราคา 180,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 6,573.7 ล้านบาท รวมกับการที่ SSC จะชาระค่าตอบแทนให้แก่ Semperit จากการที่
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Semperit ตกลงระงับข้อพิพาททีม่ ตี ่อ SSC อีกจานวน 15,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 547.5 ล้านบาท ทาให้มลู ค่ารวมของการได้มาซึง่ สินทรัพย์เป็ น 195,100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 7,121.2 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
20/2551 เรื่อ งหลัก เกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสาคัญ ที่เข้าข่ายเป็ น การได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่อ งการเปิ ด เผยข้อ มู ลและการปฏิบ ัติก ารของบริษั ท
จดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 69.2 ตาม
วิธีการค านวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึ่งคานวณจากงบการเงิน รวมฉบับ สอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2559 และรายงานทางการเงิน ที่ ใ ช้ ใ นการบริห ารของ SSC สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ซึ่ ง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SSC สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่ าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSC
ดังนัน้ จึงจัดเป็ นรายการประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ดังนัน้
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุ มตั ิในการตกลงเข้าทารายการดังกล่าว รวมถึงแต่งตัง้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทาความเห็นต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดงั กล่าว โดยในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้
บริษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ อื หุน้ ต่อรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าว ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในเอกสารเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
อัตราแลกเปลีย่ นทีจ่ ะใช้ในการแปลงค่าทีน่ าเสนอนี้เท่ากับ 36.50 ต่อหนึ่งเหรียญสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็ นอัตราที่
ใช้อา้ งอิงในการคานวณภาษีต่างๆ ตามสัญญากรอบของข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการได้มาและจาหน่ายไปนี้
(ข)
การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึ่งหุ้นและเงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมต่างๆ รวมถึงการจาหน่ ายไปซึ่งหุ้น
ในบริษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด หรือเรียกโดยย่อว่า SAC ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าข่ายเป็ น
รายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตกลงเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ หุน้ และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)
จาหน่ายเงินลงทุนใน Semperflex Shanghai Ltd. หรือ SSH จานวนร้อยละ 50.0 ของทุนทัง้ หมดของ SSH
ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่ Semperit กาหนด ในราคา 8.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทย
ประมาณ 292.0 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซง่ึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.8
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SSH สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SSH สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSH
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(2)
จาหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Semperit Rubber & Plastic Products Co., Ltd. หรือ SRP จานวนร้อยละ
10.0 ของทุนทัง้ หมดของ SRP ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่ Semperit กาหนด ในราคา 4.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 146.0 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ซ่งึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.4
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึ่งคานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2559 และรายงานทางการเงิน ที่ ใ ช้ ใ นการบริห ารของ SRP สิ้น สุ ด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 ซึ่ ง
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SRP สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SRP
(3)
จาหน่ายหุน้ ของ Sempermed USA, Inc. หรือ SUSA โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ทางตรงใน SUSA จานวน 1,000
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.0 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SUSA ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่ Semperit กาหนด
ในมูลค่า 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 237.3 ล้านบาท และจาหน่ายหุน้ ทีถ่ อื โดย
ทางอ้อมผ่าน SSC จานวน 2,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.0 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SUSA ในมูลค่า 13.0
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 474.5 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซง่ึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.0
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SUSA สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SUSA สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SUSA
(4)
จาหน่ายหุน้ ของ Sempermed Singapore Pte Ltd. หรือ SESI จานวน 4,000,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ
50.0 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SESI ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่ Semperit กาหนด ในมูลค่า 1.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 36.5 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซง่ึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.2
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SESI สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 ซึง่ คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SESI สิน้ สุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตาม
บัญชีของ SESI
(5)
จาหน่ายเงินลงทุนใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd. หรือ SSF ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่าน SSC จานวนร้อยละ 100.0 ของทุนทัง้ หมดของ SSF ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่ Semperit กาหนด ในราคา
3.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 116.8 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซง่ึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.5
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30
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กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SSF สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SSF สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SSF
(6)
จาหน่ายหุน้ ของ SAC ทีบ่ ริษทั ฯ และ บริษทั รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จากัด ถืออยู่ใน SAC จานวนทัง้ สิน้
1,615,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.5 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SAC ให้แก่ Semperit หรือบุคคลซึง่
Semperit กาหนด ตามสัญญา Call Option โดยบริษทั ฯ และรับเบอร์แลนด์ รวมตลอดจนผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ๆ ของ SAC
ยกเว้น Semperit จะเข้าทาสัญญา Call Option กับ Semperit โดยตกลงให้สทิ ธิ Call Option แก่ Semperit หรือบุคคล
ซึง่ Semperit กาหนด ในการซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ และรับเบอร์แลนด์ รวมตลอดจนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายอื่น ๆ ของ SAC
ยกเว้น Semperit ทัง้ หมดใน SAC โดย Semperit สามารถใช้สทิ ธิ Call Option เพื่อซือ้ หุน้ SAC จานวนรวมกันทัง้ สิน้
1,900,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 50 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SAC ได้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 30
มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในราคารวมทัง้ สิน้ 60,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงิน
ไทยบาทประมาณ 2,190.0 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ และรับเบอร์แลนด์ ถือหุน้ อยูใ่ น SAC รวมกันจานวนทัง้ สิน้
1,615,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 42.5 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ SAC ดังนัน้ ค่าตอบแทนจากการ
จาหน่ายหุน้ SAC ซึง่ บริษทั ฯ และรับเบอร์แลนด์จะได้รบั หาก Semperit ใช้สทิ ธิตามสัญญา Call Option และการซือ้
ขายหุน้ SAC ตามสัญญา Call Option เสร็จสมบูรณ์ คิดเป็ นเงินรวมกัน 51,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่าเงินบาทไทยประมาณ 1,861.5 ล้านบาท
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ซง่ึ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.7
ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SAC สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหารของ SAC สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลทีเ่ กีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของ SAC
เมื่อนาขนาดรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทงั ้ หมดดังกล่าวมาคานวณรวมกันจะทาให้รายการจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ทงั ้ หมดมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.5 ตามวิธกี ารคานวณตามเกณฑ์กาไรสุทธิ ซึง่ คานวณจาก
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และรายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการบริหาร
ของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานทางการเงินทีใ่ ช้ในการ
บริหารของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังกล่าวได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีสากลที่
เกีย่ วข้อง มีความน่าเชื่อถือ และสะท้อนมูลค่าตามบัญชีของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว จัดเป็ นรายการประเภทที่ 2 ซึง่ มี
ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ดังนัน้ ไม่เข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั กิ ารเข้าทารายการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั กิ ารตกลงเข้าทารายการดังกล่าวไปพร้อมกับการขออนุมตั กิ ารเข้า
ทารายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ กล่าวคือ การได้มาซึง่ หุน้ ของ SSC ตามข้อ (ก) ทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ในการนี้ บริษทั ฯ ได้
แต่งตัง้ บริษทั แคปปิ ตอล แอ๊ดแวนเทจ จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผถู้ อื หุน้ ต่อรายการ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าว ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในเอกสารเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้
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(ค)

การระงับข้อพิ พาทต่าง ๆ

ภายใต้ขอ้ ตกลงสาหรับการแยกกิจการนัน้ บริษทั ฯ และ Semperit ตกลงให้ยตุ ขิ อ้ พิพาททีม่ รี ะหว่างกัน
ทัง้ หมด ไม่ว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะอยูใ่ นชัน้ กระบวนพิจารณาคดีของศาลไทย ศาลต่างประเทศ และ/หรือกระบวน
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ
จากนัน้ นายประกอบเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัยใดๆ ทีป่ ระชุมจึงมีมติอนุมตั กิ ารทารายการแยกบริษทั ร่วมและกิจการร่วมค้า
(Demerger) ซึ่งประกอบด้วย (ก) การเข้าทารายการซือ้ หุ้นบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการ
ได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ และ (ข) การเข้าทารายการจาหน่ ายไปซึง่ หุน้ และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมต่าง ๆ รวมถึง
การจาหน่ายไปซึง่ หุน้ ในบริษทั เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย จากัด ตามสัญญา Call Option ซึง่ เข้าข่ายเป็ นรายการจาหน่าย
ไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ และ (ค) การระงับข้อพิพาทต่ างๆ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

898,154,760 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

หมายเหตุ: ไม่ปรากฏว่ามีผมู้ สี ว่ นได้เสียในวาระนี้
3. พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดให้ทป่ี ระชุมพิจารณา

ปิ ดประชุมเวลา 10.40 น.

(นายไวยวุฒ ิ สินเจริญกุล)
ประธานการประชุม

-7-

