รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้ องเจ้ าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซต์
เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติ
ในที่ประชุม จากนั้นแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเอกพล
2. รศ.ดร.รุ ธิร์
3. นายวิชยั

พงศ์สถาพร
พนมยงค์
แซ่เซียว

4. นายเจริ ญเกียรติ

หุตะนานันทะ

5. นางอารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช
7. นางสาวฐิติมา

คงสุนทร
ตันติกลุ สุนทร

8. นางสาวพรไพเราะ
9. นางสาวสมใจ
10. นายราม

ตันติกลุ สุนทร
ปุราชะโก
ตันติกลุ สุนทร

11 นายโชคชัย
12 นางสาวบุศริ นทร์
13 นายวิชา

พฤติสาร
ต่วนชะเอม
โตมานะ

14 นางสาวนงลักษณ์

นามวงษ์

15 นายนาพล
16 นางโอปอร์
17 นางสาวปรมาภรณ์

ทองอุทยั ศรี
ธรรมโรจน์
จานงสุข

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุนและ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern
Seaboard
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายคลังสิ นค้า
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด
เลขานุการบริ ษทั

ประธานฯ แจ้งว่าหากผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามในระหว่างการประชุม ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นรอให้ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ ประธานฯ
มอบหมายให้ดาเนิ นการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วนเสี ยก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคาถาม เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่
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เชิญมาที่ไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อส่ งมอบไมโครโฟนให้ เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้ไมโครโฟนแล้ว ให้ผูถ้ ือหุน้ แจ้งชื่อ นามสกุล
ก่อนตั้งคาถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากผูถ้ ือหุน้ มีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับในวาระการ
ประชุมนั้น ให้สอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ออกเสี ยงลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ต่อไป
เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน และกติกา การนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้น
ดังต่อไปนี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ ้น 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้น
ท่านนั้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็ น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ”งดออกเสี ยง” จะแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้
2. กรณี ผถู ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ลงคะแนนเสี ยงตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้
การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการ
ลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย การลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่า มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ และขอให้ทาเครื่ องหมายใน
ช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรื อ □ งดออกเสี ยงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เก็บบัตรลงคะแนนและ
นาไปตรวจนับ สาหรับผูท้ ี่ ออกเสี ยงเห็ นด้วย ขอให้ทาเครื่ องหมายในช่อง □ เห็ นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่ งคื นแก่
เจ้าหน้าที่หลังเสร็ จสิ้ นการประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสและ
ใช้เป็ นหลักฐาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ประกาศไปแล้ว
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณี ที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสี ยง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
และให้ถือว่าคะแนนที่ เหลื อเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็ นด้วย บัตรลงคะแนนที่ มาถึ งเจ้าหน้าที่ นับคะแนน ภายหลังจากที่ ได้
ประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้ว จะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็ จจากประมวลผล
คะแนนแล้ว ผูด้ าเนิ นการประชุมซึ่ งได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริ ษทั จะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผล
คะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
โดยแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ของท่านได้ โดยส่ งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยูบ่ ริ เวณทางเข้าออก
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ผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนั้น
บริ ษทั ฯ ได้นาคะแนนของผูถ้ ือหุน้ รายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีขา้ งต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่
มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป
สาหรับมติของที่ประชุมที่ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ตาม
ข้อบังคับข้อที่ 45(1) หรื อมติของที่ประชุมที่ช้ ีขาดด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงกรณี ตามข้อบังคับข้อที่ 45(2)
ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนนั้น
การนับคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสี ยง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสี ยง” รวมถึงบัตรเสี ยเป็ น
ฐานในการนับคะแนนเสี ยง
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั สานักกฎหมายสากล
ธีรคุปต์ จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
หลังจากที่ ประธานฯ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ช้ ี แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นที่
ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุ ณายกมือขึ้น เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ส่งมอบไมโครโฟนมาให้ท่าน เมื่อ
ท่านได้ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคาถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถาม
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
3. จานวนหุ ้นรวมที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ ากัน เนื่ องจากมี ผูถ้ ื อหุ ้นบางท่านที่ เข้า
มาร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่ งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ทั้งนี้ ขอเรี ยนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสี ยง 3 ใน 4 และคะแนนเสี ยง
ข้างมาก ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง เมื่ อจบวาระการประชุ มในแต่ละวาระ
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนั้นเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป โดยบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ทาหน้าที่
เป็ นผูน้ บั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ และตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
104 กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เลขานุ การเชิ ญประธานกรรมการนายเอกพล พงศ์
สถาพร ขึ้นเป็ นประธานในการประชุม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในขณะที่เริ่ มประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น
77 ราย ถือหุ ้นรวมกันได้ 412,639,085 หุ ้นของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น 3,428 ราย คิดเป็ นร้อยละ 68.7732 ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 300,000,000 บาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน
600 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับข้อที่ 38 ของบริ ษทั ประธานฯ จึงขอเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559

หน้าที่ 3

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็ นการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ที่ได้จดั
ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ไปกับหนังสื อ
เชิ ญประชุม เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า การบันทึก
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วน จึ งเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามหรื อต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอื่นใดประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
412,691,187
0
100
412,681,287

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุ ม จานวน 8 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
ได้ 412,691,287 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2559 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL)
ประธานฯ มอบหมายให้นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ได้รับมอบหมายจาก ประธานฯ ให้
เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุ ม ในวาระนี้ ผูด้ าเนิ น การประชุ มได้ช้ ี แจงรายละเอี ย ดการซื้ อ หุ ้นสามัญ ของบริ ษทั Sun Express
Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ต่อที่ ประชุ มดังนี้ บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จัดตั้งอยู่ในประเทศ
สิ งคโปร์ จากกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ SEL ซึ่ งประกอบด้วยนายลิม เมง ปุย นายเลียน ฮก ลุง และนางสาวซู ยิ โนจ จานวน
700,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ ้นสามัญทั้งหมดของ SEL โดยราคา
เสนอซื้อหุน้ สามัญของ SEL คิดเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 16,711,496 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 424,973,343
บาท
หากบริ ษทั ไม่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ตามที่ขออนุมตั ิในวาระนี้ บริ ษทั จะไม่พิจารณาเรื่ องเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่จะ
ขออนุ มตั ิในวาระถัดไป เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ตอบแทนการชาระค่าหุ ้นของ
หน้าที่ 4

SEL ให้กบั กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของ SEL จากการเข้าทารายการในครั้งนี้ การซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั Sun Express Logistics
Pte. Ltd. (SEL) ว่าบริ ษทั ฯ จะดาเนินการเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 บริ ษทั ฯ จะเข้าซื้ อเข้าซื้ อหุ ้นในส่ วนแรกก่อนในสัดส่ วนร้อยละ 70 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดคิดเป็ นจานวน
490,000 หุ ้น คานวณขนาดรายการส่ วนที่ 1 คิดเป็ นจานวน 11,428,900 เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 290,636,927
บาท โดยคานวณจากศักยภาพในการทากาไร โดยพิจารณาจากกาไรจากการดาเนินงาน (EBITDA) ของ SEL ตามงบการเงิน
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเท่ากับ 2,815,000 เหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ คูณด้วยอัตราส่วนที่ตกลงกัน
บริ ษทั ฯ จะชาระค่าตอบแทนหุน้ ในส่วนแรกด้วย
1)
การจ่ายเงินสดประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็ นจานวนเงินเทียบเท่า 145,318,327 บาท
2)
การท า Share Swap คื อ การแลกเปลี่ ยนหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั จานวน 51,899,500 หุ ้น ในราคาหุ ้น ละ 2 บาท 80
สตางค์ ซึ่ งเป็ นราคาที่ตกลงกัน คิดคานวณเป็ นเงินเทียบเท่า 145,318,600 บาท เพื่อแลกกับหุ ้นสามัญของ SEL ในสัดส่ วนที่
เหลื ออี กร้ อยละ 50 ของมูลค่าการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ในส่ วนที่ 1 (โดยถื อเป็ นการชาระค่าหุ ้นด้วยทรั พย์สิ น อื่ น
นอกจากตัวเงิน)
ส่ วนที่ 2 บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้นของ SEL ได้ตกลงให้ บริ ษทั ฯ สามารถเลื อกใช้สิท ธิ call option ซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL
จานวนที่เหลืออยูค่ ือจานวน 210,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 30 ของจานวนหุ ้นสามัญทั้งหมดของ SEL ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563 ซึ่ งจะชาระค่าตอบแทนด้วยวิธีการจ่ายเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าขนาด
รายการส่ วนที่ 2 จะคานวณจากศักยภาพในการทากาไรโดยพิจารณาจากกาไรจากการดาเนิ นงาน (EBITDA) เฉลี่ยของ SEL
ณ สิ้นปี 2559-2561 จากประมาณการโดยผูบ้ ริ หารของ SEL ได้ค่าเฉลี่ยของ EBITDA ของ SEL ได้เท่ากับ 3,035,975 เหรี ยญ
ดอลลาร์ สิงคโปร์ คูณด้วยอัตราส่ วนที่ตกลงกัน โดยในเบื้องต้น การคานวณขนาดรายการของมูลค่าหุ ้นในส่ วนที่ 2 คิดเป็ น
มูลค่าสู งสุ ด 5,282,596 เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อมูลค่าสู งสุ ดเทียบเท่า 134,336,416 บาท อย่างไรก็ตาม ขนาดรายการ
ของมูลค่าหุ ้นในส่ วนที่ 2 นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาไรจากการดาเนิ นงาน (EBITDA) ของ SEL ณ สิ้ นปี 2559-2561ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้ อหุ ้นในส่ วนที่ 2 นี้ เป็ นข้อตกลงที่ให้สิทธิ กบั ทาง บริ ษทั ฯ ว่าจะเข้าใช้สิทธิ หรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ไม่มี
ข้อกาหนดบทลงโทษใดๆ
หากบริ ษทั ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ SEL จานวนที่เหลืออยูต่ ามเวลาที่กาหนด บริ ษทั จะคานวณขนาดรายการในส่ วนที่ 2 ที่
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่ งต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน และเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรื อไม่
ด้วย
ทั้งนี้ การเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL นี้ บริ ษทั จะใช้เงิ นทุนในการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ที่ เป็ นเงิ นสดจากเงิ นทุนที่ ใช้
หมุนเวียนในกิจการทั้งหมดจานวน 279,654,743 บาท โดยคานวณขนาดรายการส่วนที่ 1 เป็ นจานวน 145,318,327 บาท และ
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ขนาดรายการส่ วนที่ 2 เป็ นจานวนเงินประมาณ 134,336,416 บาท (ถ้ามีการเลือกใช้สิทธิ ส่วนที่ 2 จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1
มกราคม – 31 สิ งหาคม 2563) โดย ณ 31 มีนาคม 2559 (งบเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ) พบว่าบริ ษทั มีเงิ นสดและเงิ นทุ น
ชัว่ คราวอยู่ 331.29 ล้านบาท ซึ่ งเพียงพอต่อการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในส่ วนที่ 1 ทั้งนี้ เงิ นสดและเงิ นทุนชัว่ คราว
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ได้มาจากการทา IPO เมื่อเดื อนกรกฎาคม 2558 ซึ่ งระดมทุนได้เป็ นจานวนเงิ น 315 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้มีการใช้เงิ นตามวัตถุประสงค์การใช้เงิ น IPO ไปแล้วบางส่ วน (ได้แก่ เงิ นลงทุนในรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง
จานวน 80 ล้านบาท ขยายพื้นที่ ลานจอดรถบรรทุก 10 ล้านบาท พัฒนาระบบสารสนเทศ 10 ล้านบาท) ยกเว้นโครงการ
ลงทุนในคลังสิ นค้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็ จพร้อมดาเนิ นการประมาณต้นปี 2561 ซึ่ งจะใช้เงินทุนประมาณ 200 ล้านบาท หาก
บริ ษทั จะนาเงินทุนและเงินสดชัว่ คราวเข้าซื้ อหุน้ สามัญของ SEL ส่วนที่ 1 จานวน 145,318,327 บาท จะทาให้เงินสดสารอง
เพื่อการขยายธุ รกิ จด้านอื่นของบริ ษทั ลดลง ทาให้บริ ษทั ต้องหาแหล่งเงิ นเพิ่มเพื่อขยายโครงการก่อสร้างคลังสิ นค้า โดยมี
แผนที่จะกูเ้ งินระยะยาวจานวน 100 ล้านบาท เพื่อมาดาเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินให้กบั ทาง WICE
เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ บริ ษทั คาดว่าผลตอบแทนจากโครงการลงทุนในคลังสิ นค้ามีคุม้ ค่ามากกว่าภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้น
รายการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ.
2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน โดยเมื่อคานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์กาไร
สุทธิพบว่า มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 104.09 ของกาไรสุทธิของบริ ษทั 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งการที่บริ ษทั ได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ที่ มิใช่บริ ษทั จดทะเบี ยนโดยมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปจะเข้าเกณฑ์ Backdoor Listing และต้องยื่นคา
ขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ แต่เนื่องจากการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเข้าหลักเกณฑ์ครบทั้ง 4 ข้อที่จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ ง
ยืน่ คาขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งได้แก่หลักเกณฑ์ดงั นี้
1)
ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรื อเสริ มกันกับธุรกิจของบริ ษทั
2)
บริ ษทั ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริ ษทั
3)
กลุ่มบริ ษทั อันเป็ นผลจากการได้มาซึ่งสิ นทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4)
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญในคณะกรรมการของบริ ษทั และในอานาจการควบคุมบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
อานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จึ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งยื่นคาขอให้รับหลักทรั พย์ใหม่ และเพื่อทารายการดังกล่าว บริ ษทั ฯ จึ งมี หน้าที่ ตอ้ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1)
จัดทารายงานและเปิ ดเผยรายละเอี ยดสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ท่ านผูถ้ ือหุ ้นสามารถดู
รายละเอี ยดของรายงานสารสนเทศการได้มาซึ่ งสิ นทรั พย์ และสารสนเทศการเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ บุคคลใน
วงจากัดแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามเอกสารที่จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 2 และ 3
2)
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และประโยชน์ของธุรกรรม
การซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มนายลิม เมง ปุย ตลอดจนความเป็ นธรรมของราคา
และเงื่ อนไขที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่ งที่ ปรึ กษาทางการเงิ นได้จดั ทาความเห็ นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ
เรี ยบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 4
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ผูด้ าเนิ นการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการของบริ ษทั ได้พิจารณาและศึกษาการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL โดย
ละเอียด รอบคอบแล้ว และเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงในส่ วนการให้บริ การโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เนื่องจาก SEL ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็ นฐานที่เหมาะสมในการ
การขยายตลาดไปยังแถบภูมิภาคเอเชี ยและประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) อีกทั้งยังมีศกั ยภาพในการเติบโตสามารถ
เสริ มสร้างศักยภาพในทางธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต และมีความเห็นต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ซ้ือและสัดส่วนการแลกหุ ้นว่า
มีความเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่
มีกรรมการตรวจสอบท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมดังกล่าว
ด้วยเหตุดงั กล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั Sun Express Logistics Pte. Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น และนอกจากนี้ เพื่อความ
คล่องตัวในการทารายการข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณามอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในการเจรจา กาหนด
รายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการซื้ อหุน้ สามัญของ SEL รวมถึงการลงนาม
ในสัญญาส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว และ/หรื อบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้
ดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนดาเนิ นการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือหุน้ สามัญของ SEL สาเร็ จลุล่วง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม1. การซื้ อหุ ้น SEL เป็ นบริ ษทั เสนอขอซื้ อหุ ้น
จาก SEL หรื อ SEL เป็ นผูเ้ สนอขายหุ ้นให้บริ ษทั 2. ศักยภาพ และ Position ของ SEL เป็ นอย่างไร 3. เอกสารหน้า 63 กาไร
ของ SEL ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ทาไม SEL จึงน่าสนใจ มีความน่าสนใจจริ งหรื อไม่ ถ้าบริ ษทั ซื้ อมาแล้วจะมีความเติบโต
ตามประมาณการหรื อไม่ และบริ ษทั มีแผนการอย่างไรต่อไปในอนาคต
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า SEL เป็ นพันธมิตรที่ทางานร่ วมกับบริ ษทั มานาน
ซึ่ งถือเป็ น Strategy business ทางธุ รกิ จร่ วมกัน SEL เป็ นบริ ษทั ที่ มีศกั ยภาพสู ง ในธุ รกิ จ Air Freight ในภูมิภาคเอเชี ย การ
เปลี่ยนแปลงกาไรในงบการเงินไม่ถือเป็ นการลดลงที่เป็ นนัยสาคัญ ซึ่ งเป็ นไปโดยปั จจัยทางการตลาด เนื่ องจากสภาพตลาด
ของสิ นค้าประเภทอิเล็กทรอนิ กส์ ในระยะยาวเมื่อตลาดของสิ นค้าดังกล่าวดีข้ ึนตลาดก็จะกลับมา SEL เป็ นบริ ษทั ที่สามารถ
บริ หารต้นทุนที่ดี ซึ่ งในอนาคต บริ ษทั ต้องการใช้ SEL เป็ นฐานในการขยายตลาดในต่างประเทศ มิใช่ในประเทศสิ งคโปร์
เท่านั้น เนื่องจาก SEL มีฐานลูกค้าต่างประเทศมาก ซึ่งจะทาให้ บริ ษทั ได้ฐานลูกค้า Multi เพิ่มมากขึ้น
ถาม : นายเฉลิมชัย ตั้งนรวิชญ์ ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามมีขอ้ พิจารณาถึงผลประกอบการจากการขนส่งทางทะเลใน
ปี 2558 ซึ่งติดลบ และปี 2559 มีแผนการอย่างไร และมีเอกสารยืนยันว่ากลุ่มลูกค้าของ SEL ซึ่งเป็ นบริ ษทั ต่างชาติหรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ธุรกิจขนส่งทางทะเลชะลอตัวมีผลกระทบทัว่ โลก
บริ ษทั มีการขยายงานเพิ่มเติมในประเทศหลายโครงการ เช่น การขยายคลังสิ นค้าที่ ชลบุรี นิ คมอุตสาหกรรม Eastern Sea
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Board ซึ่งปี นี้มีท้ งั สิ้น 5 โครงการ และ SEL จะมาเสริ มการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีผลกาไรดีกว่าส่วนอื่น ส่วนฐานข้อมูลลูกค้า
ของ SEL บางรายเป็ นลูกค้าของบริ ษทั จึงเป็ นที่คุน้ เคยอยูแ่ ล้ว
ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับธุ รกิ จ Air & Sea ในประเทศ
สิ งคโปร์และมาเลเซีย และถามเกี่ยวกับแนวโน้มการทาธุรกิจของบริ ษทั ว่ามุ่งเน้นไปด้านใด นอกจากนี้ให้ความเห็นว่าตนเอง
มีความเชื่อมัน่ ในผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษทั มุ่งเน้นการขนส่ งทางอากาศ Air
Freight และทางทะเล Sea Freight และเนื่ องจากธุ รกิ จการขนส่ งทางรถไฟ และทางถนนจะมีความสาคัญในอนาคตและ
บริ ษทั จึงเห็นเป็ นโอกาสที่ดินในการบริ หารธุรกิจนี้ในอนาคตต่อไป
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า 1. ในเอกสารเชิญประชุมหน้า 64 โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั นั้นมีบริ ษทั ลูกคือ Sun Express (Thailand) (SUN) และมีนักลงทุนสิ งคโปร์ และฮ่องกงอี ก 40% เป็ นนักลงทุนกลุ่ม
เดียวกันหรื อไม่ 2. หลังจากบริ ษทั ซื้ อหุ ้นของ SEL มาแล้วจะส่ งผลให้บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ SUN และ SEL ซึ่ งอยู่
ในระดับเดียวกันนั้นทาได้หรื อไม่ 3. และในเอกสารหน้าที่ 93 ประมาณการรายได้ทางการขนส่ งทางทะเล ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ในปี 2563 เป็ นผลจากการที่บริ ษทั ได้ SEL มาใช่หรื อไม่ การเข้าซื้อหุน้ ที่เหลืออีก 30% ในส่วนที่ 2 รวมอยูใ่ นรายได้ประการ
ในปี ที่ 2563 ใช่หรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า กลุ่มผูถ้ ือหุ ้น SEL ถือหุ ้นอยูใ่ น SUN โดยที่บริ ษทั
ได้หุ้น Swap หุ ้นกับ SUN เพื่อให้บริ ษทั ได้ SUN มา 100% ซึ่ งที่ผ่านมาผลประกอบการค่อนข้างดี ซึ่ งในปี นี้ บริ ษทั ได้มีการ
เจรจากับ SEL ส่วนโครงสร้างบริ ษทั บริ ษทั มีแผนจะมีบริ ษทั ย่อยมากกว่า 2 บริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามโครงสร้างที่บริ ษทั วางแผน
ไว้แล้ว
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาที่จะใช้สิทธิซ้ือในส่วนหลังนั้น ได้ทาการกาหนดราคา
ขั้นสูงสุด หรื อราคาต่าสุดไว้หรื อไม่ มีการกาหนดรายการนี้ไว้ในสัญญาหรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าราคาที่ตกลงไว้เป็ นราคา EBIDA ซึ่งเป็ นข้อตกลงที่
จะให้เป็ นแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ หารทาผลงาน ไม่มีกาหนดในสัญญาแต่บริ ษทั มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่แล้ว และการกาหนด
ดังกล่าวเป็ นการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ด้วย
ถาม : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการซื้ อหุ ้นในครั้งนี้ บริ ษทั มีเงินสด
เพียงพอที่จะทาธุรกรรมได้หรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าบริ ษทั มีเงินสดเพียงพอ
ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องนับเป็ นฐานคะแนน
ในการลงมติหรื อไม่
ตอบ : นายเอกพล พงษ์ สถาพร ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มาเข้าร่ วมประชุมในคราวนี้
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นับรวมผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ย
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
412,740,989
99.9951
(2)
ไม่เห็นด้วย
2
0
(3)
งดออกเสี ยง
20,100
0.0049
รวมจานวนเสียง
412,761,091
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 7 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
412,761,091 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยง โดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสี ย อนุมตั ิให้บริ ษทั ซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั Sun Express Logistics Pte.
Ltd. (“SEL”) ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมไปแล้วนั้น และให้มอบอานาจแก่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ ีอานาจในการเจรจา กาหนดรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และดาเนิ นการ
ใดๆ ที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL รวมถึงการลงนามในสัญญา ส่ วนแก้ไขเพิ่มเติมของสัญญาดังกล่าว
และ/หรื อบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าว และรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
หรื อองค์กรกากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
การเข้าทารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินคือหุน้ สามัญของ SEL สาเร็ จลุล่วง ตามที่เสนอ
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ได้รับมติอนุมตั ิให้เข้าซื้อหุน้ SEL ในวาระก่อนนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการ
เข้าซื้อหุน้ สามัญของ SEL ตามรายละเอียดในวาระข้างต้น บริ ษทั ฯ จะออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล
ใดเสมือนว่าได้รับชาระเงินค่าหุน้ เต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็ นผูใ้ ห้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยเป็ นการเพิ่มแบบ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจานวนไม่เกิน 51,899,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ ้นละ 2.80 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็ น 325,949,750 บาท โดยการออกหุ ้นใหม่จานวนไม่เกิ น 51,899,500 หุ ้น
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 51,899,500 หุ ้น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้าซื้ อหุ ้น
สามัญของ SEL โดยผูถ้ ือหุน้ ของ SEL จะชาระค่าหุน้ เพิ่มทุนด้วยหุน้ ของ SEL จานวน 245,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ (เที ยบเท่า 25.43 บาท) ถือเป็ นการชาระหุ ้นด้วยทรัพย์สินนอกจากตัวเงิ น ผูถ้ ือหุ ้นสามารถดูรายละเอียดในแบบ
รายงานเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ซึ่งเป็ นเอกสารที่จดั ส่งให้พร้อมหนังสื อเชิญประชุม สิ่ งที่ส่งมาด้วยรายการที่ 5 และขอพิจารณา
อนุมตั ิแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
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จากเดิม
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

300,000,000
600,000,000
0.50
600,000,000
-ไม่มี-

บาท (สามร้อยล้านบาท)
หุน้ (หกร้อยล้านหุน้ )
บาท (ห้าสิ บสตางค์)
หุน้ (หกร้อยล้านหุน้ )
หุน้
(- หุน้ )”

“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน 325,949,750 บาท (สามร้อยยีส่ ิ บห้าล้านเก้าแสน สี่ หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิ บบาท)
แบ่งออกเป็ น
651,899,500 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
มูลค่าหุน้ ละ
0.50 บาท
(ห้าสิ บสตางค์)
โดยแยกออกเป็ นหุน้ สามัญ 651,899,500 หุน้ (หกร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
-ไม่มีหุน้ (- หุน้ )”

เป็ น

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เกี่ยวกับหุน้ PP ที่ออกใหม่น้ ีติด Silent Period หรื อไม่ และ
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในบริ ษทั ของนายลิม เมง ปุย ก่อนและหลังได้รับหุน้ ใหม่มีอตั ราส่วนต่างกันเท่าไร
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าผูถ้ ือหุ ้นว่าหุ ้นใหม่น้ ี จะมีขอ้ ตกลงห้ามโอนหุน้ ใน
ระยะเวลา 3 ปี และอัตราส่ วนการถือหุ ้นของนายลิ ม เมง ปุ ยจะเปลี่ยนไปดังนี้ ปั จจุ บันนายลิ ม เมง ปุ ย ถื อหุ ้นในบริ ษทั
15,576,960 หุน้ และหลังจากได้รับหุน้ ใหม่จะถือหุน้ รวม 34,779,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.34
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3
ใน 4 อนุมตั ิให้ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
414,361,989
42
20,100
414,382,131

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9951
0
0.0049
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุ มเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 3 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
ได้ 414,382,131 หุ้น

มติ – ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกคะแนนเสี ยง โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ให้ เสมือนว่าได้รับชาระเงินค่าหุน้ เต็มมูลค่าแล้ว (ลงทุน
หน้าที่ 10

ด้วยทรั พย์สินนอกจากตัวเงิ น ) จานวน 51,899,500 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 2.80 บาท รวมเป็ นเงิ น 145,318,600 บาท และแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ เสนอ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
ประธานฯ แถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตามที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ นวาระก่ อ นหน้า นี้ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นในคราวนี้ มี
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนดังกล่าว เพื่อเป็ นค่าตอบแทนส่ วนหนึ่ งในการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ฯ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ของ SEL บริ ษทั ฯ จึงจะเพิ่มทุนโดยการออกหุ ้นใหม่จานวนไม่เกิน 51,899,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
50 สตางค์ ในราคาหุน้ ละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ SEL จึงขอให้ที่ประชุมผู ้
ถื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ออกโดยบริ ษทั ฯ ให้กับผูล้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จานวน 51,899,500 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ของ SEL ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2
บาท 80 สตางค์ โดยจะจัดสรรให้แก่
1) นายลิม เมง ปุย จานวน 19,202,800 หุน้
2) นายเลียน ฮก ลุง จานวน 19,202,800 หุน้
3) นางสาวซู ยิ โนจ จานวน 13,493,900 หุน้
รวมจานวนหุน้ ทั้งหมด 51,899,500 หุน้
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวจะชาระค่าหุ ้นด้วยทรัพย์สินอื่น อันได้แก่ หุ ้นของ SEL จานวน 245,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 เหรี ยญ
สิ งคโปร์ (เทียบเท่า 25.43 บาท) คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น 145,318,600 บาท การเสนอขายหุ ้นจะเสนอขายในวันที่ 15 สิ งหาคม
2559 ซึ่งอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้รับอนุญาตการเสนอขายหุน้ จากสานักงาน ก.ล.ต.
ก่อน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นราคาที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทา
การติดต่อกัน ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
1/2559 เพื่อขออนุ มตั ิให้บริ ษทั เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุน โดยเป็ นราคาที่ คานวณระหว่าง วันที่ 12 เมษายน 2559 ถึ งวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.914 บาท) (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจากัด มีดงั นี้
บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวจะไม่มีบทบาทในการบริ หารงานหรื อเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั แต่อย่างใด
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการเสนอขายหุ ้นในครั้งนี้ เมื่ อบุ คคลในวงจากัดซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนรวม
จานวน 51,899,500 หุน้ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังนี้
•
ด้านราคา (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.31
•
ด้านสิ ทธิการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 7.96
•
ด้านกาไรต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ7.96
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ประธานฯ เสนอให้มอบอานาจแก่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารร่ วมกับกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู ้
มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด เงื่อนไข และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึง การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน
การกาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรพร้อมทั้งให้
อานาจในการพิจารณา หรื อกาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดาเนิ นการต่างๆ ตามความจาเป็ นสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้ง
นี้ โดยรวมถึ ง การยื่ น ขออนุ ญ าตเสนอขายหุ ้ น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากัด ต่ อ ส านัก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุ ญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด การยื่นเอกสารเพื่อนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และให้ขอ้ มูลเอกสารต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงแล้ว มีความเห็ นว่า การดาเนิ นการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของบริ ษทั เนื่ องจากเป็ นการได้มาซึ่ งธุรกิจที่เกื้อหนุนกันและเป็ นการขยายธุรกิจไปในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 51,899,500หุน้ ใน
ราคาหุน้ ละ 2 บาท 80 สตางค์ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งหุน้ SEL เป็ นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยมีส่วนลด
จากราคาตลาดร้อยละ 3.92 ซึ่ งจะเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของ SEL ในการเข้ามาถือหุ ้นของบริ ษทั และเห็นว่า
ราคาหุน้ ที่บริ ษทั เสนอขายที่ 2 บาท 80 สตางค์ เป็ นราคาที่เหมาะสม หากเทียบกับราคาตลาดดังกล่าว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ยังมีความเห็ นเกี่ ยวกับมูลค่าการเข้าซื้ อหุ ้นสามัญของ SEL จานวน 700,000 หุ ้น คิดเป็ น
จานวนเงินรวมประมาณ 424,973,343 บาท ว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม และสมเหตุสมผล ซึ่ งพิจารณาจากศักยภาพในการกาไร
ของ SEL ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนชาระแล้วเทียบเท่า 17.80 ล้านบาท แต่มีศกั ยภาพในการทากาไรใกล้เคียงกับบริ ษทั
รวมถึงการเข้าซื้อหุน้ สามัญของ SEL จะเป็ นการเสริ มสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตในต่างประเทศให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั คาดว่าการได้เข้าถือหุน้ สามัญของ SEL จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริ ษทั เพิ่มขึ้น โดยบริ ษทั สามารถรับรู ้รายได้ และ
ส่ วนแบ่งกาไรของ SEL ได้ทนั ที โดย SEL มีรายได้หลักจากการให้บริ การและกาไรสุ ทธิ ประจางวดปี 2558 ประมาณ 480
ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมทั้งหมด ร้อยละ 12.57 ในขณะที่บริ ษทั มี
รายได้หลักจากการให้บริ การและกาไรสุ ทธิ ประจางวดปี 2558 เท่ากับ 682 ล้านบาท และ 61 ล้านบาท ตามลาดับ หรื อ คิด
เป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวมทั้งหมดร้อยละ 8.79 ดังนั้น การเข้าซื้อหุน้ สามัญของ SEL ในครั้งนี้ ถือเป็ นยุทธศาสตร์เพื่อ
การเติบโตโดยขยายการดาเนินธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่อง
(Recurring Income) และยังเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนให้แก่บริ ษทั ในระยะยาว
อีกทั้งบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของ SEL ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ บุคคลในกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ใ นการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยง และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และไม่ได้เป็ นบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรื อเป็ น Concert Party กันแต่อย่างใด
และกลุ่มนายลิม เมง ปุย ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั แต่อย่างใด
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ได้ดาเนิ นการต่างๆ ตามขั้นตอนโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2559 เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และได้แจ้งสารสนเทศรายละเอี ยดของหนังสื อเชิ ญประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่
1/2559 ผ่านระบบ SET Portal เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ ผ่านมา พร้ อมทั้งได้ส่งเอกสาร Pre
Process ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์พิจารณาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วก่อนนาส่ งเอกสารประกอบการประชุม
ให้กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ พิ จารณา โดยหากบริ ษทั ได้รับ มติ อ นุ ม ัติจ ากที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ก็ จ ะด าเนิ นการยื่นคาขออนุ ญ าตต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันะ สอบถามว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับหุน้ PP ใหม่น้ นั ติด Silent Period ทุกคนหรื อไม่
นอกจากนี้ เสนอความเห็ นว่า กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นใหม่น้ ี ถือว่าไม่มีอานาจ และอาจเข้ามาควบคุมกิ จการได้ในภายหลัง จึ งขอให้
ผูบ้ ริ หารเป็ นข้อระวัง
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุ ้นทั้งสามคนรวมกันถือหุ ้นรวมเป็ นร้อยละ
15 หลังเพิ่มทุนเท่านั้น ซึ่ งไม่น่ากังวล และจะเป็ นไปตามข้อตกลง และกาหนดข้อตกลงห้ามโอนหุน้ ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่ งจะ
เป็ นแรงจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีแก่บริ ษทั
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ แจ้งว่าในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนโดยไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ย ประธานฯ จึ ง
เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
414,361,789
42
20,300
414,382,131

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9951
0
0.0049
100.00

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูม้ าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง อนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อผูล้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จานวนไม่เกิน 51,899,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้
ละ 50 สตางค์ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของ SEL เพื่อเป็ นค่าตอบแทนการเข้าซื้ อหุน้ สามัญของ SEL ในราคาหุ ้นละ 2 บาท 80 สตางค์
ตามที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงข้อคิดเห็น
หรื อสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี้
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ถาม : นายธารา ชลปราณี ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่ องจากบริ ษทั และ SEL ไม่มีเรื อหรื อเครื่ องบิ นเป็ นของ
ตนเองจึงขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาการขอรับบริ การจากสายการเดินเรื อและสายการบิน และ SEL มีคลังสิ นค้าของ
ตนเองหรื อเปล่า
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ ชี้แจงว่า สัญญาขอรับบริ การจากสายการเดินเรื อและสาย
การบิน เป็ น Service contact ส่วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาหลายปี โดย SEL มีสญ
ั ญากับหลายสายการบินอยูแ่ ล้ว จึงทาให้บริ ษทั ได้
ราคา และรับบริ การที่ดี สาหรับคลังสิ นค้านั้น SEL มีสญ
ั ญาเช่าคลังสิ นค้าในรู ปแบบ cargo
ถาม :นายวิณณ์ ผานิตวงค์ ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ว่าโครงการใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากเงิน IPO ซึ่งเป็ นวงเงินมูลค่า
สูงบริ ษทั มีแผนการใช้จ่ายอย่างไร
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ใช้เป็ นเงินลงทุนในกิจการคลังสิ นค้าของ
บริ ษทั ที่ บริ ษทั จะสร้างขึ้นมา ส่ วนรายได้ที่บริ ษทั Protect ไว้มาจากหลายส่ วนเนื่ องจากคลังสิ นค้ามีดว้ ยกัน 3 รู ปแบบ คือ
บริ ษทั สร้างเอง รับบริ หารจัดการ และที่เป็ น Out source รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในคลังสิ นค้า เช่น ค่าศุลกากร
ถาม : นายธีรเดช มนัสวิยางกูร ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์
ตอบ : รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเลอยูใ่ นภาวะชะลอ
ตัว แต่โลจิสติกส์ทางอากาศและทางบกยังดีอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญคือการเพิ่มมูลค่า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของ
ลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องขยายมูลค่าของธุรกิจในระดับภูมิภาค
ถาม : นายเฉลิมชั ย ตั้งนวิชญ์ ผูถ้ ื อหุ ้น รั บมอบฉันทะ สอบถามว่าเนื่ องจากอนาคตอันใกล้รัฐบาลมีแนวโน้มกาหนด
มาตรฐานค่าแรงในธุรกิจคลังสิ นค้า ค่าแรงจึงอาจจะเพิ่มขึ้นได้บริ ษทั ได้นาเงื่อนไขนี้ มาพิจารณาในประมาณการของบริ ษทั
หรื อไม่ และการลดสวัสดิการของพนักงานตามที่ปรากฏในงบดุลของบริ ษทั จะส่งผลกระทบต่อการสร้างยอดขายในอนาคต
หรื อไม่ เพราะพนักงานเป็ นส่วนสาคัญในธุรกิจโลจิสติกส์
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงว่า ไม่เฉพาะธุ รกิ จคลังสิ นค้าเท่ านั้นที่ รัฐบาลมี นโยบาย
กาหนดมาตรฐานค่าแรง ซึ่ งบริ ษทั ได้พิจารณาเงื่ อนไขนี้ แล้ว ส่ วนเรื่ องสวัสดิ การพนักงานนั้น บริ ษทั มี นโยบายที่ สร้ าง
แรงจูงใจในการทางานอยูแ่ ล้วดังนั้นจึงคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อยอดขายของบริ ษทั
แนะนา : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง แนะนาให้บริ ษทั Road Show ที่ประเทศสิ งคโปร์
และแนะนาโอกาสทางธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าสิ งคโปร์
ตอบ : นายเอกพล พงศ์ สถาพร ประธานกรรมการ ขอบคุ ณสาหรั บขอเสนอแนะ และคาแนะนาการ Road Show ใน
สิ งคโปร์ และโอกาสทางธุรกิจในอินโดนีเซียของผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ)

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริ ษทั

หน้าที่ 16

